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L’Arxiu Històric de la Ciutat aplega una part significativa de documents, concretament dels corres-
ponents al govern i administració de la ciutat durant l’època medieval i moderna. De la nombrosa 
i diversa documentació d’aquest període, en destaca, per la seva significació històrica, patrimonial 
i tipològica, la important col·lecció de pergamins municipals formada per més de 2.600 unitats dels
segles IX al XVIII.

Des de l’establiment de les bases del règim municipal de la ciutat de Barcelona, aquest s’ha anat
desenvolupant i transformant al llarg dels segles de la mà dels canvis polítics, jurídics, socials 
i econòmics experimentats en la societat. Però el que s’ha mantingut sempre ha estat la voluntat de
govern, la seva concreció en actuacions adreçades al conjunt de la ciutadania i la necessària plasma-
ció d’aquestes en diferents tipus de documents que en constitueixen un testimoni fonamental.

Amb la publicació del segon volum del Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona, que aplega
la descripció dels corresponents al període comprès entre els anys 1336 i 1396, es vol continuar
avançant en l’objectiu de posar a l’abast dels investigadors i estudiosos la documentació més
emblemàtica i significativa per a la història de Barcelona, amb la intenció de promoure la recerca
històrica i un major i millor coneixement del passat de la ciutat.

Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona
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L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, com a institució arxivística responsable de la custòdia, el
tractament i la difusió de la documentació generada pel govern i l’administració de la ciutat des de
la creació del règim municipal barceloní a mitjan segle XIII i fins al primer terç del segle XIX, impulsa
diferents accions que permeten el coneixement i la utilització d’aquest extraordinari patrimoni
documental amb finalitats d’investigació i recerca històrica.

La col·lecció de pergamins municipals de Barcelona constitueix un dels conjunts documentals més
emblemàtics i importants dels que configuren la documentació municipal de l’època medieval 
i moderna, per la qual cosa s’ha impulsat el projecte d’identificació, catalogació i restauració de les
més de 2.600 unitats que la formen. 

Després de la publicació, l’any 2005, del primer volum del catàleg dels pergamins d’aquesta
col·lecció, que comprenia la descripció dels corresponents al període comprès entre els anys 885 i
1334, ara us fem a mans el segon volum. Aquest segon volum aplega els pergamins municipals dels
anys 1336 a 1396, un període de gran rellevància històrica per a la ciutat de Barcelona, marcat
sobretot per la consolidació del sistema de govern, per l’expansió de la seva influència i jurisdicció
sobre un ampli territori i pel seu paper de ciutat amb més pes demogràfic, polític, comercial i
financer de tota la corona catalano-aragonesa. 

Per això, aquesta publicació vol ser una eina essencial per facilitar la utilització dels pergamins
municipals d’aquest període en la investigació històrica i en la realització de treballs de recerca
sobre la història de la ciutat de Barcelona durant el segle XIV.

Jordi Martí 
Delegat de Cultura  
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Presentació
Els diversos centres que configuren l’Arxiu Municipal de Barcelona són dipositaris del nombrós 
i extraordinari bagatge documental acumulat al llarg dels segles com a reflex de l’acció política,
administrativa i jurídica del govern de la ciutat de Barcelona, i com a testimoni de la gènesi, la con-
solidació i el desenvolupament del seu règim municipal.

L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB), com a centre responsable de la custòdia, el
tractament i la conservació de la documentació generada o rebuda pel govern de la ciutat des del
segle XIII fins al primer terç del segle XIX, és dipositari d’una important col·lecció de pergamins
municipals formada per unes 2.630 unitats datades entre els segles IX i XVIII.

Atesa la importància històrica i documental d’aquesta col·lecció de pergamins, des de fa uns anys se
n’està duent a terme la catalogació sistemàtica i seqüencial amb l’objectiu de disposar d’una eina
descriptiva de qualitat que garanteixi el control dels documents i, sobretot, que en faciliti als investi-
gadors el coneixement i la utilització per dur a terme treballs de recerca i investigació històrica.

L’any 2005 es publicà el primer volum del catàleg dels pergamins municipals, que inclou els del
període comprès entre els anys 885 i 1334. El volum que ara es publica és, per tant, el segon d’una
sèrie que haurà de permetre disposar de l’edició completa del catàleg dels pergamins municipals
conservats a l’AHCB. Aquest segon volum, l’autoria del qual correspon també a M. Cinta Mañé,
una de les arxiveres del centre, aplega 421 regests de 409 pergamins dels anys 1336 a 1396, és a
dir, els elaborats durant els regnats de Pere III el Cerimoniós (1336-1387) i Joan I el Caçador
(1387-1396).

Com ja s’indica en la presentació del primer volum del catàleg, cal tenir en compte dos adverti-
ments en relació amb la col·lecció de pergamins del Fons Municipal de l’AHCB i, per tant, en rela-
ció amb el seu catàleg.
- En primer lloc, que no tots els pergamins inclosos a la col·lecció són estrictament municipals. Hi
ha documents provinents d’altres institucions o particulars, incorporats al fons municipal perquè
esdevenen garantia i testimoni de drets adquirits pel govern de la ciutat de Barcelona mitjançant
compres, donacions o l’establiment de vincles jurídics i administratius. Del contingut d’aquest
segon volum destaquen, en aquest sentit, els 127 pergamins pertanyents a la baronia de Flix i la
Palma, adquirida per la ciutat a les darreries del segle XIV per assegurar-se el proveïment de blat.

- En segon lloc, que la col·lecció que es conserva a l’AHCB no és completa. Una part dels perga-
mins de la col·lecció primigènia aplegada pel Consell de Cent estan dipositats a l’Arxiu de la
Corona d’Aragó des de la primera meitat del segle XIX, per la qual cosa el fons de pergamins



12 Presentació

municipals de la ciutat de Barcelona està disgregat i repartit entre l’Arxiu Històric de la Ciutat 
i l’Arxiu de la Corona d’Aragó.

Amb la publicació del segon volum del catàleg dels pergamins municipals conservats a l’AHCB, es
fa un pas més per posar a l’abast dels investigadors i estudiosos aquest important conjunt docu-
mental, imprescindible per avançar i aprofundir en el coneixement de la història de Barcelona
durant l’època medieval i moderna. La comunicació i difusió dels fons documentals aplegats i con-
servats esdevenen una de les funcions essencials de qualsevol arxiu. Per això, la publicació dels
inventaris i catàlegs de les sèries i col·leccions documentals més significatives i emblemàtiques que
conserva l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona es considera un objectiu que cal assolir i es té
la intenció de continuar avançant en aquesta direcció.

Xavier Tarraubella i Mirabet
Director de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
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Introducció
El catàleg del segon volum de la sèrie de pergamins municipals de l’Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona (AHCB)1 que ara lliurem continua la cronologia i numeració del primer volum, que fina-
litzava amb el regnat d’Alfons III el Benigne. Inclou els pergamins del segle XIV corresponents als reg-
nats de Pere III el Cerimoniós (1336-1387) i Joan I el Caçador (1387-19 maig de 1396). En aquesta
època la ciutat de Barcelona, mitjançant una sàvia política d’adquisicions territorials, acaba de confi-
gurar i reforça la custòdia del seu territori per la part nord (Montgat) i també assoleix un ampli
poder sobre zones situades fora del territori estricte de la ciutat amb l’aplicació d’institucions com
el carreratge. Comprèn 409 pergamins (núm. 365-773), dels quals resulten 421 regests (núm. 373-
793), perquè, amb relativa freqüència, sobre un mateix pergamí hi consta més d’un document.

A la introducció del primer volum del Catàleg publicat, ja assenyalàvem que no tots els pergamins
d’aquesta col·lecció eren “strictu sensu” pergamins municipals, com els relatius a les paus amb
Gènova (1336), probablement guardats aquí perquè Barcelona tingués referència de les relacions
internacionals, o els referents a la fundació i dotació del monestir de Sant Jeroni de la Vall
d’Hebron (1393). Entre els pròpiament municipals, n’hi ha de singulars i curiosos, com el de la
donació del rei Joan I als consellers barcelonesos del cos d’un Sant Innocent, que es conservarà a
la catedral, el qual li ha estat enviat al citat rei pel dux de Venècia Antonio Venieri.2 En la major
part, es tracta de pergamins d’altres municipis o de persones particulars, els quals, per les relacions
que per diversos motius s’estableixen entre aquests pobles o individus amb la ciutat de Barcelona,
van passar a formar part de l’Arxiu del municipi barceloní, principalment com a garantia dels drets
adquirits per Barcelona sobre aquests llocs o les propietats de determinades persones. La docu-
mentació d’altres municipis que podem esbrinar en aquesta sèrie es troba aquí fonamentalment
per una causa: l’adquisició d’aquests llocs per la ciutat de Barcelona, que passa a exercir-ne la sen-
yoria feudal. D’una banda, la ciutat de Barcelona porta a terme la compra directa d’alguns munici-
pis per diferents motius, els uns relatius la defensa d’aquesta ciutat, els altres, a l’abastament de
Barcelona d’un producte bàsic com és el blat i d’altres cereals panificables, i, d’altra banda, mit-
jançant la institució del carreratge, associa altres pobles i viles amb la ciutat de Barcelona. Aquesta
institució està íntimament relacionada amb la recuperació de les alienacions del patrimoni reial
efectuades pels sobirans d’aquest segle a causa de les seves permanents necessitats monetàries
per les nombroses guerres en què es van veure involucrats, sobretot quan aquestes alienacions
afectaven la batllia i vegueria de Barcelona i del Vallès, ja que, segons un antic privilegi recollit en el
Recognoverunt proceres,3 aquests indrets mai podrien ser alienats del domini reial directe i caure en
la dependència de senyors feudals. Així, per a una defensa més efectiva de Barcelona i pel seu
valor estratègic, els consellers comprarien el puig de Montgat (1381), que havia estat des d’antic
propietat alodial del monestir de Sant Cugat del Vallès, el castell i la vila de Montcada, el castell i la
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baronia de Cervelló amb la vila de Sant Vicenç dels Horts (1390) i el castell de Montornès
(1393).4 L’adquisició de la baronia de Flix i de la Palma (1399-1400) es portaria a terme per domi-
nar el tràfic fluvial de l’Ebre, per on arribaven molts productes de l’interior de la península, espe-
cialment el blat de les planes del Segre, Aragó, Navarra i Castella, i a fi d’evitar tant els imposts
sobre els cereals que els exigia la ciutat de Tortosa com les confiscacions que n’efectuava amb
certa freqüència.5 L’associació de municipis medievals o institució del carreratge, institució a la qual
la ciutat de Barcelona s’adherí en una època tardana perquè des de sempre havia comptat amb un
ampli territori municipal, i la finalitat primordial del qual, com ja hem dit, era impedir nous intents
d’alienació per part de la corona de les viles o llocs units a Barcelona,6 queda reflectida en l’assoli-
ment d’aquesta condició pels pobles que formaven part del terme del castell de Montbui (1384),7

la ciutat d’Igualada (1385)8, i dels pobles i paratges que conformaven les Franqueses del Vallès i del
Maresme (1385), privilegi que fou ratificat posteriorment (1393).9 Finalment, la compra del castell
d’Arraona i de les viles de Sabadell, Terrassa, Tàrrega i Vilagrassa, així com la de la vila i del port
d’Elx i de la vila de Crevillent, al regne de València (1391),10 constituirien una mostra més d’aquesta
política de recuperació del patrimoni reial prèviament venut pels monarques, generalment a carta
de gràcia, que permetia el recobrament de la propietat alienada, i manifestaria una diplomàtica
ajuda als sobirans que potser en un moment determinat podia reportar als consellers i a la ciutat
de Barcelona avantatges més o menys importants.

Destaca la gran quantitat de documentació referent a la baronia de Flix i de la Palma11 i als seus
senyors, primer els Bosc, després els Santcliment,12 senyors també d’Alcarràs, Llardecans, Sarroca i
Montagut, i els seus descendents, els Montsonís, que compta així mateix amb un elevat nombre de
documentació relativa a la creació i posterior negociació (vendes, cessions i traspassos) dels cen-
sals morts i violaris que, tant els primers com els segons, van establir en gran quantitat per fer
front als nombrosos deutes que tenien amb creditors cristians i jueus. Aquesta baronia, com ja
hem dit, fou adquirida per Barcelona per tal de garantir-ne l’abastament de blat, ja que la manca
d’aquest producte bàsic per a l’alimentació produïa freqüents aldarulls i podia esdevenir un greu
problema social en un moment en què ja no podien aconseguir-lo amb facilitat de Sardenya i
Sícilia com havien fet tradicionalment.13 Dels 421 pergamins regestats, 127 pertanyen a aquesta
baronia, això és un 30,16%. L’obtenció de blat i cereals afins era també vital per a altres ciutats de
la Mediterrània i per això aquests productes eren objecte d’apropiacions i confiscacions entre
aquestes ciutats, cosa que produïa freqüents litigis, dels quals en tenim una mostra en els proble-
mes sorgits entre les ciutats de Barcelona i de Gènova perquè els genovesos s’havien emparat del
blat d’una nau que els procuradors de la ciutat de Barcelona havien comprat a Sicília (1390).

La documentació de caràcter privat procedeix essencialment, d’una banda, de les compres i/o les
expropiacions de solars i immobles realitzades pels consellers barcelonesos a diferents propietaris
per motius urbanístics o per efectuar obres públiques i, de l’altra, perquè alguns ciutadans que van
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exercir diferents càrrecs en el municipi van “oblidar” documents personals entre els inherents al
seu ofici. Respecte a les obres públiques podem citar l’obertura d’un camí a la ribera de la mar
(1339),14 la construcció de la llotja nova (1341),15 la reparació i construcció de les muralles
(1357),16 la conducció i l’abastament d’aigua a la ciutat,17 cosa que determinà l’adquisició d’unes
cases i la compra del cabal d’aigua d’una font del mas Cortès, anomenada font d’en Cortès, situa-
da a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, per a la construcció de la font de la plaça de Sant
Jaume (1350-1351), que segurament més tard fou eixamplada o modificada (1380). Entre les famí-
lies que van governar la ciutat i han deixat documentació privada, encara que en alguna ocasió pot
estar relacionada d’alguna manera amb el municipi, anomenem els Puig del Born, els Turell, empa-
rentats amb Burguet de Sarrià, i el clavari Pere Bos.18 Volem remarcar que quan es produïa la com-
pravenda d’un immoble, el venedor lliurava al comprador tota la documentació relacionada amb
aquest immoble des del seu origen al mateix temps que l’immoble venut, i és per això que tro-
bem aquesta documentació de particulars.

També podem observar que les contínues guerres en què van estar immersos els reis catalano-
aragonesos durant el segle XIV i la necessitat de diners que això comportava van donar lloc, d’una
banda, com ja hem comentat, a les freqüents alienacions del patrimoni reial en favor de nobles i
persones de l’entorn reial (1384) i, de l’altra, a peticions continuades de diners a les corts i parla-
ments que eren convocats amb una freqüència inusitada.19 Aquest fet provocà un canvi radical en
les finances municipals que, ara sempre insuficients, va obligar els municipis i els consellers barcelo-
nesos a endeutar-se i a l’emissió de deute públic, és a dir, a la creació de censals i violaris per fer
front a les freqüents peticions monetàries per part dels monarques, generalment relacionades
amb la defensa del territori, ja fos per fets puntuals com l’armament d’unes galeres (1352), o de
més envergadura, com reparar i ampliar el recinte de les muralles i elements defensius de la ciutat
(1389).20 Aquest és un dels mecanismes de crèdit més freqüent des de l’època medieval fins al
segle XVIII, el contracte que s’establia prenia la forma d’una compravenda i la seva duració era inde-
finida.

Els pergamins que publiquem estan integrats per 293 documents originals,21 dels quals només 4
han conservat el segell22 i 128 trasllats, gairebé tots autèntics, cosa que significa un 69,59% d’origi-
nals i un 30,40% de trasllats.23 Entre els trasllats, cal constatar que se’n conserven 25 dels realitzats
per l’escrivà del Consell Ramon Ferrer al llarg del 1345 fins al febrer del 1346, el qual, recordem,
per ordre del Consell havia portat a terme 115 trasllats que se li abonaren mitjançant el pagament
de 57, 5 lliures el dia 3 de febrer de 1346.24 Sumats aquests 25 als 82 conservats entre els publi-
cats al primer volum del catàleg d’aquesta sèrie, fan un total de 107 trasllats que han subsistit fins
ara dels 115 que va efectuar en el seu moment, probablement una tasca prèvia o paral·lela a la
confecció del primer volum del Llibre Verd.25 Aquest fet curiós mostraria la pervivència al llarg dels
segles d’una feina realitzada per un oficial municipal en l’exercici de les seves competències. Els
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documents corresponents a la baronia de Flix i de la Palma són gairebé tots originals i alguns pre-
senten al seu dors escriptura en caràcters hebreus,26 perquè generalment es tracta de censals i
violaris creats pels senyors d’aquesta baronia i negociats després entre els membres d’aquesta
minoria religiosa.

Així mateix, volem remarcar que els pergamins catalogats ens mostren un fet important relatiu al
canvi d’estil en la datació dels documents regestats. Els documents es van datar a Catalunya, al llarg
de gairebé tota l’època medieval, segons l’estil de l’Encarnació del Senyor, en què l’any començava
el dia 25 de març.27 Pere III estableix a les corts de Perpinyà (1351) que, a partir d’aleshores, els
documents es datin per la Nativitat del Senyor, és a dir, que l’any comenci a comptar el dia 25 de
desembre, per la qual cosa als dies compresos entre el dia de Nadal i el 31 de desembre se’ls ha
de restar un any, ja que la datació del document original els adjudica un any més, tal com es fa
palès en dos documents d’aquest catàleg.28 Al mateix temps, queda abolit el càlcul dels dies per les
calendes, nones i idus, i a partir d’ara els documents expressaran el dia i el nom del mes corrent.29

Les tipologies documentals que trobem en aquest període són també extremadament variades, ja
que, a més dels privilegis reials pròpiament dits, ja sigui atorgats per primera vegada o confirmats
de nou, la importància de la conservació dels quals per a la ciutat en motivà el trasllat i la còpia als
còdexs solemnes municipals coneguts com a llibres Verd i Vermell,30 hi podem descobrir molts
altres actes jurídics. Són molt freqüents els documents comptables com les àpoques, cessions i
donacions; les definicions de comptes i promeses de pagament; les actes notarials que general-
ment contenen protests o reclamacions de la ciutat dins d’aquesta línia de la defensa aferrissada
dels seus privilegis, tant davant del mateix sobirà com enfront de senyors feudals o d’altres ciu-
tats,31 però que també ens narren fets com el trasllat del cos de santa Eulàlia a la catedral de
Barcelona. Aquestes reclamacions generen moltes vegades tipologies de caràcter judicial, això és
plets, arbitratges, compareixences, sentències i apel·lacions, i de tant en tant, com a conseqüència,
indemnitzacions. Igualment, constatem gran abundància de censals i violaris, tant creats per la
mateixa universitat de Barcelona com per la baronia de Flix, per fer front a necessitats de diners
immediates. Així mateix, hi ha un gran nombre de donacions, cessions, transferències i transmis-
sions, senceres o totals i/o en fraccions o parcials, d’aquests mateixos censals i violaris. El fet que
aquestes donacions es facin en testament dóna lloc també a testaments, trasllat de clàusules i exe-
cucions testamentàries. Igualment, hi ha establiments emfitèutics, pactes o convenis, procuracions i
un inventari de béns de l’important mercader Francesc Eimeric, mort segurament a causa de la
pesta negra.

La llengua emprada en la redacció d’aquests documents generalment és la llatina, encara que esca-
dusserament hi ha documents en català, mixtos, on s’utilitzen dues llengües, generalment llatí i
català i, puntualment, altres llengües com l’aragonès o l’italià.
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L’ordenació del catàleg és cronològica i el model de fitxa utilitzada és idèntic al del primer volum,
al qual ens remetem. També, com al primer volum, el catàleg va acompanyat d’un índex onomàstic
general i de matèries només de la ciutat de Barcelona.

Agraïm especialment l’ajuda prestada pel Sr. Manuel Rovira i Solà en la finalització d’aquest catàleg
dins dels terminis establerts, així com l’estímul i el suport dels Srs. Xavier Tarraubella i Mirabet i
Sebastià Riera i Viader, director i cap de la secció d’Arxiu Medieval i Modern, respectivament, de
l’AHCB.

Així mateix, agraïm al Sr. Jaume Riera i Sans, arxiver facultatiu de l’ACA, les facilitats prestades res-
pecte a la consulta del fons de privilegis reials que conserva aquest arxiu.

Maria Cinta Mañé
Arxivera de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
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1. Recordem que la primitiva col·lecció de pergamins de la ciutat de Barcelona està dividida entre l’AHCB i l’Arxiu de la Corona

d’Aragó (ACA). Els pergamins de l’ACA van ser publicats el 1971 pel Sr. Antoni Maria ARAGÓ i la Sra. Mercè COSTA, sota la

direcció del Sr. Frederic UDINA I MARTORELL: Privilegios Reales concedidos a la ciudad de Barcelona, Barcelona, 1971, dins la

“Colección de Documentos Inéditos del Archivo de la Corona de Aragón”, vol. XLIII, del qual hi ha també una versió en llengua

catalana. Dels 488 documents editats en aquesta obra, 195 (núm. 124-318) corresponen al període que ara publiquem (1336-

1395). La major part són documents originals. Vegeu també Catàleg (Volum I), pàg. 15, nota 1.

2. Vegeu els documents núm. 375, 377; 777, 782; 734.

3. “Item concedimus quod vicarie et baiulie que consueverunt respondere et esse de baiulia et vicaria Barchinone respondeant et

sint de predicta baiulia et vicaria Barchinone, sicut fuit antiquitus consuetum” (Privilegis reials, doc. 22, cap. 103, pàg. 15). Vegeu el

document núm. 655, on el procurador de la ciutat de Barcelona esgrimeix aquest privilegi quan demana la reintegració a la citada

ciutat del castell de Cervelló i de la vila de Sant Vicenç (vegueria de Barcelona) i de les viles de Caldes de Montbui i de

Granollers (vegueria del Vallès).

4. Vegeu els regests següents: 617, 632-638 i 643 (Montgat); 585, 743 i 763 (Montcada); 655 i 743 (Cervelló); 773 i 774 (Montornès).

5. Els documents pertanyents a la baronia de Flix que consten en aquest Catàleg reuneixen sota aquest epígraf la documentació

de dos senyorius territorials, el de Flix i de la Palma, d’una banda, i el d’Alcarràs, Llardecans, Sarroca i Montagut, de l’altra. Són

anteriors a la compra de la baronia per part de la ciutat de Barcelona, i pertanyen als Bosc, senyors de Flix i de la Palma, i als

Santcliment, senyors d’Alcarràs, Llardecans, Sarroca i Montagut, que van adquirir a Pere III la citada baronia de Flix i de la Palma

en un llarg procés (1383-1386). Van ser lliurats al municipi barceloní quan aquest darrer comprà aquesta baronia amb el produc-

te de la venda del castell de Vespella que la ciutat havia rebut en llegat. Vegeu FERRER, Flix, pàg. 471-472 i 475. Vegeu també els

docs. núm. 651, 652, 656-658, 676 i 696.

6. Vegeu FERRER, Projecció, pàg. 357-391; El carreratge, pàg. 34-35. Cardedeu, Vilamajor, Santa Susanna i Sant Julià del Fou no van

admesos com a carrers de Barcelona fins el 12 de juny de 1384, però hi ha un protest dels consellers de Barcelona per la seva

pretesa alienació el març de 1343. El mateix succeeix amb Vilanova, Cubelles i la Geltrú, que no van ser carrers de Barcelona fins

al 10 de setembre de 1417, i amb la vila de Granollers, que va assolir aquesta condició el 16 de maig de 1385, però ja el 4 de

juliol del 1384 i al març del 1383 respectivament, els consellers efectuaren una reclamació per la seva possible venda. Vegeu els

documents núm. 430, 666 i 655. 

7. Aquests són Bigues, l’Ametlla del Vallès, Lliçà d’Amunt, Palaudàries, Riells del Fai, Sant Bartomeu de Mont-ras, Sant Cristòfol de

Pallars, Sant Feliu de Codines, Santa Justa, Sant Mateu de Montbui i Santa Eulàlia de Ronçana.

8. FERRER, El carreratge, pàg. 20. Encara que els tràmits inicials per ser carrer de Barcelona van començar el 1381, l’acceptació defi-

nitiva no es portà a terme fins al 9 de juliol de 1385. Vegeu el document núm. 674.

9. Les Franqueses del Vallès i del Maresme estan conformades fonamentalment pels pobles de Corró d’Amunt, Corró d’Avall,

Marata i Llerona. En poc més d’un any, entre el juny de 1384 i l’octubre de 1385, 36 nuclis de població van passar a ser carrers

de Barcelona.Vegeu FERRER, El carreratge, pàg. 9 i 34. 

10. L’infant Martí vengué aquests castells i aquestes viles a la ciutat de Barcelona per la quantitat de 27500 lliures o 50000 florins,

per tal de sufragar el seu viatge Sicília. Vegeu el regest núm. 768.

11. Els primers senyors de la baronia de Flix foren la família d’origen genovès de la Volta o della Volta i Teresa Gil de Vidaure

(1257), amistançada del rei Jaume I, qui la vengué als citats Bosc (abans de 1268). Vegeu els regests núm. 466, 467, 477, 481,

496-498, 521-527, 533, 551, 553-555, 568-572, 574, 575, 582, 584, 586, 589, 591-594, 602, 606, 607, 610, 611, 626, 627, 630,

639, 665, 668, 669, 672, 676, 703, 708, 776. Alcarràs, Llardecans, Sarroca i Montagut, com ja hem dit, pertanyien a la família

Santcliment. Vegeu els documents núm. 542-550, 562, 578-580, 583, 590, 616, 617, 620, 623, 631, 650, que l’any 1383 optaren

per la compra de la baronia de Flix i la Palma. Vegeu els regests núm. 651-653, 656-658, 673, 679-698, 700-702, 704, 705, 708,
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709, 711, 713-715, 718-720, 723, 724, 727-729, 733, 735-740, 764, 791, 793. Vegeu nota 5. Vegeu Catàleg (Vol. I), núm. 37, 57,

260, 290, 343.

12. Volem assenyalar que aquestes dues famílies, Bosc i Santcliment, estaven vinculades mitjançant el matrimoni d’Arnau de Bosc,

fill, amb Violant, filla del canviador i mercader de Lleida Miquel Mulner, la primogènita del qual i germana de Violant, Caterina,

estava casada amb Francesc de Santcliment, menor, senyor de Sarroca i de Llardecans.

13. Principalment a causa de les guerres. El problema era de vegades tan gran, que, ja el 1337, es derogà el privilegi proteccionis-

ta envers els italians, almenys momentàniament, cosa que va permetre a la societat dels Bardi vendre blat a Barcelona. Vegeu

FERRER, Flix, pàg. 465-466.

14. Vegeu el document núm. 392.

15. Vegeu el document núm. 409. La construcció de la llotja de Barcelona està relacionada amb propietats de Pere de Montcada,

conseller i almirall de Pere III, i dels Gomar, família de notaris barcelonesos.

16. Vegeu el document núm. 500.

17. Vegeu el document núm. 470. Prèviament els consellers, al llarg del 1350, havien comprat als monestirs de Santa Eulàlia del

Camp i de la Mercè els censos d’unes cases que tenien els hereus del notari Bernat Guillem de Vilarrúbia per fer una font a la

plaça de Sant Jaume. Vegeu els regests núm. 461-464. Els anys 1379-1380, seguiren les adquisicions en el mateix lloc per idèntica

finalitat, potser per reformar o ampliar aquesta font. Vegeu també els documents núm. 608, 615, 619, 628, 629.

18. Dels Puig hi ha documentació relativa a la compra d’unes cases al Born, a la llicència per edificar un cobert, a la dot de Maria,

filla de Guillem de Puig i de la seva esposa Saurina, i el testament del citat Guillem, que va ser conseller de Barcelona el 1286.

Vegeu Catàleg (Vol. I), regests núm. 132-135, 195, 197, 199, 211, 222, 284-288. Ara hi trobem el testament d’Isabel, germana de

Maria, casada amb Guillem Roig, de Martorell, núm. 487. D’altra banda, sabem que un Guillem Puig del Born va ser també conse-

ller el 1315. Vegeu Llibre del Consell (L. C.) 4, fol. 1. Bernat Turell va arribar a ser conseller el 1359, i el seu fill Marc Turell, entre

altres càrrecs, va ser jurat i membre del Consell de Vint-i-Cinc l’any 1395, i jurat el 1396. Vegeu L. C. 21, fol. 1 r.; L. C. 27, fol. 6 r.

i 56 v. Burguet de Sarrià també va exercir diferents funcions en el municipi i va ser designat obrer els anys 1355 i 1365. Vegeu L.

C. 19, fol. 45 v. i fol. 49 r.; L. C. 22, fol. 1 v. Pere Bos, a més del 1345, també va ser clavari de Barcelona els anys 1354 i 1355,

però havia tingut altres càrrecs en el govern de la ciutat com a jurat del Consell de Cent i també formant part del Consell de

Vint-i-Cinc, precedent del Trentenari. Vegeu Catàleg (Vol. I), doc. núm. 169. Vegeu també L. C. 19, fol. 6 r. i 49 r-v., respectivament.

19. Pere III, en el decurs del seu mig segle de regnat, entre corts i parlaments, va convocar al voltant de 38 vegades als catalans,

això sense comptar les corts generals de la Corona d’Aragó, a les quals també havien d’assistir-hi. Podem esbrinar algunes de les

estratègies dels sobirans per tal de subvenir les seves necessitats monetàries, sobretot a causa de les guerres, com la “revenda”

reiterada dels mateixos privilegis, la venda del perdó reial per no acatar la prohibició sobre l’exportació de mercaderies vedades

o els fraus comesos en el pagament de la lleuda de Barcelona, entre d’altres.

20. Vegeu els documents núm. 472 i 741.

21. Són documents originals els següents: 374-377, 379, 380, 385-387, 390-393, 395, 399, 406, 409, 410, 414, 419, 422, 427,

430, 434-436, 438, 439, 442-450, 452, 453, 455, 457-464, 466-479, 481, 482, 484-495, 500, 502-516, 519, 520, 521-530, 533,

537, 539, 540, 542-545, 551, 553, 555-561, 563-583, 585-594, 596, 597, 599-602, 605, 607, 608, 610-616, 618-644, 647-650,

653, 655, 660-662, 665-673, 675, 676, 678-680, 683-685, 687, 689, 691-693, 695, 697, 699-706, 708-714, 716, 717, 719-721,

723, 726-728, 730, 733, 734, 736-740, 742, 743, 745-747, 750, 762-767, 770, 772-775, 777-779, 781-793. D’aquests 293 origi-

nals, 6 són també cartes partides per ABC: 375, 439, 470, 474, 781, 787.

22. Tenen segell pendent de plom els docs. núm. 422, 427, 510, i conserva restes del segell de cera vermella el 519. Hi manca el

segell als següents documents: 374, 394, 395, 399, 414, 419, 460, 482, 483, 486, 488, 500, 506, 508, 509, 511, 514-516, 527,

530, 622, 624, 625, 639, 683, 716, 717, 734, 742, 743, 767, 775, 777, 782, 784. Total: 36.

Introducció
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23. Els trasllats són els núm. 373, 378, 381-384, 388, 389, 394, 396-398, 400-405, 407, 408, 411-413, 415-418, 420, 421, 423-

426, 428, 429, 431-433, 437, 440, 441, 451, 454, 456, 465, 480, 483, 496-499, 501, 517, 518, 531, 532, 534-536, 538, 541, 546-

550, 552, 554, 562, 584, 595, 598, 603, 604, 606, 609, 617, 645, 646, 651, 652, 654, 656-659, 663, 664, 674, 677, 681, 682, 686,

688, 690, 694, 696, 698, 707, 715, 718, 722, 724, 725, 729, 731, 732, 735, 741, 744, 748, 749, 751-761, 768, 769, 771, 776, 780,

dels quals 14 són sense data.

24. L. C. 17, 1345-1346, fol. 71 r. Hi ha tres trasllats més d’aquest notari, de data anterior o posterior, molt propera a l’abona-

ment del salari: els núm. 437 (1343), 451 i 454 (ambdós del novembre del 1346). Si aquests dos darrers fossin també un residu

del grup de 115, se n’haurien conservat 27, que, afegits als 82 del Catàleg publicat, farien un total de 109 trasllats preservats.

25. Així ho considera DURAN, II, cap. 4: Els llibres de la ciutat, pàg. 129; RIERA I ROVIRA, pàg. 53, nota 113, donen diverses cites de

la sèrie 1B.XI, Clavaria, que denoten la preocupació perquè tots els documents originals que contenen privilegis es traslladin als

llibres (1399; 1401) perquè “no calga veure los originals (...) en què són los dits privilegis, qui pus leument se porien perdre (...)”.

26. Tenen escriptura en caràcters hebreus els documents núm. 569, 575, 578-580, 589, 630, 673, 683, 739, 740. Total 11.

27. Aquest estil de datació s’introduí al Concili de Tarragona del 1180, amb la qual cosa finalitza la tradició de datar els docu-

ments per l’any del regnat del sobirà de l’Imperi franc corresponent.

28. Vegeu els documents núm. 516 i 617.

29. Les calendes, les nones i els idus ja no s’usaven a Perpinyà, si més no per part d’algun notari, el 1344. Vegeu el document

núm. 435: “Acta et laudata fuerunt hec Perpiniani, duadecima die mensis augusti, anno Domini millesimo trecentesimo quadrage-

simo quarto”.

30. La referència de la còpia dels privilegis en aquests llibres apareix sempre al dors del pergamí amb l’expressió In primo virido o

in primo virmilio, in primo libro virmilio, libro virmilio o primo virmilio, In secundo o IIº virido o virmilio, in secundo libro virmilio: Constatem

que han estat copiats al primer Llibre Verd els regests núm. 396, 399, 419, 422, 427, 661; al segon Llibre Verd s’han traslladat els

núm. 516, 520, 540, 624, 716, 743, 775, 781, 783. Al primer Llibre Vermell s’han copiat els núm. 414, 444, 445, 447, 489, 505,

506, 509, 514, 557, 559, 564, 655, 699; i al segon Llibre Vermell s’han traslladat els núm. 375, 377, 386, 430, 436, 442, 443, 455,

460, 488, 491, 515, 587, 603, 625, 641, 642, 674. Moltes vegades les referències al llibre i al foli, rarament anomenat carta, on ha

estat copiat un document determinat són il·legibles.

31. Així, per exemple, protesten a Pere III les alienacions del patrimoni reial, l’adquisició de diferents llocs de les vegueries de

Barcelona i el Vallès per diversos senyors feudals, el dret de la ciutat de Barcelona d’intervenir en les corts primer que la de

València i el tancament de botigues de catalans a Saragossa. Vegeu els documents núm. 642, 666; 430, 436, 655; 518, 565-567,

573, 576, 577 i 581, respectivament.

Introducció
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373

1336, juny, 10. Lleida.

Pere III confirma perpètuament a Jaume Sabater, Jaume de Santcliment, Arnau de Busquets, Pere de
Noguera i Bernat Sarrovira, consellers de la ciutat de Barcelona, i als prohoms, la universitat i els ciutadans
d’aquesta ciutat totes les llibertats, els privilegis i les constitucions atorgats pels reis als seus avantpassats,
mana als seus oficials que les observin i les facin observar i ordena l’aplicació de les ordinacions fetes a
les corts de Montsó pel rei Alfons.

Guillem Agustí, escrivà reial.

Trasllat de Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona, de 1345, març, 10.

1A-365

400 x 564

Al dors, en lletra coetània: “Translatum autenticum carte domini regis Petri confirmacionis omnium
privilegiorum civitatis Barchinone et usuum eiusdem. Et fuit datum Ilerde, .IIII. idus junii, anno Domini
Mº CCCº XXXº VIº”.

Regestat a Privilegis reials, doc. 124, pàg. 65. Original.

374

1336, juny, 16. Lleida.

Pere III, a petició dels consellers i dels prohoms de Barcelona, dicta una sèrie d’ordinacions per accedir i
exercir la professió de jurisperit o advocat a la ciutat i vegueria de Barcelona, concretant que en l’examen
que es faci en el futur als jurisperits que vulguin exercir a la ciutat i batllia de Barcelona, les batllies
dependents de la de Barcelona i les vegueries de Barcelona i del Vallès hauran d’estudiar els cinc llibres
de text ordinaris de dret civil durant un període de cinc anys. Així mateix, estatueix tota una detallada
normativa sobre l’administració de justícia que inclou, entre d’altres, aspectes com el salari d’advocats, pro-
curadors i notaris de les corts del veguer i del batlle de Barcelona, la resolució de totes les denúncies
sobre una mateixa persona pel mateix jutge, la iniciació i finalització de les causes sobre marmessories,
tuteles i curadories pel jutge que ha iniciat el plet, el procediment i els terminis sobre les sentències i les
apel·lacions, els juraments que hauran de realitzar anualment els jurisperits, etc. Aquest estatut és a
beneplàcit del sobirà i ordena als seus oficials, jurisperits, advocats i súbdits la seva observança a la ciutat
de Barcelona, les vegueries de Barcelona i del Vallès i les batllies dependents d’aquestes vegueries.

Catàleg dels pergamins
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373. Pere III, en iniciar el seu
regnat, confirma als consellers
de Barcelona de la conselleria
de 1335-1336, als prohoms, 
a la universitat i als ciutadans
d’aquesta ciutat totes les 
llibertats, els privilegis i les
constitucions atorgats pels
reis als seus avantpassats.
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1A-366

788 x 730

Al marge esquerre: “Bernardus de Podio, mandato regio facto per vicecancellarium. Probata”.

Al dors, en lletra coetània: “Registrata”. En xifres posteriors: “1336”.

Hi manca el segell.

Regestat a Privilegis reials, doc. 126, pàg. 65. Trasllat de 1343. Diu dia 15 en lloc de 16.

375

1336, setembre, 1. Avinyó.

Acta notarial del tractat de pau signat entre Ferrer de Canet, cavaller, Francesc de Santcliment, ambdós
consellers reials, i Burguet de Sarrià, jurisperit de Barcelona, procuradors de Pere III d’Aragó, i Bernat Sabor,
cavaller, doctor en lleis i conseller reial, Guillem Miquel, jurisperit de Mallorca, i Guillem Eibrí, burgès de
Perpinyà, procuradors de Jaume III de Mallorca, d’una banda, i Angelo Imperiale, jurisperit, i Nicoloso
Spinola de Luculo, procuradors del comú de Gènova, de l’altra. Conté les cartes de nomenament dels pro-
curadors respectius i els capítols acordats per ambdues parts, amb menció de les excepcions pertinents.
La pau se signa a la capella de Sant Teodoric del monestir de Sant Llorenç d’Avinyó.

Pere de Quadres, notari públic.

1A-367

887 x 700

Al dors, en lletra coetània: “Petrus III’. + P +. In IIdo virmilio, carta LXXIII”. En xifres posteriors: “1336”.

Partit per ABC.

376

1336, octubre, 15.

Acta notarial del lliurament de la possessió corporal que fan Bertran Riquer i Jaume Riquer, germans, fills
del difunt Antic Riquer, ciutadà de Barcelona, i d’Elisenda, a Jaume Bosquet, de la casa de l’infant Pere,
comte de Ribagorça i d’Empúries, i a Simó Gerald del Clot, ciutadans de Barcelona, de la meitat d’un molí
que els havien venut amb tots els seus drets, guanys i emoluments, amb l’aigua de moldre i tots els seus



aparells, situat en el casal dels molins nous del Clot. És el sisè molí o la sisena roda dels molins de dit
casal per la part oriental i el tercer per la part occidental. El lliurament de la possessió es fa en presèn-
cia del notari infrascrit, de sis testimonis i del moliner Mateu Aixada, servidor i regent del molí. La venda
tingué lloc el passat 3 d’octubre, en poder del notari infrascrit, per un preu de 192 lliures. La meitat del
molí venut corresponia a la part pertanyent a dit Antic Riquer, pare dels venedors. L’altra meitat havia
pertangut al difunt Jaume Riquer, germà de dit Antic i oncle dels venedors, ara en poder dels hereus i
successors de Francesc de Bastida, els quals havien succeït en això a dit Jaume Riquer.

Jaume de Comarmena, notari públic de Barcelona.

1A-368

285 x 454

Al dors, en lletra coetània notes dorsals il·legibles.

377

1336, novembre, 6. Avinyó.

Acta notarial per la qual Francesc Messeguer, ciutadà de Barcelona i porter reial, Bernat Joan i Gilabert
de Tagamanent, procuradors de Pere III d’Aragó, i Berenguer de Villar, notari de Mallorca, i Bartomeu de
Pignatario, clergue de la diòcesi de Cassino, procuradors de Jaume III de Mallorca, lliuren a Riçardo de
Platalonga, síndic i procurador de la universitat del comú de Gènova, les cartes de ratificació de la pau
amb Gènova signada pel seus procuradors l’1 de setembre a Avinyó (1336, octubre, 8. València; 1336,
octubre, 3. Ciutat de Mallorca). Gardo de Fontana de Parma, podestà de Gènova, Rafael Doria, cavaller i
almirall del regne de Sicília, Galeotto Spinola de Luculo, capità del comú i poble de Gènova, i Filippo
Clavarine, del Consell d’Ancians d’aquesta ciutat, juntament amb tota la universitat del poble de
Gènova, aproven aquest document (1336, octubre, 22. Gènova). Inclou l’intercanvi de la documentació
de confirmació de pau entre els procuradors ja esmentats.

Pere de Quadres, notari públic, i Lombardo “Petri Bovis de Fractis”, clergue de la diòcesi de Gaeta,
notari públic.

1A-369

767 x 605

Al dors, en lletra coetània: “Petrus III’. Instrumenta pacis inite inter illustrissimos dominos reges
Aragonum et Majoricarum cum comuni Janue, fidelium imperii. + P. +. In IIdo virmilio, foleo LXII”. En
xifres posteriors: “1336”.
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378

1337, febrer, 22. Castelló [de Borriana].

Pere III, a petició dels braços eclesiàstic, militar i de les ciutats i viles dels seus regnes d’Aragó i València i
de la província de Catalunya, atorga guiatge i seguretat als prelats, nobles, barons, prohoms de les ciu-
tats i viles dels esmentats regnes i província i als seus síndics, procuradors i nuncis, convocats a la vila de
Castelló del Camp de Borriana, al regne de València, per tal d’aconsellar-lo en assumptes concernents a
l’esmentat regne valencià. Declara regalia el fet de convocar tots els estaments fora del seu regne d’ori-
gen, allà on es trobi el rei, sempre que sigui necessari i sense perjudicar els privilegis, usos, observances i
llibertats privatius dels diferents regnes i de Catalunya.

Domingo de Biscarra, escrivà reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

Trasllat de Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona, de 1345, març, 10.

1A-370

462 x 570

Al dors, en lletra coetània: “Translatum autenticum carte domini regis Petri quod pro convocacione
per eum facta de nobilibus, baronibus et militibus, civibus et hominibus villarum apud locum
Castilionem Campi de Burriana non fiat preiudicium constitucionibus, privilegiis et libertatibus
eorumdem. Et fuit datum in dicta villa, VIIIª kalendas marcii, anno Domini .Mº.CCCº.XXXº.VIº. +”.

Regestat a Privilegis reials, doc. 131, pàg. 69. Original.

379

1337, febrer, 25.

Guillem Folquet i el seu fill Guillemó Folquet, carnissers, ciutadans de Barcelona, confessen i reconeixen
a Jaume d’Olzina, també carnisser, ciutadà de la mateixa ciutat, que els ha pagat 6 lliures per la venda
que avui mateix li han fet de la meitat d’un cens anual de 20 sous que Jauma Sederia, vídua de
Berenguer de Torrents, ciutadà de Barcelona, paga per Sant Joan del mes de juny per una parada que
dita Jauma té fora el maell major de Barcelona, en un carrer que hi ha allí. La parada és tinguda sota el
domini alodial del rei i està situada davant les taules que els dits venedors i el comprador posseeixen
dintre del maell, a tocar de la seva paret.



Jaume de Sintes, notari públic de Barcelona.

1A-371

238 x 296

380

1337, març, 17.

Acta notarial del lliurament de la possessió corporal que fan Guillem Folquet i el seu fill Guillemó
Folquet, carnissers, ciutadans de Barcelona, a favor de Jaume d’Olzina, carnisser, ciutadà de la mateixa
ciutat, de la meitat d’un cens anual de 20 sous que Jauma Sederia, vídua de Berenguer de Torrents, ciu-
tadà de Barcelona, paga per Sant Joan del mes de juny per una parada que dita Jauma posseeix fora el
maell major de Barcelona, en un carrer que hi ha allí. La parada és tinguda sota domini alodial del rei i
està situada davant les taules que els dits venedors i el comprador posseeixen dintre del maell, a tocar
de la seva paret. La venda havia estat feta el passat dia 25 de febrer. El lliurament de la possessió es
fa en presència del notari infrascrit i de dos testimonis.

Jaume de Sintes, notari públic de Barcelona.

1A-372

270 x 372

Al dors, en lletra coetània: “Açí fall la carta principal de la venda.”

381

1337, maig, 25. Gandesa.

Pere III, ateses les poques collites, la gran carestia regnant, i per facilitar l’aprovisionament de les ciutats i
els llocs, atorga guiatge en persona i béns als mercaders que portin vitualles a Barcelona, tant per terra
com per mar, especialment als que formen part de la societat dels Bardi, revocant així el privilegi ator-
gat als mercaders barcelonesos pels seus avantpassats segons el qual cap italià no pot portar merca-
deries per vendre-les a Barcelona. Així mateix, confirma qualsevol contracte, obligació, seguretat o pacte
fet per la ciutat de Barcelona amb els representants dels Bardi per portar vitualles.
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381. Pere III atorga guiatge
en persona i béns als merca-
ders que portin vitualles a
Barcelona, especialment als
factors de la societat mer-
cantil florentina dels Bardi,

amb la qual cosa revoca el
privilegi atorgat als merca-
ders barcelonesos pels seus
avantpassats, que prohibia als
mercaders italians establir-se
a la ciutat.
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Trasllat de Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona, de 1345, març, 10.

1A-373

416 x 548

Al dors, en lletra coetània: “Translatum autenticum carte domini regis Petri de guidatico omni
aportantibus per terram vel per marem victualia ad civitatem Barchinone. Et fuit <datum>
Gandesie, VIIIº kalendas junii, anno Domini Mº.CCCº. XXXº.VIIº.”

Editat a Privilegis reials, doc. 133, pàg. 70-71. Original.

382

1337, juny, 20. Gandesa.

Pere III mana al procurador general, veguer, batlle i consellers de Barcelona i als oficials reials que obser-
vin l’ordinació segons la qual els notaris que ell mateix o el veguer de Barcelona nomenin per exercir el
seu càrrec a l’esmentada ciutat, prèviament hauran de ser examinats i aprovats per dos jurisperits i per
dos o tres notaris, en presència del veguer i dels consellers. La ignorància d’alguns notaris inexperts
havia ocasionat perjudicis i escàndols als seus súbdits.

Trasllat de Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona, de 1345, març, 10.

1A-374

365 x 609

Al dors, en lletra coetània: “Translatum autenticum car te domini regis Petri quod notarii
Barchinone de cetero creandis examinentur, in presencia vicarii et consiliariorum Barchinone, per
duos jurisperitos et per duos vel tres notarios. Et fuit datum Gandesie, XII kalendas julii, anno
Domini M.CCCº.XXXVIIº”. En xifres i lletra posteriors: “1337. Creación de notario del común”.

Editat a Privilegis reials, doc. 136, pàg. 71-72. Original.

383

1337, juny, 20. Gandesa.

Pere III, a petició dels consellers i prohoms de Barcelona, els atorga plena autoritat perquè, ara i en el
futur, puguin nomenar cònsols dels oficis mecànics amb el consentiment del veguer d’aquesta ciutat i

Catàleg dels pergamins
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elaborar les ordinacions i els estatuts pertinents dels esmentats oficis. La present concessió és a
beneplàcit del monarca, per la qual cosa només tindrà vigència mentre el rei ho consideri oportú. Així
mateix, mana l’observança d’aquesta concessió al veguer i al batlle de Barcelona i als oficials reials.

Trasllat de Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona, de 1345, març, 10.

1A-375

387 x 561

Al dors, en lletra coetània: “Translatum autenticum car te domini regis Petri quod consiliarii
Barchinone possint statuere consules in officiis mecanicis. Et fuit datum Gandesie, .XIIº. kalendas
julii, anno Domini M.CCC.XXXVII.”.

Editat per CAPMANY, doc. 139, pàg. 211-212.

384

1337, juny, 20. Gandesa.

Pere III, a petició dels consellers i prohoms de la ciutat de Barcelona, mana al procurador general i als
oficials reials que observin l’ordinació segons la qual tots aquells, de qualsevol condició o sexe, que s’obli-
guin sota pena terç als llibres de la cort del veguer o del batlle de Barcelona, un cop fet retroclam o
segona querela, siguin empresonats i els mantinguin detinguts mentre no hagin satisfet als seus credi-
tors allò en què s’havien obligat, encara que el deutor cedeixi o vulgui cedir els seus béns.

Trasllat de Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona, de 1345, juny, 8.

1A-376

380 x 614

Al dors, en lletra coetània: “Translatum autenticum carte domini regis Petri quod quicumque se
obligaverit sub pena tercii aliquid soluturum alicui in libris curiarum vicarii vel baiuli Barchinone,
quod facto retroclamo, capiatur et captus detineatur donec solverit, non obstantibus quod cedat
vel velit cedere suis bonis. Et fuit datum Gandesie, XIIº kalendas julii, anno Domini Mº
CCC.XXX.VIIº.”.

Regestat a Privilegis reials, doc.135, pàg. 71. Original.
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385

1337, agost, 30. Barcelona.

Acta notarial del trasllat provisional de les restes de santa Eulàlia des del retroaltar de Santa Maria
Verge i Santa Eulàlia de la catedral de Barcelona a la Tresoreria o Sagristia nova al costat esquerre de
la catedral en una caixa ferrada de fusta de xiprer que contenia un sac doble de lli amb els ossos i
fragments d’ossos pròpiament dits. La caixa recoberta amb una peça de lli a sota i una de porpra i or a
sobre de l’anterior, va ser traslladada en processó a la citada Tresoreria. Allí els dos sacs de lli van ser
trets de la caixa i posats dins un sac obrat d’or i de seda amb motius de flors de diversos colors, que
després va ser embolicat en una peça de lli i reposat al sepulcre de marbre on ja hi havia altres restes,
mentre es cantava un “Te Deum laudamus” i repicaven les campanes. El trasllat l’efectua el bisbe Ferrer
[d’Abella], acompanyat de canonges, beneficiats, pabordes i preveres de la Seu de Barcelona, molts ciu-
tadans i altres testimonis. Cal assenyalar especialment l’assistència de Jaume Fabra, mestre d’obres de
la catedral de Barcelona, i d’altres treballadors de la catedral.

Marc Mallol, notari públic de Barcelona, i per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-377

385 x 595

Editat per PUIG, doc. CIX, pàg. 473-474. La data està equivocada, ja que redueix “tercio kalendas
septembris” al dia 29 d’agost.

386

1337, setembre, 20-25. Barcelona.

Acta notarial per la qual Pere Sala, ciutadà de Lleida, nunci dels paers i prohoms de la ciutat de Lleida,
presenta als consellers de la ciutat de Barcelona una lletra patent dels paers de Lleida adreçada als
citats consellers a causa d’haver exigit aquests darrers imposicions als mercaders i veïns de Lleida,
segons ells indegudes perquè, per privilegi reial, gaudeixen de franquícia en tota la sobirania del rei
d’Aragó (1337, setembre, 17. Lleida). La citada presentació es porta a terme al cementiri de l’església
de Sant Jaume. Se succeeixen una sèrie de trobades en el citat lloc entre l’esmentat Sala i diversos con-
sellers, protestant Sala reiteradament i exigint la restitució de les imposicions rebudes de ciutadans,
mercaders i veïns de Lleida essent finalment Pere Merlès, procurador substitut del síndic ordinari de la
ciutat de Barcelona Salvador Fuster, qui justifica l’aplicació de les citades imposicions als mercaders i
veïns de Lleida, persistint Sala en la protestació.
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385. Trasllat provisional de
les restes de santa Eulàlia des
del retroaltar de Santa Maria
Verge i Santa Eulàlia de la
catedral de Barcelona fins a
la Tresoreria o Sagristia nova.



34 Catàleg dels pergamins

Bernat Escapa, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-378

583 x 593

Al dors, en lletra coetània: “Petrus .III’. Letra, requesta e protest fets en l’any MCCCXXXVII per la
ciutat de Leyda a la ciutat de Barcelona per les imposicions que hòmens de Leyda hic pagaven. E
obtench-ho la ciutat de Barcelona. In secundo libro virmilio, in foleo CCVIII. XXXVIII. Probata”. En
xifres posteriors: “1337”.

387

1338, juliol, 4. Barcelona.

Bernat d’Olzinelles, doctor en lleis, i Pere Cima, jurisperit, consellers reials, jutges comissionats per Pere III
(1337, novembre, 6. Daroca) per inquirir i sentenciar sobre les acusacions que pesaven contra aquells
que de dotze anys ençà havien estat consellers de la ciutat de Barcelona, pronuncien la sentència en el
palau de l’arquebisbe de Tarragona a la ciutat de Barcelona, en presència de l’arquebisbe Arnau
[Sescomes], de les dues parts interessades i de nombrosos testimonis. Fa constar com a no provats els
delictes continguts en els capítols de l’acusació, i declara absolts i no mereixedors de cap pena civil ni
criminal tots els inculpats. Els jutges imposen silenci perpetu a la part del rei, representada per Ferrer
de Lillet, batlle general de Catalunya i procurador fiscal del rei a Catalunya, i per Bernat de Torre, procu-
rador fiscal del rei a la ciutat de Barcelona. Les diligències havien estat començades pel rei Alfons, i les
acusacions constaven en dues sèries de capítols: cabals públics esmerçats en despeses diferents de les
inicialment aprovades; ordinacions il·lícites i contràries a les prerrogatives reials; interferències en l’activi-
tat del veguer i del batlle de la ciutat; corrupteles diverses en la provisió de blats; irregularitats en l’ar-
mament de galeres per a la defensa de la ciutat, etc. Pere III havia ordenat que mentre durés la inquisi-
ció, els vint-i-vuit inculpats no podien accedir a cap ofici de la ciutat, excepció feta de vuit exconsellers
declarats pel monarca fidels seus. Els dos comissaris procediren a fer les inquisicions, rebre testimonis i
oferir defenses als acusats, els quals havien designat procuradors seus Bonanat d’Oliveres, notari, i Pere
Merlès, ciutadans de Barcelona (1338, gener, 22). Bernat d’Olzinelles signa la present sentència el dia
7 de juliol.

Berenguer Salvador, escrivà reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó. 

1A-379

1595 x 700

Al dors, en lletra coetània: “Açò és la sentència donada per los discrets micer Bernat de Oltzinelles
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e en Pere Sima, consellers del senyor rey, (...) sobre denunciacions e capítols fets e donats al sen-
yor rey contra aquells qui de .XII. anys a ençà foren consellers de la ciutat de Barcelona. VIII”. En
xifres posteriors: “1338”.

Document format per dues peces de pergamí unides per una cinta, també de pergamí.

388

1338, novembre, 5. València.

Pere III, a petició dels consellers i prohoms de la ciutat de Barcelona, absol perpètuament, sense cap
altra condició, els ciutadans i habitants d’aquesta ciutat de totes les accions, les peticions, les demandes
i les penes civils i criminals que els podien exigir a ells, els seus predecessors o successors i els seus
béns fins al dia present, per haver anat o haver portat o enviat mercaderies a Alexandria, Egipte o a
altres terres del soldà de Babilònia també fins al dia d’avui, a canvi d’un subsidi de 20000 sous, els
quals han lliurat al seu tresorer Pedro Jordán de Urríes. Els vaixells que ja han sortit de Barcelona
adreçant-se a les zones citades i han efectuat composicions per aquest motiu amb el tresorer, el seu
lloctinent o altres oficials de la cort, no estan compresos en aquesta absolució.

Climent de Salavert, escrivà reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

Trasllat de Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona, de 1345, març, 9.

1A-380

646 x 540

Al dors, en lletra coetània: “Translatum autenticum carte domini regis Petri absolucionis, diffinicionis
et remissionis civium et habitatorum Barchinone pro eo quia et si iverunt vel miserunt ad partes
Alexandrie vel Egipti. Et fuit actum in civitate Valencie, die jovis, nonas novembris, anno Domini
Mº.CCCº.XXXº.VIIIº.”. En xifres posteriors: “1338”.

Editat per CAPMANY, doc. 141, pàg. 213-214.

389

1338, novembre, 24. València.

Pere III, a petició dels consellers de Barcelona, precisa la clàusula d’exempció del privilegi de remissió i
definició de l’anomenat “fet d’Alexandria” atorgat a la ciutat i els ciutadans de Barcelona (1338,
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388. Pere III absol els ciuta-
dans i habitants de Barcelona
de tota imputació per haver
anat, haver portat o haver
enviat mercaderies a
Alexandria, a Egipte o a
altres terres del soldà de
Babilònia fins al dia present,
mitjançant el pagament d’un
subsidi de 20000 sous.
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novembre, 5. València). Declara que no estan compreses en aquesta remissió les composicions pecunià-
ries portades a terme amb el tresorer reial o qualsevol de la seva cort i encara no abonades per naus,
coques i vaixells que, l’any abans de la concessió de l’absolució, han sortit del port de Barcelona i encara
no han retornat d’Alexandria, d’Egipte o d’altres terres del soldà de Babilònia, les quals hauran d’abonar
la multa que els pertoqui. Aquestes quantitats s’afegiran als 20000 sous atorgats.

Trasllat de Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona, de 1345, març, 10.

1A-381

384 x 671

Al dors, en lletra coetània: “Translatum autenticum carte declaracionis domini regis Petri, remissio-
nis et diffinicionis de facto Alexandrie facte civibus Barchinone. Et fuit datum Valencie, VIIIº kalendas
decembris, anno Domini millesimo CCCº XXXº VIIIº”.

Regestat a Privilegis reials, doc. 137, pàg. 72. Original.

390

1339, gener, 16-24.

Acta notarial per la qual Berenguer de Puigsec, porter de Maria, vídua del noble Jaume de Xèrica, pre-
senta als consellers barcelonesos una lletra patent de Pere III adreçada als citats consellers (1338,
desembre, 31. València), en la qual el rei els demana que es facin càrrec d’abonar al citat Berenguer les
94 lliures i 2 diners de reals que se li deuen en concepte de pensió, vestit i altres despeses que l’esmen-
tat Berenguer havia fet per a cobrar-les, i que es facin càrrec d’aquí endavant, durant tota la seva vida,
de la pensió i vestit anuals, mentre tinguin diners dels que havien manllevat a la citada Maria. Els con-
sellers de Barcelona, assessorats per Berenguer Vives, jurisperit de Barcelona, es neguen a la petició
reial, perquè va contra el privilegi atorgat a la ciutat pel rei Alfons (1335, maig, 11. València).

Berenguer de Castellar, notari públic de Barcelona.

1A-382

515 x 450

A l’extrem inferior esquerre: “Sancta Maria michi det sensum”.

Al dors, en xifres posteriors: “1338”.
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1339, juny, 18. Barcelona.

Pere d’Aiats, moler de Barcelona, accepta una compensació econòmica de 50 lliures dels consellers de
Barcelona per tal no treballar ni obtenir moles o altres pedres en una peça de terra que té en emfiteusi
a Montjuïc, la qual és propietat alodial de la pabordia del mes d’abril de la Canonja de Barcelona. El
contracte pel qual abonava un cens anual de 2 morabatins alfonsins per Sant Miquel a Rambald
Ricard, ciutadà de Barcelona, es féu amb la condició de retenir-la almenys durant vint anys, per cultivar-
la i llaurar-la per primera vegada tant com deu agricultors poguessin plantar i rompre diàriament, i
pagar el delme de tots els fruits que produïa la finca a l’esmentada pabordia. La compensació està
subjecta a certes condicions amb motiu de l’obertura d’un camí a la ribera de la mar, entre la capella
de Sant Bertran i el lloc anomenat “Fraga”. Presenta fiadors.

Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona.

1A-383

426 x 630

Al dors, en lletra coetània: “Petrus III’. IIIª. Carta de seguretat que en Pere d’Ayats ha feta a [la ciutat
de no] obrar en los tayls que ha sobre lo camí de Fragua”.

392

1339, juliol, 8. Barcelona.

Acta notarial del trasllat privat de partícules del cos de santa Eulàlia, ubicat a la Sagristia o
Tresoreria de la catedral de Barcelona, situada al costat esquerre de l’altar de la Santa Creu, a la
tomba situada sobre l’altar d’aquesta capella sota la invocació de la Verge Maria Mare de Déu i de
Santa Eulàlia. La caixa ferrada de fusta coberta de tafetà de color verd llistat d’or que contenia les
partícules era en un armari de la Sagristia major. L’infant Pere de Ribagorça, l’arquebisbe de
Tarragona Arnau [Sescomes], el bisbe de Barcelona Ferrer [d’Abella] i l’ardiaca de Santa Maria del
Mar portaren la caixa amb les restes a la Tresoreria en processó acompanyats pels canonges i bene-
ficiats de la Seu, van trencar els segells de la caixa primitiva i tragueren les restes dels sacs en què
les havien posat el 1337. Van afegir partícules de cabell al sac on hi havia els ossos íntegres. Un cop
reposats els dos sacs al sac de seda i or, tancada i referrada la caixa amb els segells secrets de l’in-
fant Pere i de l’arquebisbe i coberta amb dues peces de porpra, la van posar sobre el sepulcre. Hi
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assisteixen, a més dels citats infant, arquebisbe, bisbe, canonges i beneficiats de la catedral de
Barcelona, alguns nobles i els consellers i jurats de la ciutat.

Marc Mallol, notari públic de Barcelona, i per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-384

375 x 613

Editat per PUIG, doc. CXI, pàg. 476-478. La data està equivocada, ja que data aquest document el
1339, juny, 30.

393

1339, juliol, 9-10.

Acta notarial detallada de les cerimònies del trasllat solemne dels ossos i les relíquies del cos de santa
Eulàlia des de la Tresoreria de la catedral, on estaven dipositats, fins al seu emplaçament definitiu, el
sepulcre actual a la cripta de la catedral de Barcelona. Participen en els actes els reis d’Aragó i de
Mallorca respectivament, la reina Elisenda de Montcada, l’alta noblesa, els bisbes de les seus catalanes,
el clergat regular i secular, consellers i càrrecs de la universitat i el poble de la ciutat de Barcelona i del
territori circumdant. El dia 9 és dipositada sobre l’altar major de la Seu de Barcelona, vetllades les seves
restes tota la nit, i l’endemà portada en processó pel carrer de la Freneria a la plaça de Blat on se li
canta; després pels carrers de la Pellisseria, Bòria, Montcada i Born és traslladada a la basílica de Santa
Maria del Mar on es realitzen misses solemnes i sermons en els dos cementiris de l’esmentada esglé-
sia. Posteriorment, és portada en processó de retorn a la catedral de Barcelona per les places del Mar i
del Blat i carrer de la Freneria, on es diposita a la capella nova anomenada de Santa Maria i Santa
Eulàlia en un mausoleu gran de marbre esculpit amb diverses imatges per la part exterior que repre-
senten el martiri, la invenció i la translació de l’esmentada santa, construït allí. Intervenen en la
col·locació de les relíquies al sepulcre Jaume Fabra, mestre d’obres de la catedral, i altres treballadors de
la Seu.

Marc Mallol, notari públic de Barcelona, i per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-385

889 x 724

Al dors, en lletra coetània: “Translació del cos de la verge gloriosa sancta Eulàlia, la qual translació
fo feta [VI] idus julii (sic.), anno Domini M CCC XXX nono, e són fetes cartes”. En xifres i lletra
posteriors: “1339. A (...) sancta Eulàlia”.
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Traduït parcialment al castellà per PUIG, pàg. 246-249.

394

1339, juliol, 17. Barcelona.

Jaume III de Mallorca reconeix tenir en feu de Pere III d’Aragó la ciutat i regne de Mallorca, juntament
amb les illes de Menorca i Eivissa, els comtats del Rosselló i la Cerdanya amb les viles de Perpinyà i
Puigcerdà, els comtats del Conflent i del Vallespir amb el castell de Cotlliure, els vescomtats d’Omeladès
i Carladès amb les seves viles i castells, i la ciutat i terme de Montpeller. Exceptua allò que posseeix en
feu del bisbe de Magalona i del rei de França, i tot el que han adquirit els reis de Mallorca entre les
renovacions feudals. Promet observar els usatges, les consuetuds i les constitucions de Barcelona a les
terres del Rosselló, la Cerdanya, el Conflent, el Vallespir i Cotlliure, respectant, però, les seves consuetuds
privatives, i també especifica que en aquests territoris no hi circularà altra moneda que la barcelonesa.
Tanmateix, podrà encunyar moneda i imposar peatges i noves lleudes al regne de Mallorca i illes adja-
cents. Pere III i Jaume III, en aquest pacte, aproven sis instruments signats entre els anteriors reis d’Aragó
i de Mallorca.

Bernat de Puig, escrivà reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

Trasllat de Bernat de Puig, escrivà reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó,
de 1339, agost, 2. Barcelona.

1A-386

715 x 564

Al dors, en lletra coetània: “Translatum et probacionis concordie regis Aragonum et regis
Maioricarum. Registrata. Translat de la faeltat feta al senyor rey en Pere per lo rey en Jacme de
Malorques. Registrata”. En xifres posteriors: “1339”.

Hi manca el segell.

395

1339, octubre, 9. Barcelona.

Pere III rep sota la seva protecció, custòdia, empara i guiatge especial Ferrer [d’Abella], bisbe de
Barcelona, tots els seus domèstics i familiars, la universitat i els homes del castell i terme de Ribes, que
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és alou de l’església de Barcelona, i les universitats i singulars dels castells i llocs de Montmell, Vila-rodo-
na, Bràfim, la Granada i Olivella, que són també de la dita església, amb tots els seus béns. Ordena a
tots els oficials reials, especialment als veguers de Barcelona i de Vilafranca, que observin i facin complir
aquesta protecció i la facin pregonar en els llocs de la seva jurisdicció. Per a major seguretat, el sobirà
disposa que, si convé, siguin posats penons reials en cadascun dels llocs, masos i termes esmentats.

1A-387

240 x 321

Al marge inferior esquerre: “Dominicus de Biscarra, mandato regio facto per Johannem Ferdinandi,
vicecancellarium. Probata”.

Al dors, en lletra posterior : “1339, a 9 de octubre. La magestat del sr. rey dn. Pere Tercer, dit del
Punyalet, posa baix custòdia y salvaguarda sua lo illm. sr. bisbe de Barcelona y tota sa família, las uni-
versitats y castells de Ribes, Monmell, Vilarodona, Abràfim, la Granada y Olivella. (...) Vilarrodona.
Registrata”.

Hi manca el segell.

396

1339, octubre, 19. Barcelona.

Pere III, atès que els seus predecessors, a l’inici del seu regnat, acostumaven a rebre la fidelitat dels
catalans i els juraven la carta de bovatge i els privilegis, llibertats, franqueses, immunitats, costums i
usos, sense assignar un lloc en concret on aquest acte s’havia de portar a terme, ordena que el jura-
ment de fidelitat que els catalans han de prestar als nous reis i el que a la seva vegada els monarques
han de realitzar d’observar les seves llibertats es portin a terme de llavors endavant perpètuament a la
ciutat de Barcelona i no en cap altre lloc.

Bernat de Puig, escrivà reial.

Trasllat de Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona, de 1345, juny, 7.

1A-388

356 x 507

Al dors, en lletra coetània: “Translatum autenticum carte domini regis Petri quod fidelitas recipien-
da a cathalanis recipiatur per dominum regem in civitate Barchinone. Et fuit datum Barchinone,
XIIIIº kalendas novembris, anno Domini M.CCC.XXXº. nono. In primo virido, CCCLVIII”.
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396. Pere III ordena que el
jurament mutu que els cata-
lans i el nou rei han de pres-
tar-se a l’inici d’un nou reg-
nat, d’aquí endavant, sempre
es porti a terme a la ciutat
de Barcelona.
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Regestat a Privilegis reials, doc. 145, pàg. 77. Original.

397

1339, octubre, 19. Barcelona.

Pere III, a petició dels consellers i prohoms de la ciutat de Barcelona, mana al procurador general i a
altres oficials reials que observin i facin observar perpètuament que en l’execució de les sentències
només intervinguin dos jurisperits, els quals deliberin sobre la manera i la forma de portar-les a terme.
Anteriorment actuaven quatre jurisperits, la qual cosa qualifica de supèrflua.

Bernat de Puig, escrivà reial.

Trasllat de Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona, de 1345, novembre, 7.

1A-389

345 x 565

Al dors, en lletra coetània: “Translatum autenticum carte domini regis Petri quod super execucioni-
bus sentenciarum assumantur per ordinarium duos jurisperiti, qui consulant super modo et forma.
Et fuit datum Barchinone, .XIIIIº. kalendas novembris, anno Domini M.CCC. XXXº. nono”.

Regestat a Privilegis reials, doc. 139, pàg. 74. Original.

398

1339, octubre, 19. Barcelona.

Pere III, a petició dels consellers i prohoms de la universitat de la ciutat de Barcelona, absol l’esmentada
universitat i els mercaders, ciutadans i habitants de Barcelona de qualsevol frau o fraus que hagin pogut
cometre en el pagament de les lleudes reials de Barcelona i de les lleudes anomenades de Mediona
fins a la data present. Mana al procurador general i als seus oficials que observin aquest privilegi.

Trasllat de Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona, de 1345, novembre, 7.

1A-390

346 x 593

Al dors, en lletra coetània: “Translatum autenticum carte domini regis Petri de remissione per eum



facta civibus Barchinone de fraudis comissis in lezdis. Et fuit datum Barchinone, XIIIIº kalendas
novembris, anno Domini M.CCC.XXXº.IXº.”.

Regestat a Privilegis reials, doc. 144, pàg. 77. Original.

399

1339, octubre, 19. Barcelona.

Pere III, a petició dels consellers i prohoms de la ciutat de Barcelona, mana al procurador general i als
seus oficials que observin el privilegi atorgat als ciutadans de Barcelona segons el qual qualsevol man-
lleuta que es faci en aquesta ciutat pel rei o els seus oficials i que sigui rebuda i anotada pels oficials
reials ordinaris o delegats prescrigui en el termini de dos anys i es consideri nul·la i cancel·lada.

Bernat de Puig, escrivà reial.

1A-391

310 x 501

A la part inferior esquerra: “Bernardus de Podio, mandato domini regis, presente domino infante
Petro. Probata”.

A la part inferior central: “In Graciis”.

Al dors, en lletra coetània: “Petrus .III.’. Quod omnis manuleuta per lapsum duorum annorum a die
quo scripta seu cepta fuerit in antea computandorum habeatur pro nulla ac eciam cancellata. In
primo virido, foleo CCCLVIIII. Registrata”. En xifres posteriors: “1309 (sic.)”.

Hi manca el segell.

400

1339, octubre, 19. Barcelona.

Vegeu el document núm. 399.

Bernat de Puig, escrivà reial.

Trasllat de Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona, de 1345, novembre, 7. Barcelona.

1A-392
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349 x 580

Al dors, en lletra coetània: “Translatum autenticum carte domini regis Petri super [eis] quod omnis
manleuta qualiscumque sit que fiat in Barchinona per dominum regem vel alios et officiales suos
per lapsum duorum annorum habeatur pro nulla. Et fuit datum Barchinone, XIIIIº kalendas novem-
bris, anno Domini Mº. CCCº.XXXº. nono”.

401

1339, octubre, 19. Barcelona.

Pere III, a petició dels consellers i prohoms de Barcelona, ordena perpètuament que ni el rei mateix, ni el
seu procurador general ni qualsevol altre oficial reial no puguin realitzar comissions generals de causes a
jurisperits de la ciutat de Barcelona, excepte en els casos previstos a les constitucions locals de
Barcelona i en les comissions de causes de marmessories i tutories que ho considerin oportú, amb la
finalitat d’evitar despeses inútils. Revoca i anul·la aquelles comissions generals que s’hagin portat a
terme i mana cessar les que s’han fet en judicis ja iniciats o per incoar.

Bernat de Puig, escrivà reial.

Trasllat de Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona, de 1345, novembre, 7.

1A-393

317 x 610

Al dors, en lletra coetània: “Translatum autenticum carte domini regis Petri quod dominus rex
neque aliquis suus officialis non possint facere comissionem alicui jurisperito de universitate 
plurium negociorum. Et fuit datum Barchinone, XIIIIº kalendas novembris, anno Domini
M.CCCº.XXX. nono”.

Editat a Privilegis reials, doc. 143, pàg. 75-76. Original.

402

1339, octubre, 19. Barcelona.

Pere III, a petició del seus súbdits i mentre el rei de França concedeixi dret de marca injustament contra
la persona i els béns dels citats súbdits del rei d’Aragó, prohibeix als vassalls de l’esmentat rei estar,



viure i comerciar en tots els seus dominis, revoca els guiatges atorgats als súbdits del rei de França i
ordena l’expulsió definitiva de la seva sobirania en el termini màxim de dos mesos. Un cop transcorre-
gut aquest període, mana procedir contra les seves persones i els seus béns.

Trasllat de Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona, de 1345, novembre, 7.

1A-394

360 x 570

Al dors, en lletra coetània: “Translatum autenticum carte domini regis Petri quod dum modo mar-
ches sint in regno Francie concesse contra subditos domini nostri regis, subditi regis Francie non
morentur in dominacione seu terris dicti domini Aragonum regis. Et fuit datum Barchinone, XIIIIº
kalendas novembris, anno Domini M.CCC.XXX.IXº.”.

Regestat a Privilegis reials, doc. 141, pàg. 75. Original.

403

1339, octubre, 19. Barcelona.

Pere III, a petició dels consellers i prohoms de Barcelona, concedeix perpètuament i ordena que els tes-
taments atorgats en l’esmentada ciutat que compleixin certes condicions no puguin ser anul·lats. Molts
testaments podien no tenir validesa i els seus atorgants ser considerats intestats, a causa de la insufi-
ciència i la ignorància d’alguns notaris, cosa que donava lloc a molts perjudicis. Així mateix, mana als
seus oficials el compliment del present estatut, concessió i ordinació.

Bernat de Puig, escrivà reial.

Trasllat de Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona, de 1345, novembre, 8.

1A-395

361 x 521

Al dors, en lletra coetània: “Translatum autenticum carte domini regis Petri de testamento in
Barchinona non anullandis. Et fuit datum Barchinone, XIIIIº kalendas novembris, anno Domini
M.CCC.XXX. nono”.

404

1339, octubre, 19. Barcelona.
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404. Pere III confirma a la
ciutat de Barcelona els privi-
legis a beneplàcit del monar-
ca que li havien atorgat tant
els seus avantpassats com ell
mateix, no obstant la deroga-
ció d’aquests tipus de privile-
gis que n’havia fet recent-
ment (1339).
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Pere III, a causa dels serveis que li ha prestat i li presta la ciutat de Barcelona i que sempre havia por-
tat a terme als seus predecessors, confirma els privilegis atorgats a la universitat d’aquesta ciutat a
beneplàcit del monarca pels seus predecessors i per ell mateix, no obstant la derogació que el sobirà
havia realitzat dels citats privilegis anomenats “ad beneplacitum” el proppassat mes de setembre
(1339, setembre, 10. Barcelona), i dels quals gaudia fins en aquell moment la universitat de la ciutat de
Barcelona, de manera que els pugui continuar utilitzant de llavors endavant sense cap impediment.

Trasllat de Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona, de 1345, novembre, 15.

1A-396

379 x 517

Al dors, amb lletra coetània: “Translatum autenticum carte domini regis Petri super confirmacione
privilegiorum civitati (sic.) Barchinone concessorum ad beneplacitum, non obstantibus revocacione
facta de eis per dictum dominum regem. Et fuit datum Barchinone, XIIIIº kalendas novembris, anno
Domini Mº.CCCº.XXXº.IXº.”.

Regestat a Privilegis reials, doc. 142, pàg. 75. Original.

405

1339, octubre, 25. Barcelona.

Pere III, a petició dels moneders i obrers de la moneda de Barcelona, confirma, atorga de nou, puntualit-
za i amplia diversos privilegis atorgats pels seus avantpassats als moneders de Barcelona. Esmenten els
de Pere el Catòlic (1209, gener, 28. Lleida) i Jaume II (1318, setembre, 15. Figueres; 1326, gener, 23.
Barcelona), els quals contenen les ordinacions que han de regir l’exercici d’aquest ofici. Refereixen, entre
d’altres, l’elecció dels alcaldes per part dels moneders i dels obrers conjuntament, les atribucions judicials
dels alcaldes en aquest col·lectiu, l’organització interna de la moneda, les multes que hauran d’abonar
els infractors de les normes per les quals es regeixen i el socors mutu dels moneders en cas de malaltia
o de vellesa. Destaquem les consideracions sobre l’origen geogràfic i “moral” dels qui desenvolupen oficis
relacionats amb l’encunyació de la moneda barcelonesa.

Domingo de Biscarra, escrivà reial.

Trasllat de Ferrer de Conamina, notari públic de Barcelona, de 1350, juliol, 15.
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1A-397

803 x 596

Al dors, en lletra coetània: “Rex Petrus .III’. En xifres posteriors: “1339”.

SALAT, doc. III, pàg. 23 (Privilegi de Pere el Catòlic. No coincideix el dia).

BOTET, III, doc. XIX, pàg. 285-289 (No coincideix el dia).

406

1339, desembre, 21. Barcelona.

Testament de Berenguer Sauleda, beneficiat de la catedral de Barcelona. Nomena marmessors del seu
testament Pere Gras, prevere, Pere Sauleda, nebot seu, i Guillem Serra, beneficiat de la mateixa catedral.
Demana ser enterrat al claustre de la Seu de Barcelona davant el portal de la capella del beat Martí i
llega certes quantitats a alguns nebots seus. Així mateix, fa diferents deixes a esglésies de Barcelona
com les obres de la catedral i la parròquia de Santa Maria del Pi, i també realitza llegats a institucions
de beneficència com l’hospital de pobres de Barcelona. Igualment, institueix un aniversari a la Seu de
Barcelona per al salvament de la seva ànima.

Simó de Rovira, notari públic de Barcelona, connotari del difunt Joan Salat, de qui té les escriptures
que li va llegar, l’estén en forma pública el 1353, març, 28. Salat havia guardat aquest testament en
forma de “notula”.

1A-398

325 x 547

Al dors, en lletra coetània: “Liber bannorum et centum juratis civitatis Barchinone, anno a
Nativitate Domini millesimo CCC (...). M CCC LVI”. En lletra posterior : “De Simon de Rovira,
ferma del Consell”. Hi ha altres notes dorsals il·legibles.

Regular. Hi manquen alguns fragments.

Es tracta d’un pergamí que va ser  reaprofitat com a coberta d’un llibre. Hi ha dibuixat un escut
de la ciutat de Barcelona.

407

1340, agost, 2. Barcelona.
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Pere III, a petició dels prohoms i universitat del castell i vila de Vilanova de Cubelles, atorga perpètua-
ment als esmentats prohoms i universitat que puguin portar i descarregar lliurement blat, vitualles i
altres mercaderies al citat castell i vila i als ports, platges i punts de la costa del terme de l’esmentat
castell que considerin oportú, de la mateixa manera que es pot fer a Barcelona, Palamós, Torroella de
Montgrí i Sant Feliu de Guíxols. Així mateix, mana al seu procurador general i al seu vicegerent, al batlle
general de Catalunya i als oficials reials que observin i facin observar la present concessió.

Domingo de Biscarra, escrivà reial.

Trasllat de Pere Gisbert, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, de 1354, maig,
19.

1A-399

365 x 475

Al dors, en lletra coetània: “Tralat com los (sic.) castel de Cubelles ha descaraguador de blats e de
vituales et cetera de un privilegi del rey en Pere et cetera. Datum Barchinone, quarto nonas augusti,
anno Domini Mº.CCCº.XLº.”. En lletra posterior : “Privilegis XXV. 1340. Cubelles. Pr[ivil]egi de [les]
vitualles”.

408

1340, novembre, 22. Barcelona.

Ordinacions de Pere III relatives a la navegació i seguretat dels navegants adreçades als oficials reials
dels dominis marítims de la seva sobirania, això és dels regnes de Sardenya i Còrsega, d’Aragó, de
València i el comtat de Barcelona, esmentant especialment també el veguer, el sotsveguer i el batlle de
Barcelona, les quals han de ser aplicades per tots els oficials reials i els cònsols de mar. Consten de 40
capítols i estan destinades a tots els súbdits dels citats dominis marítims del sobirà catalano-aragonès.
Fonamentalment tracten del règim disciplinari de la nau i de les relacions entre els diferents tipus de
personal dels vaixells, és a dir, patrons, tripulacions i carregadors de mercaderies.

Trasllat de Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona, de 1346, gener, 19.

1A-400

765 x 681

Al dors, en lletra coetània: “Carte domini regis Petri super usibus et ordinacionibus navigandi. Et
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408. Capítols del rei en Pere
sobre los fets e actes marítims,
promulgats a Barcelona el
1340, novembre, 22. Són
unes ordinacions relatives a
la navegació i la seguretat
dels navegants, aplicables a
tots els dominis marítims de
la seva sobirania. Van ser
inclosos en la compilació
coneguda com el Llibre del
Consolat de Mar.
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fuit datum Barchinone, Xº kalendas decembris, [anno Domini M] CCC XL”.

Català

Editat i traduït al castellà per CAPMANY, Libro del Consulado del Mar. Apéndice, [doc. 5], “Capítulos
del rey don Pedro IV de Aragón sobre los actos y hechos marítimos promulgados en Barcelona en
1340”, pàg. 573-580. Són coneguts originàriament com els “Capítols del rei en Pere sobre los fets
e actes marítims”, i van ser inclosos en la compilació coneguda com el Llibre del Consolat de Mar.
Vegeu també FONT RIUS, Ibidem. Prólogo, pàg. XLV-XLVI.

409

1341, abril, 14. Barcelona.

Benvinguda, vídua de Berenguer Gomar, notari de Barcelona, procuradora del seu nét fra Bernat de
Mont, i Pere de Mont, fills dels difunts Pere de Mont, notari de Barcelona, i de la seva esposa Miquela,
filla de la citada Benvinguda, venen als consellers de Barcelona un obrador i el pati anterior amb la
taula allí construïda que posseeixen a la plaça dels Canvis de Mar, del qual té la propietat útil Francesc
Castelló, canviador de Barcelona, a cens de 4 morabatins alfonsins anuals. Aquest cens era part dels 10
morabatins que el citat Castelló pagava conjuntament als germans Mont i als administradors de la Pia
Almoina de la Seu de Barcelona, els quals havien permutat els 6 morabatins de cens que els pertoca-
ven amb els consellers de la ciutat. Aquests darrers adquireixen l’obrador per la quantitat de 44 lliures
per construir la llotja que edificaran en aquesta mateixa plaça.

Bernat de Torre, notari públic de Barcelona, hereu dels protocols del difunt Pere de Torre, també
notari de Barcelona, li dóna forma pública el 1354, juliol, 31.

1A-401

743 x 576

Dolent. Taques de fongs que afecten l’escriptura.

410

1342, setembre, 20. Barcelona.

Acta notarial per la qual els síndics i procuradors de les universitats i viles reials de Catalunya, reunits al
parlament de Barcelona, a petició del rei Pere III, li atorguen una ajuda de 50000 lliures anuals que
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esmerçarà a armar trenta galeres cada any destinades a la guerra contra el rei Jaume III de Mallorca.
Aquesta nova ajuda durarà el període que resta per concloure del donatiu concedit el 1340 per a la
guerra contra els musulmans, i la quantitat ara atorgada s’ha d’obtenir de les mateixes imposicions que
es van aprovar en aquell moment. L’ajuda serà administrada per dos prohoms designats pels síndics.

Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona, i per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-402

818 x 656

Al dors, en lletra coetània: “Petrus III’. Açí ha .III. cartes: la una, és de la proferta feta al senyor rey
per los síndichs de les ciutats e viles de Cathalunya per rahó de la execució faedora contra lo rey
de Mallorches. E l’altra, és de la avinença feta entre los dits síndichs sobre la ordinació dels distribu-
yidors e clavaris de la armada per aquèn faedora. E l’altra carta, és de l’homenatge fet per lo noble
en Pere de Muncada al senyor infant en Jacme, que ço que guanyarà ab la dita armada que ho
metrà en poder dels dits clavaris”. En xifres posteriors: “1342”.

Català.

Editat per SÀNCHEZ i ORTÍ, doc. VIII, pàg. 71-79. 

Confer. CAPMANY, doc.149, pàg. 223-226.

411

1342, setembre, 20. Barcelona.

Acta notarial per la qual Pere III i els procuradors de les universitats reials de Catalunya convocats a
Barcelona per aconsellar el rei en el procés contra el rei Jaume III de Mallorca, el seus súbdits i les terres
sota la seva sobirania, acorden uns capítols perpetus que hauran de ser jurats pels monarques catala-
no-aragonesos, en els quals principalment s’estableix la unió perpètua de la ciutat i regne de Mallorca 
i dels comtats del Rosselló i la Cerdanya als territoris dels seus dominis, això és, els regnes d’Aragó i
València i el comtat de Barcelona, de manera que mai no en puguin ser separats, alienats o infeudats,
totalment o en part. Disposen així mateix, entre altres aspectes, que els comtats del Rosselló i la
Cerdanya estiguin subjectes als usatges de Barcelona i a les Constitucions Generals de Catalunya, i que
les universitats reials de l’illa i regne de Mallorca siguin convocades a corts juntament amb les universi-
tats reials de Catalunya.

Ramon Sicard, escrivà reial, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
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Trasllat de Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona, de 1345, abril, 7.

1A-403

823 x 757

Al dors, en lletra coetània: “Translatum autenticum carte domini regis Petri unionis regnorum
Aragonum et Valencie et comitatu (sic) Barchinone cum regno Maiorice et comitatu Rossilionis et
Ceritanie. Et fuit actum Barchinone, die veneris, XIIº kalendas octobris, anno Domini Mº CCCº XLº
secundo +”.

Editat a Cortes, VI, Adición al tomo I, doc. XXXVI bis, cap. III, pàg. 475.

412

1342, novembre, 20. València.

Pere III, a petició dels consellers i prohoms de Barcelona, promet als ciutadans i habitants d’aquesta ciu-
tat que no atorgarà moratòries “motu proprio” o a instància de part a aquells que han d’abonar pen-
sions de violaris en possessió de ciutadans i/o habitants de Barcelona, de manera que aquests els per-
cebin en els terminis fixats, ja que molts barcelonesos depenen d’aquestes rendes per a les seves
necessitats més elementals, com a l’alimentació. Així mateix, mana als oficials reials l’observança d’a-
questa concessió.

Trasllat de Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona, de 1345, març, 9.

1A-404

361 x 604

Al dors, en lletra coetània: “Translatum autenticum carte domini regis Petri quod elongamenta vel
provisiones non fiant super eo quod violaria civium Barchinone ultra suos terminos procelentur. Et
fuit datum Valencie, XIIº kalendas decembris, anno Domini Mº. CCCº. XLº. secundo”.

Regestat a Privilegis reials, doc. 149, pàg. 81. Original.

413

1261-1342

Recopilació de documents continguts en els capbreus de la cort del batlle de Barcelona sobre els ante-
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cedents, la normativa i la interpretació casuística que regia el pagament de la lleuda de Mediona, des
de l’any 1261 (1261, agost, 19. Barcelona) fins a l’any 1332 (1332, juliol, 11. Barcelona). Els docu-
ments traslladats són un total de vint-i-quatre, dels quals sis corresponen al regnat de Jaume I, tres a l’è-
poca d’Alfons II, deu al regnat de Jaume II i cinc al d’Alfons III. El trasllat d’aquests documents l’any
1342 probablement està relacionat amb l’arrendament de la lleuda de Mediona el citat any o per
fraus en el pagament d’aquesta lleuda en aqueixa època.

Trasllat de Marc Fuster, notari públic de Barcelona, i regent l’escrivania de la cort del batlle de
Barcelona de 1342, juny, 28.

Trasllat de Galceran Balaguer, notari públic de Barcelona, de 1488, novembre, 19, realitzat a partir
del trasllat de Marc Fuster, notari públic de Barcelona, i regent l’escrivania de la cort del batlle de
Barcelona, de 1342, juny, 28.

1A-405

587 x 724

Al dors, en lletra coetània: “Translatum auctenticum quorumdam privilegiorum et aliorum actuum
faciendum pro lezda de Mediona”. En xifres posteriors: “1330 (sic.)”.

414

1343, maig, 1. Barcelona.

Pere III, atesos els serveis prestats pels consellers, jurats, prohoms, universitat i singulars de la ciutat de
Barcelona i els que li reten actualment en la guerra contra el rebel rei de Mallorca [Jaume III], confirma
perpètuament i atorga de nou als esmentats consellers, prohoms i ciutadans de Barcelona, els privilegis
i les franqueses que els hi havia atorgat el rei Jaume I a l’illa de Mallorca i les illes adjacents (1230,
gener, 10. Ciutat de Mallorca) i a la resta dels seus dominis (1232, abril, 12. Barcelona), els quals fa
extensius a l’actual regne de Mallorca i als altres territoris del citat regne, especialment el Rosselló, la
Cerdanya i el Conflent.

Bernat de Puig, escrivà reial.

1A-406

504 x 655

A l’extrem inferior esquerre: “Bernardus de Podio, mandato domini regis. Probata”.

Catàleg dels pergamins
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414. Pere III confirma als
consellers, prohoms i ciuta-
dans de Barcelona els privile-
gis i les franqueses que els
havia atorgat el rei Jaume I a
l’illa de Mallorca i a la resta
dels seus dominis, els quals fa
extensius a l’actual regne de
Mallorca i els territoris que
en depenen, quan s’incorpo-
rin a la seva sobirania.
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Al dors, en lletra coetània: “B. Petrus .III’. Registrata. Privilegi (...) de la franquea de Mallorches e de
les ylles e de Rosselló e de les altres terres del rey de Mallorches. In primo virmilio, foleo CXXXII”.
En xifres posteriors: “1343”.

Hi manca el segell.

Editat per CAPMANY, doc. 151, pàg. 227-228. La data està equivocada. Vegeu també els docs. 6 i 7,
pàg. 14-16.

Regestat a Privilegis reials, doc. 152, pàg. 84. Trasllat de 1343, juliol, 18.

415

1343, maig, 1. Barcelona.

Vegeu el document núm. 414.

Catàleg dels pergamins

414. Aquesta confirmació es
recull al còdex titulat Primo
Virmilius, nomen antiquum
istius libri erat [Sancta] Eulalia,
folis CXXXII-CXXXIII. Dit
privilegi, segons una nota
escrita a la part superior de
la transcripció, estava ja
copiat al Primer Llibre Verd.
Aquestes duplicitats obeïen a
la preocupació de no haver
de manipular els pergamins
originals i evitar-ne la pèrdua.
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Bernat de Puig, escrivà reial.

Trasllat de Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona, de 1345, març, 15.

1A-407

665 x 556

Al dors, en lletra coetània: “Translatum autenticum carte domini regis Petri confirmacionis privile-
giorum franquitatum civium Barchinone in Maioricis et insulis ei adjacentibus et in partibus
Rossilionis, Confluentis et Ceritanie. Et fuit datum Barchinone, kalendas madii, anno Domini
Mº.CCCº.XLº.IIIº.”.

Editat per CAPMANY, doc. 151, pàg. 227-228. La data està equivocada. Vegeu també els docs. 6 i 7,
pàg. 14-16.

Regestat a Privilegis reials, doc. 152, pàg. 84. Trasllat de 1343, juliol, 18.

416

1343, maig, 1. Barcelona.

Vegeu el document núm. 414.

Bernat de Puig, escrivà reial.

Trasllat de Simó de Rovira, notari públic de Barcelona, de 1354, març, 19.

1A-408

534 x 578

Al dors, en lletra coetània: “Translat auttèntich de la franquea de la ciutat. Fa a tornar a la segonaa

caxa dels Frares Menors”. En xifres posteriors: “1343”.

Editat per CAPMANY, doc. 151, pàg. 227-228. La data està equivocada. Vegeu també els docs. 6 i 7,
pàg. 14-16.

Regestat a Privilegis reials, doc. 152, pàg. 84. Trasllat de 1343, juliol, 18.

a. segona, interlineat.

417

Catàleg dels pergamins
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1343, maig, 1. Barcelona.

Pere III, a petició dels consellers i prohoms de la ciutat de Barcelona, i pel bo i tranquil estat dels seus
súbdits, confirma perpètuament l’usatge de pau i treva a la ciutat i territori de Barcelona, el qual
comença “Item statuerunt”, manant que sigui observat estrictament. Estableix que la multa de 100
unces d’or amb la qual es castiga la transgressió del citat usatge es repartirà en tres parts: la cúria reial,
la universitat de Barcelona i la persona injuriada, de manera que qualsevol dels beneficiats en pugui
reclamar i exigir la part que li pertoca.

Bernat de Puig, escrivà reial.

Trasllat de Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona, de 1345, març, 15.

1A-409

407 x 495

Al dors, en lletra coetània: “Translatum autenticum carte domini regis Petri confirmacionis usatici qui
incipit Item statuerunt. Et fuit datum Barchinone, kalendas madii, anno Domini Mº CCC. XLº. IIIº.”.

Editat a Privilegis reials, doc. 153, pàg. 84-85. Original.

418

1343, maig, 1. Barcelona.

Vegeu el document núm. 417.

Bernat de Puig, escrivà reial.

Trasllat sense data.

1A-410

268 x 622

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Regis Petri. 1343. Confirmacio usatici”. En xifres posteriors:
“1343”.

Hi manca la caplletra.

Editat a Privilegis reials, doc. 153, pàg. 84-85. Original.

419

Catàleg dels pergamins



60 Catàleg dels pergamins

1343, maig, 1. Barcelona.

Pere III, a petició dels consellers, prohoms i universitat de Barcelona, atorga als ciutadans i habitants de
l’esmentada ciutat el privilegi que, en cas que cometin un crim o delicte, romandran empresonats a la
presó comuna de la cort del veguer de Barcelona i no a la privativa de l’algutzir reial, abonant el salari
que el carceller del veguer acostuma a percebre als empresonats. Així mateix, mana als seus oficials
l’observança del present privilegi.

Bernat de Puig, escrivà reial.

1A-411

315 x 509

A l’extrem inferior esquerre: “Bernardus de Podio, mandato domini regis. Probata”.

Al dors, en lletra coetània: “Registrata. Privilegi que negun ciutadà de Barcelona no estia pres sinó
en la presó de la cort del veguer de Barcelona. Petrus .III’. In primo virido, foleo CCCLXVIII”. En
xifres posteriors: “1343”.

Hi manca el segell.

Confer. Privilegis reials, docs. 151 i 175, pàg. 83 i 101.

420

1343, maig, 1. Barcelona.

Vegeu el document núm. 419.

Bernat de Puig, escrivà reial.

Trasllat de Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona, de 1345, març, 15.

1A-412

380 x 546

Al dors, en lletra coetània: “Translatum autenticum carte domini regis Petri quod algutzirius regius
habeat tenere captos cives Barchinone in capcione curie vicarii et pro illo salario quod carcellarius
vicarii recipere consuevit. Et fuit datum Barchinone, kalendas madii, anno Domini M.CCC.XLº. ter-
cio”.
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Confer. Privilegis reials, docs. 151 i 175, pàg. 83 i 101.

421

1343, maig, 1. Barcelona.

Vegeu el document núm. 419.

Trasllat sense data.

1A-413

241 x 528

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Regis Petri. 1343”. En xifres posteriors: “1343”.

Hi manquen la caplletra i un fragment de pergamí a la part dreta.

Confer. Privilegis reials, docs. 151 i 175, pàg. 83 i 101.

422

1343, maig, 1. Barcelona.

Pere III atorga als consellers, prohoms, universitat i ciutadans singulars de Barcelona el privilegi d’expor-
tar perpètuament sense cap impediment argent pur o coure, tant amonedat com sense amonedar, i
també moneda de billó, exceptuada la moneda de Barcelona, des de Barcelona, Catalunya i qualsevol
altre indret de la seva sobirania fins a qualsevol altre lloc, sense incórrer en les penes imposades per les
Constitucions de Catalunya. En un capítol de les esmentades Constitucions s’assimilaven els delictes de
falsificació de moneda, ja fos barcelonesa o jaquesa, i el d’exportació de moneda.

Bernat de Puig, escrivà reial.

1A-414

422. Anvers d’un segell de
plom de Pere III de tipus
majestàtic (1343). La llegen-
da no inclou els territoris de
la sobirania del regne de
Mallorca, la qual cosa palesa
la importància de la
sigil·lografia com a ciència
auxiliar de la història.

Revers del mateix segell.
Segueix la iconografia de l’es-
cut dividit en quatre quarters
amb un cap de sarraí en
cadascun dels quarters, que
trobem per primera vegada
als segells de Pere II.
(SAGARRA, I, pàg. 213, núm.
56, làm. XXVIII)
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422. Pere III atorga als con-
sellers, els prohoms, la uni-
versitat, els ciutadans i els
singulars de Barcelona el pri-
vilegi d’exportar argent pur
i/o coure, en metall o amo-
nedats, i moneda de billó,
des de qualsevol lloc dels
seus dominis fins a qualsevol
indret. La moneda de
Barcelona resta exclosa d’a-
quest privilegi.
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327 x 540

Al dors, en lletra coetània: “Registrata. Privilegi de la treta de Cathalunya e de totes altres terres
del senyor rey de bossonalla e de billó. In primo virido, foleo CCCLXVIIII. Petrus III’. Barcelona”.

Segell pendent de plom.

Editat per CAPMANY, doc. 150, pàg. 226-227. La data està equivocada.

Editat per SALAT, doc. XXVIII, pàg. 32-33.

423

1343, maig, 1. Barcelona.

Vegeu el document núm. 422.

Bernat de Puig, escrivà reial.

Trasllat de Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona, de 1345, març, 15.

1A-415

447 x 544

Al dors, en lletra coetània: “Translatum autenticum carte domini regis Petri quod cives Barchinone
possint extrahere de Barchinona et de Cathalonia et de aliis regnis suis argentum purum vel ere
contaminatum, in rudi materia vel specificata, et tam in peciis quam alias, et monetam sive bosso-
nayam, billonum vel balsonayam. Et fuit datum Barchinone, kalendas madii, anno Domini
.M.CCC.XL.IIIº”.

Editat per CAPMANY, doc. 150, pàg. 226-227. La data està equivocada.

Editat per SALAT, doc. XXVIII, pàg. 32-33.

424

1343, maig, 1. Barcelona.

Vegeu el document núm. 422.



Trasllat sense data.

1A-416

266 x 573

Al dors, en lletra coetània: “Regis Petri”. En xifres posteriors: “1343”.

Editat per CAPMANY, doc. 150, pàg. 226-227. La data està equivocada.

Editat per SALAT, doc. XXVIII, pàg. 32-33.

425

1343, maig, 1. Barcelona.

Pere III, a petició dels consellers, prohoms i universitat de Barcelona, deroga el privilegi de fundació del
col·legi d’advocats de Barcelona concedit pel seu pare el rei Alfons durant un període de deu anys, el
qual féu extensiu a la vegueria de Barcelona i del Vallès, a la batllia de Barcelona i a les batllies que en
depenen (1333, abril, 6. Barcelona), i confirmat després per ell mateix (1336, juny, 15. Lleida). Així
mateix, mana al veguer, al batlle de Barcelona i als advocats d’aquesta ciutat que el tinguin per anul·lat i
que desenvolupin el seu ofici com ho feien amb anterioritat a l’atorgament dels esmentats privilegis.

Trasllat sense data.

1A-417

358 x 628

En lletra i xifres coetànies: “Regis Petri. 1343”. En xifres posteriors: “1343”.

Hi manca la subscripció notarial.

Editat a Privilegis reials, doc. 150, pàg. 81-83. Original. Confer. docs. 115 i 126.

426

1343, maig, 1. Barcelona.

Pere III, a petició dels consellers, prohoms i universitat de Barcelona, concedeix, estatueix i ordena perpè-
tuament que la llegítima de l’herència dels difunts segons el costum de Barcelona, que fins ara era de la

64 Catàleg dels pergamins
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vuitena part de les quinze parts en què es dividia l’herència, sigui modificada i s’estableixi la successió
de les herències en la quarta part del quinzè. Així mateix, mana als oficials reials l’observança d’aquest
privilegi i promet complir-lo i fer-lo observar.

Bernat de Puig, escrivà reial.

Trasllat sense data.

1A-418

262 x 623

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Regis Petri. 1343. (…) legittimam”. En xifres i lletra posteriors:
“1343. Se elevan las legítimas a la 4ª parte hereditaria”.

Hi manca la caplletra.

427

1343, maig, 1. Barcelona.

Pere III, a petició dels consellers, prohoms i universitat de Barcelona, estatueix perpètuament que siguin
considerades pels néts en còmput de llegítima la donació efectuada al seu pare per raó de matrimoni i
el dot atorgat a la mare per part dels avis, quan els néts ho demanin un cop morts els pares i els avis,
respectivament. Tanmateix, que no sigui admesa l’al·legació dels néts orfes de pare i/o mare que dema-
nin la llegítima o el complement de llegítima, un cop morts els seus avi o àvia.

Bernat de Puig, escrivà reial.

1A-419

352 x 528

A la part inferior esquerra: “Bernardus de Podio, mandato domini regis. Probata”.

Al dors, en lletra coetània: “Registrata. Petrus III’. Privilegi que los néts ajen pendre en compte de
legíttima la donació feta a lur pare o a lur mare en temps de noçes. Kalendas madii, XXXXIII. In
primo virido, CCC LXVIIII”. En xifres posteriors: “1343”.

Segell pendent de plom.

428



1343, maig, 1. Barcelona.

Vegeu el document núm. 427.

Bernat de Puig, escrivà reial.

Trasllat de Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona, de 1345, març, 15.

1A-420

485 x 501

Al dors, en lletra coetània: “Translatum autenticum carte domini regis Petri quod nepotes sive néts
habeant admittere in compotum legittime donacionem factam per avum filio tempore nupciarum
vel dotem matri donatam. Et fuit datum Barchinone, kalendas madii, anno Domini M.CCC.XLº.
IIIº.”. En xifres posteriors: “1343”.

429

1343, maig, 1. Barcelona.

Vegeu el document núm. 427.

Bernat de Puig, escrivà reial.

Trasllat sense data.

1A-421

352 x 596

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Regis Petri. 1343. Super legittima nepotum”. En xifres poste-
riors: “1343”.

Hi manca la caplletra.

430

1343, maig, 14-21.

Acta notarial per la qual Salvador Fuster, síndic i procurador dels consellers i Consell de Cent Jurats de
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Barcelona, protesta i reclama a Berenguer de Sentmenat, cavaller, que viu prop del monestir de Sant
Pere de les Puelles, que desisteixi del seu pla d’adquirir al rei Pere III la jurisdicció plena, amb algunes
excepcions, de les parròquies de Cardedeu, Vilamajor, Santa Susanna, Sant Julià del Fou i Collsabadell,
situades a les vegueries de Barcelona i del Vallès, ja que, segons el privilegi “Recognoverunt proceres” i
les Constitucions de Catalunya, aquesta jurisdicció pertany al veguer de Barcelona i del Vallès i a la ciu-
tat de Barcelona. Sentmenat declara que el rei, en cas de necessitat, com és ara, pot alienar el que con-
sideri oportú. Segueixen les rèpliques i contrarèpliques sobre aquest assumpte entre l’esmentat Fuster i
Bernat Rifós, procurador de Sentmenat, entre els dies 17 i 21 de maig del mateix any, els quals persis-
teixen en els seus arguments.

Berenguer de Puig, notari públic de Barcelona.

1A-422

572 x 521

Al dors, en lletra coetània: “Petrus .III’. Protestació feta per los honrats consellers a l’honrat en
Berenguer Sentmenat, cavaller, per rahó de la jurisdicció que ha comprada del senyor rey en Vallès.
III. XXXVII. Petrus III´. Probata. Pridie idus madii, XLIII. In IIdo virmilio, CCXI”. En xifres posteriors:
“1343”.

431

1343, maig, 31. Ciutat de Mallorca.

Pere III ratifica i confirma sota jurament a la ciutat, el regne i els habitants de Mallorca, als quals acaba
de sotmetre al seu domini, totes les franqueses, les llibertats, les immunitats i els privilegis, tant nous
com vells, concedits pels reis de Mallorca, per tal que en gaudeixin plenament sense cap impediment,
no obstant els usos, les observances, els capítols i les ordinacions, les retencions i les declaracions dona-
des en sentit contrari pels reis Jaume i Sanç.

Ramon Sicard, escrivà reial.

Trasllat de Guillem Marimon, notari públic de Mallorca, de 1344, febrer, 26.

1A-423

337 x 478

Al dors, en lletra coetània: “Translat de la confermació de franqueses del senyor rey d’Aragó. In
domo Fratrum Minorum”. En xifres posteriors: “1343”.
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432

1343, maig, 31. Ciutat de Mallorca.

Pere III atorga a la universitat i prohoms de Mallorca que els judicis i les sentències s’han de portar a
terme i promulgar amb els pròcers sense comissions ni salaris, d’acord amb la franquesa sobre aques-
tes coses que els fou concedida antigament.

Ramon Sicard, escrivà reial.

Trasllat de Romeu Manresa, notari públic de Mallorca, de 1347, març, 24.

1A-424

325 x 588

Al dors, en lletra coetània: “Translata autèntichs sobre els fets dels juís e de les sentències donades
(...) segons la franquesa antiga (...)”. En xifres posteriors: “1343”.

Dolent. Lletra molt esborrada, la qual cosa en dificulta la lectura. 

Document escrit en el mateix pergamí que el document següent, el núm. 433.

433

1343, juny, 24. Ciutat de Mallorca.

Pere III, a petició dels jurats, prohoms i universitats de la ciutat i regne de Mallorca, confirma als ciuta-
dans de l’illa i regne de Mallorca una sèrie de privilegis, entre els quals que cap estranger no pugui
empenyorar en aquesta ciutat i illa llevat que sigui a instància dels seus habitants i tingui llicència de
marca; les naus que portin gra i vitualles al citat regne seran franques de qualsevol imposició i no
podran ser objecte del dret de represàlia; que no pugui ser reclamada cap possessió alodial que s’hagi
tingut per un període de més de trenta anys per defecte dels documents pertinents, etc. Així mateix, hi
ha algunes indicacions sobre l’administració de justícia i l’examen a què s’han de sotmetre els advocats.

Ramon Sicard, escrivà reial.

Trasllat de Romeu Manresa, notari públic de Mallorca, de 1347, març, 24.

1A-424

325 x 588

Al dors, en lletra coetània: “Translata autèntichs sobre els fets dels juís e de les sentències donades
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(...) segons la franquesa antiga (...)”. En xifres posteriors: “1343”.

Dolent. Lletra molt esborrada, la qual cosa en dificulta la lectura.

Document escrit en el mateix pergamí que el document anterior, el núm. 432.

434

1343, juliol, 18. Barcelona.

Jaume d’Olzet, Galceran Carbó i Bernat de Santcliment, consellers aquest any de la ciutat de Barcelona
juntament amb Ferrer de Manresa i Pere de Mitjavila, absents, designen Ramon Ferrer, notari i escrivà del
Consell, síndic especial i procurador llur per presentar en nom seu i de la ciutat de Barcelona al governador
del regne de Mallorca i als altres oficials del regne i de les illes de Menorca i Eivissa, tant en la seva forma
original com en trasllats simples i trasllats autèntics, els privilegis i les franqueses atorgats als consellers i a
la ciutat de Barcelona i confirmats recentment pel rei d’Aragó, ara rei i senyor del dit regne de Mallorca,
així com totes les altres lletres i cartes reials concedides als consellers i a la ciutat de Barcelona. També
podrà protestar, requerir i procedir d’altres maneres perquè dits governador i oficials observin i facin obser-
var les esmentades franqueses i els privilegis concedits a la ciutat, als seus ciutadans i habitants. Els conse-
llers fan la designació del síndic amb la voluntat i consentiment exprés del Consell de Cent Jurats aplegat
el dia d’avui, i amb l’autoritat i decret de Berenguer de Ribelles, veguer de Barcelona i del Vallès.

Pere de Pla, notari públic de Barcelona.

1A-425

347 x 469 

Al dors, en xifres i lletra posteriors: “1343. Privilegios de Barcelona. Su obcervancia”.

435

1343, juliol, 28-29. Ciutat de Mallorca.

Acta notarial per la qual Ramon Ferrer, ciutadà de Barcelona, escrivà del Consell d’aquesta ciutat, síndic i pro-
curador dels consellers i universitat de Barcelona, demana a Gilabert de Centelles, vicegerent d’Arnau d’Erill,
governador del regne de Mallorca, que inclogui en el llibre de la seva cort els privilegis atorgats als ciutadans
de Barcelona al regne de Mallorca per part de Jaume I (1231, gener, 10. Ciutat de Mallorca; 1232, abril, 12.
Barcelona), confirmats i novament atorgats per Pere III (1343, maig, 1. Barcelona), juntament amb altres dis-
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435. Ramon Ferrer, escrivà
del Consell de Cent, procu-
rador de la universitat de
Barcelona, demana a
Gilabert de Centelles, vice-
gerent del governador del
regne de Mallorca, la inclu-
sió en el llibre de la seva
cort dels privilegis atorgats
als ciutadans de Barcelona
a l’esmentat regne pels reis
Jaume I i Pere III.
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posicions posteriors (1343), documents que li presenta. Així mateix, li demana que ho comuniqui als
col·lectors de les lleudes i altres drets d’aquesta ciutat per a la seva observança, la qual cosa Centelles ordena
immediatament a Andreu Bonmacip, ciutadà de Mallorca, guardià del port, a Arnau de Camallera, habitant de
Mallorca i regent el pes reial a Ciutat de Mallorca, a Pere Andreu, també ciutadà de Mallorca i regent la taula
de la lleuda reial a Ciutat de Mallorca, i a Bernat Castelló, col·lector del dret del mesuratge pel senyor rei.

Pere Guilló, notari públic de Mallorca.

1A-426

581 x 820

Al dors, en lletra coetània: “Petrus III’. + Carta de la presentació feta al governador de Mallorques
per en Ramon Ferrer, axí com a síndich de la ciutat, dels privilegis de la franquea de Mallor[ches] e
del Rosselló. E és hic lo sindicat del dit Ramon Ferrer”. En xifres posteriors: “1343”.

436

1343, setembre, 4-19.

Acta notarial per la qual Salvador Fuster, síndic i procurador dels consellers i Consell de Cent Jurats de
Barcelona, reclama a Huguet d’Empúries, senyor del castell de Cànoves, situat al Vallès, la jurisdicció
plena de la ciutat de Barcelona i del seu veguer en l’esmentat castell, la parròquia de Samalús i els seus
termes respectius, llocs que el citat Huguet havia comprat al rei, la qual cosa és contra els drets, les con-
suetuds i els privilegis de l’esmentada ciutat que comencen “Recognoverunt proceres”. Se segueixen les
rèpliques i contrarèpliques de Fuster, d’una banda, i d’Huguet d’Empúries o del seu procurador Ramon de
Nou, ciutadà de Barcelona, de l’altra, sobre la legitimitat de l’adquisició d’aquest castell i parròquia, i de
les jurisdiccions inherents a la seva compra, persistint ambdues parts en els mateixos arguments.

Berenguer de Puig, notari públic de Barcelona.

1A-427

706 x 575

Al dors, en lletra coetània: “Petrus .III’. Carta públicha del protest d’en Uguet d’Empúries. II.
Probata. Pridie <nonas> septembris, XXXXIII. In IIdo virmilio, CVIIIIº”. En xifres posteriors: “1343”.

437
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1343, octubre, 10. Barcelona.

Arnau Seguí, Arnau Magraner, Pere Bonet i vint-i-una persones més de l’illa dels Banyols, parròquia de
Provençana, en nom propi i com a procuradors de tots els altres habitants de la citada illa, nomenen
procuradors conjuntament Arnau Ferrer i Guillem Godai, de la mateixa illa i parròquia, amb plens
poders, perquè tots dos o cadascun d’ells, en el seu nom i el dels altres habitants de la dita illa, puguin
adquirir en emfiteusi als consellers i Consell de Cent de Barcelona, el dret de passatge de la barca dels
Banyols mitjançant l’abonament de 100 sous d’entrada i un cens anual de 10 lliures.

Berenguer de Puig, notari públic de Barcelona. 

Trasllat de Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona, de 1343, octubre, 29.

1A-428

470 x 564

438

1343, octubre, 16.

Acta notarial per la qual el paborde de Sabadell renuncia al procés iniciat i absol Bernat Verdaguer i
Guillem d’Escobar, pollers, i Berenguer Gener i el seu fill del mateix nom, sabaters, tots ciutadans de
Barcelona, afectats per la sentència d’interdicció a què els havia condemnat en contumàcia Pere de
Plana, llicenciat en lleis, oficial del bisbe de Barcelona [Ferrer d’Abella]. Arnau Cató, l’anterior oficial de
Barcelona, a instància del citat paborde, havia iniciat el procés en aplicació de la constitució del Concili
de Tarragona contra els que s’apropiaven de béns de l’Església. Els pabordes de Sabadell tenien drets
en la lleuda que abonaven en aquesta vila el dia de mercat tant els mercaders de Barcelona com els
d’altres indrets, i, segons sembla, els de Barcelona no l’havien pagat. Salvador Fuster actua de procurador
dels pollers i sabaters de Barcelona afectats per l’excomunió.

Bernat Cervelló, notari públic de Barcelona.

1A-429

396 x 445

Al dors, en lletra coetània: “Car[ta] que fóu lo [p]abord[e de] Sabadel de difinició del plet dels
polés a qui era damanada lauda en la vila de Sabadel a dia de marqat”. En xifres posteriors: “1340”
(sic.).
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Dolent. Lletres esborrades que n’afecten la lectura.

439

1343, octubre, 20. Barcelona.

Galceran Carbó, Bernat de Santcliment i Pere de Mitjavila, consellers de la ciutat de Barcelona, amb
consentiment del Consell de Cent Jurats, estableixen a Arnau Ferrer i Guillem Godai, de l’illa dels
Banyols, de la parròquia de Santa Eulàlia de Provençana, procuradors d’Arnau Seguí, Arnau Magraner,
Pere Bonet i altres habitants o domiciliats en aquesta illa, el passatge de la barca dels Banyols, a canvi
d’un cens anual de 200 sous, pagadors en dos terminis, això és la meitat per Nadal i la resta per Sant
Joan de juny, i una entrada de 100 sous, amb certes condicions. Aquestes són: tenir la barca en estat
òptim i amb tots els homes i els forniments necessaris pel passatge del Llobregat sense cap despesa
per part dels consellers i dels barcelonesos, efectuar el passatge només en el tram del riu consignat
sota pena d’importants multes que es repartiran per meitats entre el veguer i els consellers, que aques-
ta barca sigui utilitzada per qualsevol persona, tant homes com dones, i que puguin traslladar béns
mobles i semovents a qualsevol hora, pagant-ne el passatge acostumat. Segueix una relació de les tari-
fes a pagar pel passatge, tant de persones com d’animals i de mercaderies.

Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona.

1A-430

505 x 577

Al dors, en lletra coetània: “Cartes de l’establiment fet per los consellers de Barcelona als prohò-
mens dels Banyols, de la parròquia de Prohensana, del passatge de la barcha dez Banyols. In
segonaa caxia. Petrus .III´. O VIª. Registrata. Probata”. En xifres posteriors: “1343”.

Partit per ABC.

La relació de tarifes és en català.

a. segona, interlineat, sobre secunda, ratllat.

440

1344, març, 18.

Bernat Vives, batlle de Barcelona, a instància de Miquel de Burguera, ciutadà d’aquesta ciutat, ordena a
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Ramon de Vila, saig de la seva cort, que citi Bernat Cabot i Guillem Ciuret, mestres de cases.
Compareguts davant seu, el batlle els pregunta sota jurament si havien construït l’obra referenciada en
la sentència donada per ells mateixos com a àrbitres i arbitradors escollits de comú acord pel citat
Miquel de Burguera, d’una banda, i per Ramon de Mas, de l’altra, pronunciada i redactada en pública
forma per Simó Besalú, notari públic de Barcelona (1341, octubre, 31). L’esmentada sentència declara-
va que havien de construir una paret i un arc entre els hospicis dels esmentats Burguera i Mas. Els
mestres de cases manifesten que, d’acord amb la sentència, havien construït l’obra idòniament i com-
pleta en presència de les parts interessades.

Trasllat de Marc Fuster, notari públic de Barcelona, i escrivà de la cort del batlle d’aquesta ciutat, de
1346, gener, 5. 

1A-431

239 x 334 

441

1344, abril, 12. Barcelona.

Pere III, a petició dels consellers, prohoms i universitat de la ciutat de Barcelona, atorga als esmentats
consellers, prohoms i universitat el privilegi de nomenar dos pesadors i inspectors de les carnisseries i de
les carns que es venen en aquestes carnisseries, si és necessari, perquè treballin conjuntament amb els
dos inspectors nomenats pel batlle de la ciutat, ja que s’han construït, per concessió reial, moltes noves
taules de carnisseries en diversos llocs de la ciutat, fora de les anomenades carnisseries majors. Aquests
quatre inspectors s’afegiran als dos que hi havia fins ara.

Trasllat de Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona, de 1345, març, 10.

1A-432

392 x 547

Al dors, en lletra coetània: “Translatum autenticum carte domini regis Petri quod duo ponderato-
res carnium per probos homines Barchinone et alii duo per baiulum ordinentur. Et fuit datum
Barchinone, pridie idus aprilis, anno Domini M.CCC.XL.IIIIº.”

Editat a Privilegis reials, doc. 156, pàg. 85-86. Original.

442
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441. Pere III atorga als con-
sellers, els prohoms i la uni-
versitat de Barcelona el pri-
vilegi de nomenar dos
pesadors i inspectors de les
carnisseries, si escau, per-
què col·laborin amb els ins-
pectors designats pel batlle,
ja que s’han construït mol-
tes carnisseries noves arreu
de la ciutat, fora de les car-
nisseries majors.
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1344, abril, 14. Barcelona.

Bernat d’Olzinelles, doctor en lleis, conseller i tresorer reial, reconeix haver rebut 30000 lliures dels con-
sellers de Barcelona, xifra corresponent a aquella que havien d’abonar els dos primers anys, de les
35000 lliures que havien pactat i els pertocava pagar en un termini de tres anys. Aquesta quantitat for-
mava part de les 70000 lliures que les universitats, ciutats i viles dels llocs reials de Catalunya havien
atorgat al rei Pere III per sufragar les despeses de guerra contra el rei Jaume de Mallorca. Arnau Ombau
i Arnau de Busquets, consellers i canviadors de Barcelona, es comprometen a avançar la quantitat que
la ciutat havia de pagar els esmentats dos primers anys en tres terminis cada any, això és 17500 i
12500 lliures, respectivament. L’any fiscal començava a comptar l’1 d’abril. Les 5000 lliures restants s’a-
bonarien el tercer any.

Pere de Cava-roques, notari públic de Barcelona.

1A-433

377 x 581

Al dors, en lletra coetània: “Petrus III’. Apocha de proferta. IIIIª. P III. In IIdo virmilio, LXXXIII.”.

443

1344, juliol, 12. Barcelona.

Bernat d’Olzinelles, doctor en lleis, conseller i tresorer reial, reconeix haver rebut dels consellers de la ciu-
tat de Barcelona la quantitat de 82000 sous, corresponents a una part de les 5000 lliures que queda-
ven per pagar de les 10000 lliures que les universitats i llocs reials de Catalunya havien d’abonar el ter-
cer any, i que, al seu torn, eren part de les 70000 que havien atorgat en subsidi per finançar la guerra
contra el rebel rei Jaume de Mallorca. La universitat de Barcelona havia pactat l’aportació de 35000
lliures en tres anys: 17500 el primer any, 12500 el segon i 5000 el tercer. Aquesta quantitat li han
avançat alguns canviadors de Barcelona, que, juntament amb altres quantitats, es trametran al rei a
Cotlliure en una galera que està a la platja de Barcelona per pagar als cavallers i soldats a peu. El
pagament se li ha fet en moneda de Barcelona, escuts i florins d’or.

Pere de Cava-roques, notari públic de Barcelona.

1A-434

420 x 645
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Al dors, en lletra coetània: “Rex Petrus .III’. Carte d’àpocha que en Bernat d’Oltzinelles, tresorer, féu
a la ciutat de les .XXXV. mills lliures que la ciutat donà al senyor rey quant per exequció que féu
(…) en Jacme de Maylorques pres Rosseyló e Cerdanya. Petrus .III´. Vª P´ III’. In IIdo virmilio, LXXXI”.

444

1344, agost, 12. Perpinyà.

Roger Bernat de Pallars, marmessor i hereu universal a benefici d’inventari del seu difunt germà Arnau
Roger, comte de Pallars i senyor de l’honor de Cervelló, designa procuradors seus Francesc Sabastida,
ciutadà de Barcelona, Humbert de Clariana, donzell, i Ramon Sespluga, batlle del lloc de Cervelló, per-
què el representin en la controvèrsia existent entre ell, d’una banda, i el rei d’Aragó i els seus procura-
dors, de l’altra, sobre els termes del seu castell de Cervelló. Els dóna amplis poders de representació i
sobretot l’elecció dels àrbitres que dirimeixin el conflicte.

Guillem Calaf, notari públic de Perpinyà.

1A-435

204 x 320

Al dors, en lletra posterior : “In primo virmilio, foleo CLXIII”.

445

1344, agost, 21. Barcelona.

Berenguer de Ribelles, veguer de Barcelona i del Vallès, d’una banda, i Ramon d’Espluga, batlle de
Cervelló, procurador de Roger Bernat de Pallars, germà, marmessor i hereu universal d’Arnau Roger,
comte de Pallars, senyor de l’honor de Cervelló, de l’altra, nomenen àrbitres Miquel de Roure i Bertran
d’Avellà, consellers de Barcelona, juntament amb Arnau Coc, Bernat Sarrovira i Francesc de Trilla, ciuta-
dans de la mateixa ciutat, perquè dirimeixin en el plet entre el rei Pere III i el comte de Pallars per l’ex-
tensió i els límits del termes del castell de Cervelló per la banda de Sant Boi. El rei havia delegat en el
veguer la resolució d’aquest afer mitjançant àrbitres, amb el consentiment dels consellers de Barcelona
(1344, abril, 29. Barcelona).

Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona.

1A-436
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520 x 521

Al dors, en lletra coetània: “Petrus .III’. In primo virmilio, CLXII”. En xifres posteriors: “1344”.

446

1344, agost, 25. Barcelona.

Berenguer de Ribelles, veguer de Barcelona, en nom del rei i per autoritat de la seva lletra (1344, abril,
29. Barcelona), nomena procurador seu Salvador Fuster, ciutadà de Barcelona, perquè el representi en la
causa existent entre el rei i ell en el seu nom, d’una banda, i Roger Bernat de Pallars, tenint i posseint el
castell de Cervelló i la vila de Sant Vicenç dels Horts o de Cervelló, hereu i marmessor del testament del
difunt Arnau Roger, comte de Pallars, el qual havia posseït els esmentats castell i vila, de l’altra, per raó
dels límits o termes de dits castell i vila. La causa està sota examen de Miquel Roure, Bertran d’Avellà,
Arnau Coc, Bernat Sarrovira i Francesc de Trilla, ciutadans de Barcelona, àrbitres i arbitradors escollits de
comú acord entre les parts. Li dóna amplis poders de representació.

Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona.

1A-437

237 x 328

447

1344, agost, 27.

Roger Bernat de Pallars, tenint i posseint el castell de Cervelló i la vila de Sant Vicenç dels Horts o de
Cervelló amb llurs termes, hereu i marmessor del testament del difunt Arnau Roger, comte de Pallars i
senyor de dits castell i vila, nomena procurador seu Ramon d’Espluga, batlle dels citats castell i vila, per-
què el representi en la causa arbitral que es mou entre el rei d’Aragó, d’una banda, i ell mateix, de l’al-
tra, per causa dels límits o termes de dits castell i vila. La causa està sota examen de Miquel Roure,
Bertran d’Avellà, Bernat Sarrovira, Arnau Coc i Francesc de Trilla, àrbitres i arbitradors escollits de comú
acord entre les parts. Li dóna amplis poders de representació.

Pere de Puig, notari públic per tota Catalunya.

1A-438

246 x 324
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Al dors, en lletra posterior : “Sentencia super facto terminorum de Cervilione. In primo virmilio,
foleo CLXIII”.

448

1344, octubre, 31.

Guillema, vídua de Bord de Castellcir, de Santa Perpètua de Mogoda, en nom propi i el del seu fill
Galceran, fill comú i hereu universal del citat Bord, estableix i dóna en emfiteusi a Bernat Ballester, de la
mateixa parròquia, un tros de terra que forma part de la casa anomenada “Canalies”, propietat alodial
del seu difunt marit, per la qual percebrà una entrada de 105 sous, la tasca i la dècima de tota la pro-
ducció anual d’aquesta finca i la dècima de les oliveres, exceptuats els fruits del altres arbres allí plan-
tats, de manera vitalícia per a ella i el seu fill Galceran, menor, i els seus. El seu difunt marit li atorgà en
el testament plena capacitat d’obrar i disposar dels seus béns i efectua aquest establiment per la
necessitat dels ingressos que li proporciona l’entrada del citat contracte. El matrimoni té una altra filla
anomenada Constança.

Jaume de Coll, notari públic de Barcelona.

1A-439

523 x 543

Al dors, en lletra coetània: “Stabilimentum Bernardi Ballistarii. Stabilimentum trocie terre que est de
pertinenciis (...) de Canallies”. En lletra i xifres posteriors: “Mogoda. Carta de un stabliment fet per
Guilleuma, muller de Burdo de Castrociro, de la parròchia de Santa Perpètua de Mogoda, a Bernat
Ballester, de dita parròchia, de un tros de terra, en la mateixa parròchia scituat, de pertinències de
la casa de Canalies, a prestació de tasca e de delme de tots fruyts, exceptats los arbres, fou per la
venda feta per (...) Aymerich de Çabuis, donzell, al monestir de Montalegre de una pessa de terra
(...). Carta 3ª, nº XXX II. 1344”. Hi ha altres notes dorsals il·legibles.

449

1345, abril, 6. Barcelona.

Acta notarial per la qual Pere de Montcada, conseller i almirall del rei d’Aragó, promet a Ferrer de
Vilafranca, cavaller, conseller reial i governador de Barcelona, que ni les quatre galeres que està armant
contra els infidels ni els seus mariners o galiots no efectuaran cap dany als súbdits, amics i aliats de l’es-
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mentat rei. Obliga els seus béns i ret homenatge al governador en mostra del compliment de la seva
promesa en presència dels consellers, testimonis i molts habitants de Barcelona. L’acte es realitza a
casa de Bertran de Seva, jurisperit de la ciutat de Barcelona, per manament del monarca (1345, març,
27. Perpinyà).

Berenguer Salvador, escrivà reial, de la governació de Barcelona, i notari públic per tota la terra i
dominació del rei d’Aragó.

1A-440

470 x 569

Al dors, en lletra coetània: “Petrus III’. La seguritat feta per lo noble en Pere de Muncada per rahó
de l’armament de les IIII galeas que arma”. En xifres posteriors: “1345”.

450

1345, juny, 20. Barcelona.

Ponç Guiu de Ripoll, procurador de Francesca de Ribes, vídua de Guillem de Ribes, cavaller, confessa i
reconeix a Bernat de Marimon, Bernat Sarrovira, Francesc de Trilla, Jaume de Gualbes i Arnau Sabastida,
consellers aquest any de la ciutat de Barcelona, que per mans de Pere Bos, clavari dels diners de les
imposicions de la ciutat, li han pagat 1000 lliures, les quals, Maria, filla del difunt rei Carles de
Jerusalem i de Sicília, i reina que fou de Mallorca, havia donat i concedit a la dita Francesca i que per-
tanyen a la quantitat de moneda que ells, els consellers, en nom de la dita ciutat, deuen a la dita
Maria.

Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona.

1A-441

251 x 425

Al dors, en lletra coetània: “Instrumentum apoche factum .XII. kalendas julii, anno Domini
.M.CCC.XLV. Àpocha de mil lliures del procurador de madona Francescha de Ribes”.

451

1345, juliol, 4. Perpinyà.
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Pere III, a petició dels procuradors dels consellers i prohoms de la universitat de Barcelona, concedeix als
esmentats consellers i prohoms d’aquesta ciutat que els seus missatgers puguin dur una verga o bàcul
amb virolles d’argent i amb els senyals reial i de la ciutat, però sense maça. Aquesta distinció permetrà
que els nuncis i missatgers de Barcelona siguin més reconeguts i portin a terme les missatgeries amb
més solemnitat, atès que la ciutat és un membre notable dels regnes i terres reials, que el sobirà vol dis-
tingir amb prerrogatives i honors.

Trasllat de Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona, de 1346, novembre, 3.

1A-442

242 x 483

Al dors, en lletra coetània: “Translatum autenticum carte domini regis Petri super eo quod consilia-
rii Barchinone possint habere nuncios verguers. Et fuit data Perpiniani, .IIIIº. nonas julii, anno Domini
.Mº.CCC.º .XL. quinto”.

452

1345, juliol, 24. Barjols.

Acta notarial per la qual Maria, filla del difunt rei Carles de Jerusalem i de Sicília i vídua de Jaume de
Xèrica, considera satisfactori el pagament de 1000 lliures que els consellers i el Consell de Barcelona
han abonat a Ponç Guiu de Ripoll, procurador de Francesca de Ribes, familiar de l’esmentada Maria, a
qui ella havia fet donació d’aquesta quantitat. Les 1000 lliures eren part del préstec que el rei Alfons
d’Aragó, com a procurador de Maria, havia efectuat als consellers i al Consell barcelonesos i a la qual
encara es devia certa quantitat. Per això, Maria absol els consellers i Consell de la ciutat de Barcelona
del pagament de les citades 1000 lliures, i reconeix haver-les rebut, tot renunciant a ulteriors reclama-
cions.

Bernat Gilabert, notari públic.

1A-443

276 x 245 

Al dors, en xifres posteriors: “1345”.

453
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1345, desembre, 19.

Berenguer de Puigsec, porter de Maria, vídua del noble Jaume de Xèrica, confessa i reconeix a Ferrer de
Manresa, Romeu Sarrovira, Francesc Rovira, Galceran Carbó i Guillem de Vallseca, ciutadans i consellers
l’any present de la ciutat de Barcelona, que li han pagat 24 lliures i 5 sous que li eren deguts per raó
d’un violari de 12 diners diaris i per 120 sous anuals per a vestits. Tant els 12 diners diaris com els 120
sous anuals havien estat promesos i concedits per l’esmentada Maria a Berenguer de Puigsec mentre
visqués, però els hi havien de pagar els consellers i la ciutat de Barcelona a compte de la quantitat que
la dita Maria els havia prestat.

Bernat de Torre, notari públic de Barcelona. 

1A-444

162 x 267 

Al dors, en lletra coetània: “.XIIII. kalendas januarii, anno Domini .M.CCC.XL.V. Àpocha d’en
Berenguer de Puig Sech, .XXIIII. lliures, .V. sous”. En xifres posteriors: “1345”.

454

1346, febrer, 12. Barcelona.

Pere III, a petició dels consellers i prohoms de la ciutat de Barcelona, ratifica la revocació del nomena-
ment d’Alaramo Salvatge, ciutadà de Gènova, com a cònsol de catalans d’aquesta darrera ciutat (1341,
maig, 28. Tarragona), ja que anava contra el privilegi atorgat per Jaume I als consellers de Barcelona de
nomenar-los directament (1268, agost, 6. Tarragona). Així mateix, mana als seus súbdits que tinguin per
cònsol de catalans a Gènova aquell qui nomenin els consellers de la ciutat de Barcelona.

Trasllat de Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona, de 1346, novembre, 3.

1A-445

394 x 564

Al dors, en lletra coetània: “Translatum autenticum carte domini regis Petri confirmacionis privilegii
consulatuum. Et fuit datum Barchinone, pridie idus februarii, anno Domini Mº.CCCº.XLº. quinto”.

Confer. CAPMANY, doc. 148, pàg. 222.
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455

1346, juny, 22.

Bernat de Coll, sotstresorer reial i procurador de Jaume Roig, conseller i tresorer de Pere III, confessa i
reconeix a Ferrer de Manresa, Romeu Sarrovira, Galceran Carbó, Francesc Rovira i Guillem de Vallseca,
consellers aquest any de la ciutat de Barcelona, que mitjançant la taula de canvi de Jaume Llorenç, can-
viador de Barcelona, li han pagat les 900 lliures que per part de la ciutat de Barcelona faltaven pagar
del darrer termini de la proferta de 70000 lliures concedides al rei Pere per les ciutats i viles reials de
Catalunya per a l’execució que el monarca ha fet i fa contra el rebel Jaume de Montpeller i la seva
gent. Les 70000 lliures s’havien de pagar en tres anys: 35000 el primer any, 25000 el segon i 10000
el tercer. De les dites 70000 lliures, corresponia a la ciutat de Barcelona pagar-ne 35000 en els tres
anys: 17500 el primer any, 12500 el segon i 5000 el tercer i darrer any. Les 900 lliures pagades ara
completaven la tercera i última remesa de les 5000 lliures pagadores per la ciutat de Barcelona.

Joan Salat, notari públic de Barcelona.

1A-446

344 x 468 

Al dors, en lletra coetània: “Àpoca de nou-centes lliures que féu en Bernat Des Coll, com a procu-
rador del tresorer, als consellers de Barcelona. Petrus III’. Xº. kalendas julii, .XXXXVI. In secundo vir-
milio, in foleo .LXXXIIII.”. En xifres posteriors: “1346”.

456

1347, juliol, 19. Barcelona.

Pere III, a petició de les universitats de les ciutats i viles reials de Catalunya, mana la supressió perpètua
dels càrrecs de governadors de Catalunya “citra” coll de Panissars, la qual recentment havia ordenat,
conservant però els càrrecs de procurador general, de vicegerent de procurador i regent l’ofici de procu-
ració, els quals a l’inici del seu ofici han de jurar l’observació dels usatges de Barcelona, les Constitucions
Generals de Catalunya i els privilegis, els usos i les consuetuds, tant generals com especials o locals, en
qualsevol lloc de Catalunya o a qualsevulla persona.

Bernat de Puig, escrivà reial.
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Trasllat sense data.

1A-447

356 x 691

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Regis Petri. 1347”. En xifres posteriors: “1347”.

Hi manquen la caplletra i la subscripció notarial del trasllat.

Regestat a Privilegis reials, doc. 167, pàg. 89. Original.

457

1347, desembre, 7.

Berenguer de Puigsec, habitant de Perpinyà, porter de Maria, vídua de Jaume de Xèrica, confessa i reco-
neix a Arnau Dusai, Bernat Sarrovira, Miquel Roure, Francesc de Bastida i Romeu Llull, consellers aquest
any de la ciutat de Barcelona, que li han pagat 24 lliures i 5 sous, això és, 18 lliures i 5 sous per un vio-
lari que li concedí l’esmentada Maria, a raó de 12 diners diaris, i 6 lliures anuals per a vestits. El rei
havia disposat (1344, desembre, 12. Perpinyà) que els consellers de Barcelona paguessin aquesta quan-
titat a Berenguer de Puigsec en vida seva, a compte del numerari que la dita Maria els havia prestat. El
present pagament correspon a l’anualitat compresa entre el 27 d’octubre de 1346 i el 27 d’octubre de
1347.

Berenguer de Vallseca, notari públic de Barcelona.

1A-448

266 x 273

Regular. Taques d’humitat. 

Al dors, en lletra coetània: “Àpocha d’en Berenguer de Puig Sech, de .XXIIII. lliures, .V. sous. VII. idus
decembris, anno Domini .M.CCC.XL.VII.”.

458

1348, desembre, 51-1349, agost, 14.

Margarida, filla dels difunts Berenguer d’Orts, ciutadà de Barcelona i de la seva esposa Agnès, vídua de
Francesc Eimeric, mercader de Barcelona, i Francesc d’Ort, també mercader de Barcelona, ambdós
tutors de Margarida i Angelina, filles comunes dels esmentats Margarida i Francesc, ordenen fer inventa-
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ri dels béns de dit Francesc Eimeric per necessitat de la seva tutoria. L’inventari es porta a terme dins la
casa on vivia Eimeric, la qual posseïa en franc alou i on ara encara hi resideix la seva vídua, que estava
situada prop de l’església de Sant Just. Margarida fou la tercera esposa de Francesc Eimeric, el qual del
seu segon matrimoni amb la també anomenada Margarida, havia tingut dues filles més: Constança, ja
casada amb Pericó de Conomines, mercader de Barcelona, i Alamanda, així mateix mullerada amb
Berenguer Sacosta. Cal destacar la descripció minuciosa de tots els béns, especialment la de les “escrip-
tures” que guardava a casa seva, les quals posen de manifest la importància d’aquest mercader barce-
loní que havia format societat amb Guillem i Pere de Soler, també mercaders de Barcelona.

Bartomeu Gomar, notari públic de Barcelona.

1A-449

4570 x 620

Al dors, en lletra coetània: “Inventari fet dels béns d’en Francesch Eymerich, lo qual formaren e
feren en Francesch Salort e madona muller, quòndam, Francesch Eimerich, tudors testamentaris en
encara confermats per lo veguer de Barcelona, (...).

Document format per set peces de pergamí unides per tires de pergamí.

1. Al principi del document diu que l’inventari s’inicià el 1348, juliol, 8. En canvi, a la subscripció
notarial hi consta la data que encapçala el document.

459

1349, febrer, 1. Barcelona.

Francesca, filla del difunt Berenguer de Rovira, argenter, ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut del
seu germà, també anomenat Berenguer de Rovira, la part i els drets que li pertocaven de l’herència i lle-
gítima paterna i materna i del complement de llegítima sobre els béns dels seus finats pares i del seu
germà comú Joan de Rovira, també difunt. Es compromet a no reclamar res més per aquest concepte i
especifica la llibertat d’obrar del seu germà en els béns familiars.

Francesc de Puig, notari públic de Barcelona.

1A-450

355 x 537

Al dors, en xifres posteriors: “1348”.

Regular. Lletres esborrades i fongs que afecten l’escriptura.
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460

1350, abril, 4. Saragossa.

Pere III, a petició de Ferrer de Manresa, conseller reial, i de Pere Bussot, nuncis de la ciutat de Barcelona,
revoca el que havia ordenat anteriorment en dues lletres a Gispert de Guimerà, cavaller, regent de l’ofici
de la procuració general de Catalunya (1349, octubre, 14. Ulldecona), respecte al lliurament als veguers
de Tarragona de la persona de Guillem Desprats, detingut a la presó del veguer de Barcelona, acusat
d’haver causat la mort d’Alfons Sagarriga, ciutadà de Tarragona, ja que va contra els privilegis atorgats a
la ciutat i singulars de Barcelona pels seus avantpassats. Encara que la mort s’havia produït en el dis-
tricte pertanyent als veguers de Tarragona, el citat antic privilegi suposava que qualsevol inculpat d’un
crim descobert dintre de la ciutat de Barcelona també havia de ser jutjat i castigat en aquesta ciutat.

1A-451

285 x 516

A l’extrem inferior esquerre: “Bertrandus de Pinos, ex cartis provisis per dominum regem in consi-
lio. Probata”.

Al dors, en lletra coetània: “Petrus III’. Carta de confirmació de l’ús e privilegi de la ciutat de
Barcelona que negun aquí pres no puxa ésser tret de la ciutat, pridie nonas aprilis, anno Lº. IIII.
Probata. Pridie nonas aprilis, L. In IIdo. virmilio, CCXIII. Registrata”. En xifres posteriors: “1350”.

Hi manca el segell.

461

1350, setembre, 30. Barcelona.

Francesc Botella, prior del monestir de Santa Eulàlia del Camp, ven en franc alou als consellers de
Barcelona un cens anual de 2 morabatins alfonsins d’or sobre unes cases i obradors situats a la plaça
de Sant Jaume que tenen els hereus de Bernat Guillem de Vilarrúbia, notari de la citada ciutat, per l’es-
mentat monestir i l’altar del Sant Esperit, que n’és el propietari alodial. El monestir havia obtingut la
propietat sobre aquests edificis per donació de Berenguer Suau, a l’octubre del 1259. La venda es rea-
litza per la quantitat de 120 lliures més els 100 sous que sumen les despeses del contracte de com-
pravenda, i es porta a terme per tal de construir una font per a necessitats de la ciutat.
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Guillem de Muntmany, notari públic de Barcelona.

1A-452

630 x 618

Regular. Algunes parts són il·legibles.

462

1350, setembre, 30. Barcelona.

Bonanat de Preixana, prior del monestir de Santa Maria de la Mercè dels Captius de Barcelona, procu-
rador de Domingo de Satina i de la seva esposa, ven als consellers de l’esmentada ciutat amb la finali-
tat de construir-hi una font, els censos que reben sobre unes cases i uns obradors, situats a la plaça de
Sant Jaume, que tenen els fills de Bernat Guillem de Vilarrúbia, que fou notari de Barcelona, per la quan-
titat de 5341 sous. La propietat útil d’aquestes cases i obradors la detenten Bernat Cassard, els hereus
dels difunts notaris Ramon Ferrer i Joan Salat, i Jaume de Quer, també notari de Barcelona.

Guillem de Muntmany, notari públic de Barcelona.

1A-453

575 x 570

Dolent. Taques de fongs que afecten l’escriptura del principi del document.

463

1350, octubre, 11. Barcelona.

Francesc Botella, prior, i Francesc Ponç, canonge, ambdós del monestir de Santa Eulàlia del Camp de
Barcelona, confessen i reconeixen a Ferrer de Manresa, Romeu Llull, Romeu de Busquets, Ramon
Sarrovira i Eimeric Dusai, consellers aquest any de la ciutat de Barcelona, que han rebut 180 lliures, 3
sous i 3 diners de mans de Nicolau Samarès, ciutadà de Barcelona, en nom dels citats consellers, a la
taula de canvi de Bernat Bertran, canviador de Barcelona. D’aquesta quantitat, 120 lliures corresponen
al preu de la venda que el monestir ha fet als consellers, en nom de la ciutat i per a la construcció
d’una font d’aigua, d’un cens de 2 morabatins que rebia en franc alou sobre l’hospici de Bernat Cassard,
situat a la plaça de Sant Jaume, i sobre quatre obradors que hi ha sota el mateix hospici, segons instru-
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ment de venda fet el 30 de setembre passat en poder del notari infrascrit; 5 lliures més corresponen al
salari dels instruments de venda, i les restants 55 lliures, 3 sous i 3 diners són pels lluïsmes deguts al
monestir.

Guillem de Muntmany, notari públic de Barcelona.

1A-454

271 x 333

Regular. Taques de fongs que afecten l’escriptura.

464

1350, octubre, 15.

Acta notarial per la qual Francesc Botella, prior del monestir de Santa Eulàlia del Camp de Barcelona, i
Francesc Ponç, canonge del mateix monestir, lliuren a Antoni de Vilapicina, procurador i síndic de la ciutat
de Barcelona, la possessió corporal d’un cens de 2 morabatins i el domini alodial sobre unes cases i uns
obradors a la plaça de Sant Jaume que havien venut a la ciutat amb la finalitat d’enderrocar-los per tal
de construir-hi una font per a l’abastament d’aigua de Barcelona. Aquestes cases i obradors eren pro-
pietat alodial de l’esmentat monestir i de l’altar del Sant Esperit, les tenien els hereus del notari Bernat
Guillem de Vilarrúbia a cens anual dels dits 2 morabatins i en posseïen la propietat útil Bernat Cassard,
els hereus de Ramon Ferrer i Joan Salat, notaris ja difunts, i Jaume de Quer, també notari.

Guillem de Muntmany, notari públic de Barcelona.

1A-455

297 x 518

Regular. Algunes parts són il·legibles.

465

1350, octubre, 19.

Clàusules del testament del difunt Francesc Bosquet, fill del també difunt Jaume Bosquet, ambdós ciuta-
dans de Barcelona. Les clàusules fan referència principalment a la institució d’hereus universals del tes-
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tador, realitzada a favor dels seus fills Arnau i Simó, de la seva muller Constança, dels altres fills pòstums
que poguessin néixer del seu matrimoni i a la seva substitució en cas de defunció dels descendents. Així
mateix, ordena als seus marmessors i a la seva esposa fer inventari de tots els seus béns després de la
seva mort, de manera que asseguri els drets dels seus fills, i també els atorga plena potestat per vendre
els béns mobles que no siguin necessaris pels citats esposa i fills.

Jaume d’Argelaguer, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Pere Vicenç de Mediona, notari públic per tot el principat de Catalunya, de 1465,
març, 20.

Al marge dret: “Probatum”.

1A-456

302 x 467

Al dors, en xifres posteriors: “1350”.

466

1351, gener, 19. Lleida.

Arnau de Bosc, ciutadà de Lleida, senyor dels castells i llocs de Flix i de la Palma, ven a Nicolau Rimbau,
també ciutadà de Lleida, un censal de 200 sous anuals de renda que pagarà a la festa de Sant Vicenç
de gener per la quantitat de 100 lliures. El venedor fa una sèrie de renúncies en el cas de moratòries
en l’abonament anual de l’esmentat censal, obliga tots els seus béns mobles, immobles i semovents en
garantia de compliment i es posa sota jurisdicció de la cort del veguer de Lleida. Segueix àpoca de la
compravenda de la mateixa data.

Pere de Bondia, notari públic de Lleida, i per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-457

763 x 680

Al dors, en lletra coetània: “Cartes de CC sous barcelonesos sensals que·n Riambau prenia sobre
Flix. Compra’ls mossèn Francesch de Sent Climent an loch e cesió. Cartes de CC sous barcelone-
sos sensals los quals fa l’onrat [n’Arnau de] Bosch, senyor [de] Flix, en la feita de Sent Vicenç del
[mes] de gener. E és la sentència de condempnació”.

Regular.
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467

1351, gener, 19. Lleida.

Acta notarial per la qual Bernat de Navés, lloctinent de la cort i del veguer de Lleida, pronuncia sentèn-
cia en la causa entre Nicolau Rimbau, ciutadà de Lleida, i Arnau de Bosc, senyor de Flix i de la Palma. El
primer havia comprat al segon un censal de 200 sous anuals pagadors per Sant Vicenç de gener per la
quantitat de 2000 sous amb certes condicions. El litigi s’enceta a instància del comprador, i segueixen
els pactes i les renúncies d’ambdues parts, especialment per part del venedor.

Andreu de Vilaesparsa, notari públic de Lleida, regent l’escrivania de la cort [del veguer].

1A-458

797 x 655

Al dors, en lletra coetània: “Obligació del veguer de Leyda dels CC sous barcelonesos sensals
que·n Riambau prenia sobre Flix, e són ara de mossèn Francesch de Sent Climent”.

Regular. Tacat.

468

1351, març, 14. Perpinyà.

Constitucions i capítols aprovats per Pere III a Perpinyà a les corts celebrades als catalans, sobre diver-
sos temes i en sessions i dies diferents (1350, octubre, 23; 1350, desembre, 16; 1351, febrer, 12).
Consta de 40 constitucions. Destaquen, ultra els assumptes recurrents, els capítols dedicats a la desídia
dels notaris en la transcripció dels contractes i altres documents al seus llibres “in extenso” i sense abre-
viatures, als quals dóna un termini de dos mesos per fer-ho i els obliga a mostrar-los quan siguin reque-
rits, especialment en el cas dels testaments. S’hi inclouen unes diligències del procés per l’assassinat de
l’abat Arnau Ramon de Sant Cugat del Vallès (cap. XXXIII), l’equivalència de les monedes d’or que circu-
laven antigament en sous de moneda de tern de Barcelona (cap. XXXVI), i els canvis introduïts en l’ex-
pressió de la data que a partir d’ara constarà en totes les escriptures públiques: l’inici de l’any serà per
la Nativitat del Senyor, quedarà abolit el càlcul dels dies per les nones, els idus i les calendes, i s’expres-
saran el dia i el nom del mes corrent (cap. XXXVII).

Mateu Adrià, escrivà i secretari reial, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
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1A-459

1723 x 775

Al dors, en lletra coetània: “Constituciones edite in generali curia quam illustrissimus dominus
Petrus, rex Aragonum Tercius, celebravit in villa Perpiniani. Petrus .III. Barchinona”.

Document format per tres peces de pergamí unides per dues cintes també de pergamí.

Editat a Cortes, 1, II, doc. XXXVIII, especialment pàg. 372-403.

469

1351, desembre, 2. Barcelona.

Simó d’Om, Pere Feliu i Pere Canals, beneficiats a la Seu de Barcelona, marmessors subrogats del testa-
ment del difunt Pere de Bages, mercader, ciutadà de Barcelona, venen a Pere de Vallseca, de la casa del
rei, ciutadà de Barcelona, com a millor postor i oferent en pública subhasta, un hospici amb dos portals
oberts al carrer, situat dintre la muralla vella de Barcelona, vora l’església de Sant Jaume, per la quanti-
tat de 16300 sous, que seran esmerçats en obres de caritat. Pere de Bages posseïa l’hospici per dona-
ció que li’n féu el seu pare Ramon de Bages, difunt, en ocasió del seu matrimoni (1298, juliol, 3).
L’hospici està constituït per tres parts indivises: l’una és tinguda en lliure i franc alou i les altres dues són
tingudes en emfiteusi pels hospitals d’en Colom, de Bernat Marcús i de Santa Eulàlia del Camp, a cens
de 4 sous i 5 diners pagadors per Nadal. Pere de Bages, en el seu darrer testament (1346, abril, 10),
havia escollit marmessors el seu sogre Bernat Mascarell, el seu germà Francesc de Bages i Pere Quart,
jurisperits, ciutadans de Barcelona, i havia nomenat hereu universal el seu fill Pericó, disposant que si
moria pupil o sense fills legítims, els seus béns serien destinats a obres de beneficència. Com que ana-
ren morint tots, hereu i marmessors, per disposició del vicari general de l’església de Barcelona, es pro-
cedí a nomenar marmessors substituts; els canonges Berenguer de Papiol, ardiaca del Penedès, i Arnau
de Castellet, doctor en decrets, en nom del vicari general del bisbe de Barcelona, designaren els esmen-
tats marmessors subrogats (1350, març, 11).

Bartomeu Fangar, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, que té les escriptures
del difunt Pere Borrell, notari públic de Barcelona, per donació del difunt Antoni Estapera, també
notari públic de Barcelona, que posseïa les escriptures de l’esmentat Borrell, li dóna forma pública
el 1433, juliol, 6.

1A-460

513 x 626
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Al dors, en xifres posteriors: “1351”.

470

1351, desembre, 6. Barcelona.

Bernat de Pla, ciutadà de Barcelona, tutor i procurador amb plens poders d’Arnaldó, fill del difunt Bernat
Cortès, del mas Cortès, de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, acorda amb els consellers de l’esmen-
tada ciutat que, de les 90 lliures que s’havien compromès a pagar com a compensació per portar les
aigües de la font del citat mas a Barcelona, les monges del monestir de Pedralbes, senyores alodials del
mas Cortès, en rebran una tercera part, això és 30 lliures. Així mateix, especifica la retenció de l’aigua
d’una altra font del mateix mas per a ús del seu pupil. Arnau Gavarra i altres familiars d’Arnaldó, i
Jaume de Pujol, prevere i procurador de les religioses de Pedralbes, aproven el conveni entre Pla i els
consellers de la ciutat.

Jaume Ferrer, notari públic de Barcelona.

1A.-461

543 x 590

Al dors, en lletra coetània: “Carta de la compra de la font d’en Cortès”.

Dolent. Molt tacat de fongs i les lletres estan força esborrades.

Partit per ABC.

471

1352, maig, 10. Barcelona.

Pere de Trull, ciutadà de Barcelona, estableix a Ramon de Riera, àlies [Xiric], de la parròquia de Santa
Engràcia de Montcada, les cases i la peça de terra del costat d’aquestes cases que posseeix a la citada
parròquia de Santa Engràcia, les quals té per Berenguer Anglí, hereu de Berenguer Cuquet, i que són
propietat alodial del senyor del castell de Montcada, a canvi de rebre una entrada de 40 sous i un cens
anual de 4 sous i 8 diners, pagadors cada any a la festa de Tots Sants. Així mateix, els hereus del citat
Berenguer Cuquet rebran cada any per Nadal un parell i mig de gallines bones.
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Jaume d’Argelaguer, notari públic de Barcelona.

1A-462

406 x 456

Al dors, en lletra coetània: “Carta veyla de las casas ab lo quintà de terra (…)”. En xifres poste-
riors: “1352”. Hi ha altres notes dorsals il·legibles.

Dolent. Les lletres són força esborrades.

472

1352, juliol, 7. Barcelona.

Acta notarial per la qual els consellers i Consell de Cent Jurats de la universitat de Barcelona nomenen
síndics i procuradors amb plens poders Eimeric Dusai i Guillem de Soler, ambdós ciutadans d’aquesta
ciutat, per vendre censals morts perpetus “in nuda” percepció fins a les quantitats que estimin necessà-
ries per armar dues galeres per un període de dos anys i posar-les en servei del rei “ad opus guerre”, tal
com ho havien pactat l’11 de juny passat amb Pere de Santcliment, procurador reial.

Simó de Rovira, notari públic de Barcelona.

1A-463

755 x 609

Al dors, en lletra coetània: “Sindicatus ad vendendum censualia. Petrus III’. Cartes de mil sous de
censal mort que reeb sobre la universitat la ciutat de Barcelona”.

473

1352, agost, 4. Barcelona.

Pere de Trull, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Ramon Riera, àlies Xiric, de la parròquia de
Santa Engràcia de Montcada, que li ha pagat 40 sous per dret d’entrada de l’establiment emfitèutic
que li ha fet d’unes cases amb una quintana o petita peça de terra, situades en el terme del castell de
Montcada, en el lloc anomenat “Fira”, sota cens de 4 sous i 8 diners pagador per Nadal (sic.). Les cases
amb la terra són tingudes per Berenguer Anglí, de la dita parròquia, a cens d’un parell i mig de gallines
pagador per Nadal, i sota el domini alodial del senyor del castell de Montcada. L’establiment emfitèutic
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fou contractat el passat 10 de maig, en poder del notari infrascrit.

Jaume d’Argelaguer, notari públic de Barcelona.

1A-464

279 x 337

Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació molt esborrada.

474

1353, febrer, 23. Barcelona.

Sor Beatriu, abadessa del monestir de Sant Antoni de Barcelona, de l’orde de Santa Clara, estableix a
Esclarmunda de Fàbrega, costurera, ciutadana de Barcelona, procuradora de Jaume de Paiars, unes
cases situades a Barcelona, prop de la casa del Temple i de la casa del paborde de Tarragona, que són
propietat alodial de l’esmentat monestir. L’emfiteuta pagarà 30 sous d’entrada i un cens anual de 3
morabatins alfonsins pagadors per Santa Maria de març amb la condició de millorar-les. Aquestes cases
provenien de l’aniversari instituït per Geralda, vídua de Pere Folquet, porter reial, ciutadà de Barcelona, al
convent dels Frares Menors de Barcelona.

Jaume Gili, notari públic de Barcelona.

1A-465

381 x 585

Al dors, en lletra coetània: “Cartes del retiment fet al monastir de Sent Deniel de les casesa que en
Jacme Payars tenia prop lo Temple per lo dit monastir a cens de .V. morabatins, per rahó de l’ani-
versari que na Folqueta instituí en la casa dels Frares Menors e del stabliment d’aquelles fet per l’a-
badessa e el convent a na Sclarmunda Ça Fàbrega a cens de .III. morabatins, com més no s’i
pogués trobar”. En xifres posteriors: “1353”.

Partit per ABC.

a. cases, interlineat.

475
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1353, març, 15. Vilafranca del Penedès.
1353, abril, 2, 3, 24 i 29. Barcelona.

Actes del parlament de Vilafranca del Penedès-Barcelona. Comprenen 107 capítols. Jaume Cavaller, Pere
Bussot, Francesc de Santcliment i Joan Serra, procuradors, síndics i nuncis de la ciutat de Barcelona, i els
síndics de les altres ciutats i viles reials de Catalunya, reunits al parlament començat a Vilafranca del
Penedès i finalitzat a Barcelona, atorguen a Pere III l’ajuda sol·licitada pel monarca per finançar l’arma-
da contra la ciutat de Gènova, concedint-li durant dos anys, a partir de l’1 de maig següent, les imposi-
cions sobre determinats productes d’acord amb unes tarifes que s’especifiquen en diferents capítols, les
quals també hauran d’abonar els reis i els respectius seguicis. Concreten l’administració i gestió de l’aju-
da i li avancen 70000 lliures, les quals asseguren en diferents taules de canvi. Tanmateix, les ciutats i
viles reials podran retenir una quarta part de les citades imposicions per a llurs necessitats.

Bartomeu de Llor, escrivà reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-466

1180 x 812

Al dors, en lletra coetània: “Petrus .III’. Carta de la proferta feta al senyor rey per los síndichs de les
ciutats, viles e lochs reyals de Catalunya en lo parlament qui·s tench a Vilafranca de Penadès, en
l’any MCCCLIII. Proffertes per les quals (...) com lo senyor rey e la senyora regina et cetera, paguen
en les imposicions”.

Els capítols pròpiament dits estan escrits en català.

Document format per dues grans peces de pergamí unides per una cinta també de pergamí.

Editat per SÁNCHEZ i ORTÍ, doc. XII, pàg. 107-131.

476

1353, maig, 11. Barcelona.

Fra Joan Gomir, prior del convent dels Frares Predicadors de Barcelona, estableix a Pere Ferrer, moneder,
ciutadà de Barcelona, una casa amb dos portals o cases situades prop de la casa del Temple, propietat
alodial del citat monestir, a causa de l’aniversari i donació instituït per Geralda, vídua de Pere Folquet,
porter reial, amb la finalitat de la salvació de la seva ànima i la del seu difunt marit. Aquestes cases
limiten a l’oest amb les d’Esclarmunda de Fàbrega, les quals són propietat alodial del monestir de Sant
Antoni de Barcelona. El domini útil de totes aquestes cases el té Jaume de Paiars, de la parròquia de
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Sant Pere de Perafita, diòcesi de Vic, que ara viu a Barcelona. L’emfiteuta abonarà 10 sous d’entrada i
un cens anual de 3 morabatins alfonsins per Nadal.

Joan Ginebret, notari públic de Barcelona, que té les escriptures de l’escrivania del difunt Jaume
Gili, que fou connotari seu, li dóna forma pública el 1462, octubre, 26.

1A-467

315 x 527

477

1353, juny, 20. Flix.

Arnau de Bosc, ciutadà de Lleida, senyor del lloc de Flix, juntament amb el batlle, els jurats, les universi-
tats de cristians i sarraïns, i tots els habitants cristians i sarraïns de Flix, ven al seu gendre Pere de
Montsonís, senyor del Bullidor, ciutadà de Balaguer, un censal anual perpetu de 1250 sous, a canvi dels
15000 sous que el citat Arnau li devia del dot de la seva filla Maria, la qual s’havia estimat en un total
de 25000 sous. Arnau de Bosc s’havia compromès en els capítols matrimonials a pagar aquesta quan-
titat en el termini d’un any a partir de la celebració del casament, la qual cosa no havia fet.

Bernat Puelles, notari públic de Lleida.

1A-468

828 x 610

Al dors, en lletra coetània: “Cartes de MCCL sous de censal mort que Pere Montçoníç reebrà cas-
cun any sobre lo castell de Flix. Muntsonís. Fuit facta diffinicio”. Hi ha altres notes dorsals il·legibles.

Regular. Hi manquen fragments de pergamí al llarg de la part dreta que en dificulten la lectura.

478

1353, agost, 5. Barcelona.

Boneta, filla dels difunts Bonjuha Jucef i de la seva esposa també anomenada Boneta, esposa de David
Vidal Barrot, tots jueus de Barcelona, ven a Berenguer de Rovira, argenter, ciutadà de la mateixa ciutat,
les cases i el corral que posseeix per Guillem d’Olivella, mercader, també ciutadà de Barcelona, i que
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són propietat alodial d’Arnau de Bastida, fill del difunt Romeu de Bastida. Aquestes cases estan situades
al burg de Barcelona, al carrer de la Sinagoga, prop del pou d’en Alda, i les hi havia donat entre vius el
seu germà Natan Bonjuha, hereu universal dels seus difunts pares, al qual havien pervingut de la seva
mare Boneta, filla d’Astruc Jacob, que al seu torn havia donat les citades cases a l’esmentada filla. El
preu de la venda s’estipula en 8 lliures.

Pere Rovira, notari públic de Barcelona.

1A-469

483 x 670

Al dors, en xifres posteriors: “1353”.

Dolent. Tacat completament de fongs.

479

1353, octubre, 31. Barcelona.

Acta notarial per la qual Pere de Rovira, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, pronuncia sentència arbi-
tral sobre el litigi existent entre Galceran de Cartellà, àlies de Dorrius, curador de la persona i dels béns
de Bernadó de Corbera, fill pupil i hereu universal del difunt Gilabert de Corbera, cavaller, d’una banda, i
els consellers de la ciutat de Barcelona, de l’altra, per raó del trasllat de la pescateria de Barcelona des
del seu antic emplaçament fins al porxo nou de la drassana vella, a causa del qual l’esmentat pupil
havia sofert greus perjudicis econòmics per la pèrdua dels drets i emoluments que rebia a la pescateria
vella. Declara que el pupil no té cap dret en el porxo nou en el qual actualment hi ha la pescateria, sinó
que pertany de ple dret a la ciutat, amb els seus pilars, teulada, taules i altres construccions; tanmateix
rebrà una indemnització de 250 lliures en concepte dels danys i perjudicis soferts pel canvi d’ubicació
de la pescateria. Així mateix, confirma una sentència anterior dictada sobre aquest afer per Francesc
de Bages i Bonanat de Casals, en la qual es reconeixen a Bernadó de Corbera determinats drets sobre
el peix venut a la ciutat de Barcelona. El conflicte arrencava com a mínim des de l’any 1349, i els liti-
gants primer havien escollit els jurisperits Berenguer Vives i Pere d’Illa, ambdós ciutadans de Barcelona
(1350), com a àrbitres i amigables componedors. Més endavant, ja avançades les diligències, ambdues
parts elegiren el citat Pere de Rovira (1352, maig, 15). La sentència fou aprovada i signada més tard
per les parts interessades (1353, novembre, 4).
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Ramon Morell, notari públic de Barcelona.

1A-470

2220 x 658

Al dors, en lletra coetània: “Carta de sentència donada sobre lo feyt de la pescateria entre la ciu-
tat, de una part, e en Galceran de Cartellà (...), curador d’en Bernat de Corbera, pubill, fill e hereu
de l’honrat en Gilabert de Corbera, de la altra”.

Document format per tres peces de pergamí unides per dues cintes també de pergamí.

480

1354, febrer, 1. Barcelona.

Pere III, a petició dels consellers de Barcelona, ordena al seu conseller i governador de Mallorca, Gilabert
de Centelles, i als procuradors reials del regne que els ciutadans i habitants de Barcelona no hagin de
pagar per llurs mercaderies els 2 diners per cada costal que els pesadors del dret del pes de la Ciutat de
Mallorca els exigeixen d’ençà de les passades mortalitats. Els pesadors sostenien que els 2 diners recla-
mats no eren en concepte del dret del pes, sinó solament pel treball dels seus servidors. A més a més, els
residents de Mallorca pagadors del dret del pes només paguen un òbol per quintar. El rei, atès que els
ciutadans i habitants de Barcelona havien acostumat ser i són francs del dret del pes a la Ciutat de
Mallorca, ordena tornar a la situació anterior a les mortalitats passades i prohibeix introduir canvis.

Trasllat de Simó de Rovira, notari públic de Barcelona, de 1354, març, 17.

1A-471

280 x 298

Al dors, en lletra posterior : “Pes del rey”.

481

1354, febrer, 12. Lleida.

Acta notarial per la qual Guillem Roig, lloctinent del veguer i cort de Lleida, a petició de Ramon Casals,
escuder i procurador de Pere de Montsonís, ciutadà de Balaguer, castlà de Gerb, dicta sentència en
presència de Casals i de Guillem Gili, corredor de Lleida i procurador d’Arnau de Bosc, ciutadà de Lleida,
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senyor del lloc de Flix, i de les universitats de cristians i de sarraïns de l’esmentat lloc i dels seus singu-
lars. Els 1250 sous censals perpetus que Montsonís va comprar a Bosc per 15000 sous els rebran
anualment el dia 3 de juny a la seva casa de Balaguer ell mateix o els seus successors, sense cap des-
pesa addicional i sota pena de terç a favor de la cort del veguer. Aquests 15000 sous eren part del dot
de la seva esposa Mariona, filla d’Arnau de Bosc, el qual no havia cobrat i, per això, s’acordà la permuta
de la quantitat impagada per un censal anual perpetu.

Bernat Cardós, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, i regent l’escrivania de la
cort del veguer de Lleida per Pere Guillem de Millà, de la casa reial.

1A-472

593 x 573

Al dors, en lletra coetània: “[Aquesta] carta és del plech de les cartes de causas d’en Muntçonís”.
Hi ha altres notes dorsals il·legibles. 

482

1354, maig, 25. Roses.

Pere III nomena el seu oncle patern l’infant Pere, comte de Ribagorça i de les Muntanyes de Prades, lloc-
tinent i governador general del seus regnes i terres deçà de mar amb motiu del seu trasllat al regne de
Sardenya, per tal de sufocar la rebel·lió del jutge Marià [IV] d’Arborea, ajudat pels genovesos. Tindrà
jurisdicció sobre els governadors i els consellers reials de tots els seus regnes cismarins, el procurador
general de Catalunya, els batlles generals, tots els oficials reials i els lloctinents respectius. Així mateix,
estendrà la seva jurisdicció al llocs de l’infant Joan, duc de Girona i comte de Cervera. Segueixen els
capítols en què s’expressa detalladament la jurisdicció atorgada a l’esmentat infant Pere.

Joan Tauler, escrivà reial, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-473

693 x 602

A la part central: “Videt et signet dominus rex”.

A la part inferior esquerra: “Mandato per dominum regem facto mihi Johanni Taulari, in cuius posse
idem dominus rex firmavit et juravit prout ut superius continetur, qui etiam dominus rex predicta
vidit et legit”.

Al dors, en lletra coetània: “Rex Petrus. III’. Locumtenencia domini infantis Petri. Registrata”. En
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xifres posteriors: “1354”.

Hi manquen la caplletra i el segell.

483

1354, juny, 19.

Acta notarial per la qual Guillem de Llagostera, cavaller, conseller reial, lloctinent del governador del
regne de Mallorca, amb l’assessorament de Ramon de Capcir, jurisperit, després d’haver llegit els docu-
ments d’exempció de qualsevol imposició als barcelonesos en l’esmentat regne de Jaume I, la confirma-
ció al respecte de Pere III que li presenten Romeu Andreu, mercader, ciutadà de Barcelona, i Bernat
Valentí, mercader, ciutadà de Mallorca, sobre la franquesa dels mercaders de Barcelona a pesar les
seves mercaderies per l’arrendador del pes del rei de Mallorca, de fer les investigacions pertinents i de
rebre les deposicions de diferents mercaders mallorquins al respecte, sentència que els mercaders de
Barcelona només han de pagar el cost del transport de les balances i altres aparells pertinents quan
Bernat de Casanova, regent el pes del rei de Mallorca, s’hagi de traslladar de la casa del pes a les boti-
gues dels mercaders per pesar certa mercaderia, la qual, per les seves característiques, no pot ser tras-
lladada al lloc on està ubicat el pes. El procés s’havia iniciat el 18 d’abril passat i hi havien intervingut
Bartomeu Martí, advocat fiscal de Mallorca, i Jaume Negre, procurador del rei de Mallorca.

Trasllat de Pere Mulet, notari públic de Mallorca, i regent l’escrivania de la cort de la governació
general de Mallorca, de 1354, juliol, 5.

1A-474

1325 x 625

Al dors, en lletra coetània: “Aquesta és la centència que avem auda del dret del pes que·ns feyen
pagar en Mallorches, hon som franchs hòmens de Barcelona”.

Hi manca el segell.

Document redactat en tres peces de pergamí encolades.

484

1354, juliol, 11.

Acta notarial per la qual Berenguer de Cortei, jurisperit de Barcelona, pronuncia sentència en l’apel·lació
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de la causa entre el difunt Pere Saguàrdia, procurador de Bartomeu Gomar, notari de Barcelona, i els
consellers i Consell de Cent de la citada ciutat, representats per Pere Sala, notari de Barcelona, síndic i
procurador dels esmentats consellers i Consell, condemnant Sala a retornar a Gomar l’obrador que
havia heretat del seu difunt nebot Pere de Mont, el qual, al seu torn, l’havia rebut de la seva difunta
mare Miquela i del seu difunt germà fra Bernat de Mont. Pere Sala havia apel·lat la sentència de dit
Cortei de 7 de juliol. Abans, havien intervingut en el litigi Pere de Santcliment, aleshores veguer de
Barcelona, i el difunt Pere de Colomer, jurisperit de Barcelona, per delegació del citat Santcliment.

Joan de Santilari, notari públic per tot el principat de Catalunya, que té les escriptures de l’escriva-
nia del seu difunt pare Guillem de Santilari, [notari públic de Barcelona], connotari seu, li dóna
forma pública el 1387, juliol, 9.

1A-475

342 x 531

Dolent. Lletra molt esborrada.

485

1354, juliol, 16-23. 

Acta notarial per la qual Galceran de Calders, escrivà jurat de Guillem de Santilari, notari públic de
Barcelona, a instància de Bartomeu Gomar, notari, ciutadà de Barcelona, hereu del seu difunt nebot
Pere de Mont, hereu, al seu torn, de la seva difunta mare Miquela i del seu difunt germà fra Bernat de
Mont, declara no estar d’acord amb la sentència del proppassat 7 de juliol de Berenguer de Cortei,
jurisperit de Barcelona, que havia condemnat Pere de Sala, síndic dels consellers i Consell de Cent de
Barcelona, a retornar l’obrador objecte del litigi a l’esmentat Gomar, ja que no obligava l’altra part a la
devolució dels beneficis obtinguts amb l’esmentat obrador, que s’estimaven en 11 lliures, 1 sou, 8 diners.
Més tard, el 23 de juliol, Bartomeu Gomar demana apòstols a l’esmentat jurisperit per aquesta causa i
la remissió del procés a Ramon de Copons, veguer de Barcelona.

Joan de Santilari, notari públic per tot el principat de Catalunya, que té les escriptures de l’escriva-
nia del seu difunt pare Guillem de Santilari, [notari públic de Barcelona], connotari seu, li dóna
forma pública el 1387, juny, 15.

1A-476

408 x 630

Al dors, en lletra coetània: “La sentènsia d’en Gomar”. Hi ha altres notes dorsals il·legibles.
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Regular.

486

1354, agost, 4-25. Barcelona.

Acta notarial per la qual els síndics de les universitats reials de Catalunya assistents al parlament de
Barcelona sota la presidència de l’infant Pere, comte de Ribagorça i de les Muntanyes de Prades, ator-
guen al rei Pere III, amb certes condicions, una nova ajuda de 50000 lliures per finançar la guerra con-
tra el jutge d’Arborea [Marià IV] i altres rebels. Els consellers podran augmentar les tarifes de les impo-
sicions vigents en ciutats i viles, i l’ajuda serà administrada per una persona designada directament pel
rei. El nou subsidi és conseqüència de la petició de l’infant Pere, lloctinent general del rei Pere III al reg-
nes i dominis deçà de mar, regne de Mallorca i illes adjacents, perquè el rei Pere III ja s’havia traslladat
a Sardenya. La proferta fou feta el 4 d’agost i és acceptada per l’infant el dia 23. El 25 d’agost, Jaume
de Far, conseller reial, i Huguet de Cardona, prometen i juren invertir les 50000 lliures en el socors reial
de la manera establerta en els capítols.

Ferrer de Magarola, escrivà reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-477

873 x 768

A l’extrem inferior esquerre: “Dominus infans mandavit Ferrario de Maguerola. Probata”.

Al dors, en lletra coetània: “Petrus .III’. Proferta quinquaginta millia et cetera civitatum Cathalonie
(…) domino regi facto, scilicet per brachium regale (…) in civitate Barchinone, anno Domini M
CCC LIIII, que dominus rex erat in Sardinia. Assí deu estar la provisió que aquells qui deuran et
cetera que·n les [im]posicions puxen ésser forsats axí com notari reyal o fiscal. XVII augusti, LIIII
(sic.). Registrata”. En xifres posteriors: “1354”.

Hi manca el segell.

Editat per SÁNCHEZ i ORTÍ, doc. XIV, pàg. 143-156. Inclou l’acceptació formal de l’infant Pere i els
capítols pròpiament dits.

487

1354, setembre, 2. Barcelona.

Testament d’Isabel, vídua de Guillem Roig, de la vila de Martorell. Demana ser enterrada al cementiri de
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l’església de Santa Maria de Martorell, on és inhumat el seu marit, elegeix diversos marmessors, entre
els quals la seva germana Maria, vídua de Jaume Cardona, ciutadà de Barcelona. Nomena hereves uni-
versals dels seus béns mobles i immobles la seva mare Saurina, vídua de Guillem de Puig, de Martorell, i
la citada seva germana Maria. Després de la mort d’aquestes, designa hereu el seu nebot Francesc
Cardona, mercader de Barcelona, si viu, i si no, els seus fills legítims. En darrer cas, aquests seran substi-
tuïts per Blanqueta, esposa de Bernart Quart, o els pobres de Jesucrist. Si els hereus són els pobres,
atorga llibertat als seus marmessors per vendre tots els seus béns i invertir el preu obtingut en els
esmentats pobres, la remissió de captius i la celebració de misses.

Guillem de Santilari, notari públic de Barcelona.

1A-478

468 x 531

Al dors, en lletra coetània: “Testamentum domine Isabelis, uxoris Guillelmi Rubei. Tastament de
madona Aissabell”.

Dolent. Taques de fongs, forat i lletra esborrada que afecten l’escriptura.

488

1354, octubre, 25. Barcelona.

L’infant Pere, fill de Jaume II, comte de Ribagorça i de les Muntanyes de Prades, lloctinent general de
Pere III en tots els regnes deçà de mar i al regne de Mallorca i illes adjacents, accepta, en nom del rei, el
donatiu de 30000 sous que li fan els consellers de Barcelona per tal de sufragar 300 ballesters en la
guerra contra el jutge d’Arborea [Marià IV] a Sardenya i en la guerra contra els genovesos. Els consellers
especifiquen les condicions del donatiu en uns capítols, en els quals, entre altres coses, assenyalen que
no hauran de retre compte de les imposicions que efectuaran per aquest motiu ni al rei, ni al mestre
racional, ni a qualsevol altre oficial reial.

Jaume de Besanta, escrivà reial, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó i tinent
els segells de l’infant Pere.

1A-479

440 x 535

A la part inferior esquerra: “Jacobus de Besanta, mandato domini infantis. Probata”.

Al dors, en lletra coetània: “+ Petrus III’. Profferta triginta millia solidorum per universitatem
Barchinone domino regi facta in auxilium trecentorum balisteriorum. In secundo libroa virmilio, in
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foleo CL. M CCC LIIII. X. Probata. Registrata”. En xifres posteriors: “1354”.

Hi manca el segell.

a. Segueix in, ratllat.

489

1354, octubre, 31. Barcelona.

Pere de Rovira, ciutadà de Barcelona, doctor en lleis, dicta sentència arbitral en la controvèrsia entre els
consellers, Consell de Cent Jurats i universitat de Barcelona, d’una banda, i Pere Terré, Bonanat Marquet,
Galceran Albanell i Ramon Marquet, també ciutadans de Barcelona, de l’altra, segons la qual els ciuta-
dans i habitants de Barcelona poden vendre la gotzema o espígol a pes lliurement a qui vulguin i no
han de pagar cap dret de mesuratge per a la venda d’aquest producte. Així mateix, condemna Terré,
Marquet i Albanell a fer-se càrrec dels 100 sous que es devien de salari a l’esmentat àrbitre i a Ferrer
de Conamina, el notari que havia escrit escrit el procés de la causa. Els quatre litigants asseguraven que
la gotzema s’havia de vendre a la plaça del Roldor amb la mesura que allí havia, per la qual cosa els
ciutadans i habitants de Barcelona els haurien d’abonar el dret de mesuratge corresponent en cada
operació de compravenda. Pere de Sala actua de síndic i procurador dels consellers, Consell de Cent i
universitat de Barcelona en aquest afer, i, Arnau Sasala, Pere de Guàrdia, causídic de Barcelona, i
Berenguer Bonet, exerceixen de procuradors d’un sol o de tots els implicats de l’altra part al llarg del
procés. Els litigants, amb la intervenció de Pere de Costa, batlle general de Catalunya, havien escollit
Pere de Rovira com a àrbitre (1352, febrer, 15. Barcelona), el qual, fent ús dels pactes a què havien arri-
bat, prorroga en quatre ocasions la pronunciació de la sentència.

Ferrer de Conamina, notari públic de Barcelona.

1A-480

1385 x 695

Al dors, en lletra coetània: “Sentència dada entre la universitat de la ciutat, de una part, e los here-
ters del mesuratge del roudor, de l’[altra part], sobre lo fet del dit mesuratge. Petrus III’. In primo
libro virmilio, in foleo LXXXVI”.

Document format per dues peces de pergamí unides per un fragment també de pergamí.

490
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1354, novembre, 12. Terrassa.

Francesc de Fàbrega, de la vila de Terrassa, confessa i reconeix Elisenda, llevadora de la mateixa vila,
que li ha satisfet els 60 sous que li devia per dret d’entrada d’un hospici que li ha venut en el carrer de
Vilanova.

Francesc Burguet, notari públic de Terrassa, per Jaume Gili, per autoritat del prior del monestir de
Santa Maria de Terrassa.

1A-481

102 x 202

Al dors, en lletra coetània: “Apocha quam Pe[t]rus (sic.) de Fabrica facit Elicsendi (sic.) de Materino
de .LX. solidos pro hospicio”. En xifres i lletra posteriors: “1354. Ápoca de la venta de una casa en
la casa (sic.) calle de Vilanova”.

491

1355, març, 26. Constantí.
1355, abril, 22. Tarragona.

Acta notarial per la qual Ramon d’Osona, procurador fiscal de la cort del rei d’Aragó, i procurador de
l’infant Pere, lloctinent general del rei Pere III, juntament amb Ferrer Gilabert, escrivà, protesta a fra
Sanço [Lopes d’Ayerbe], arquebisbe de Tarragona, i demana la revocació de la constitució relativa al
pagament de les dècimes i les primícies editada pel Concili Provincial de Tarragona (1354, desembre, 9.
Tarragona), segons la qual es castigarà amb l’excomunió qualsevol frau en l’abonament d’aquest impost
eclesiàstic. Ramon d’Osona és acompanyat en la seva protesta pels síndics de les universitats reials de
Barcelona, Lleida, Girona, Montblanc i Vilafranca del Penedès, els quals actuen també com a procuradors
de l’infant Pere. Després de les protestes d’Osona i de les rèpliques de l’arquebisbe, aquest darrer repre-
sentat pel seu procurador Bartomeu Sesavasses, doctor en decrets, es nega a revocar la constitució cita-
da, al·legant que ha estat donada en concili i que ell no la pot anul·lar individualment.

Ferrer de Fonolleres, ciutadà de Tarragona, notari públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó, [amb llicència d’Esteve Muntanyà, vicari de l’església de Constantí].

1A-482

640 x 602
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Al dors, en lletra coetània: “Petrus III’. Pro civitate Barchinone. Super facto decimarum. In secundo
libro virmilio, in foleo CCCLI”.

492

1355, maig, 18. Barcelona.

Maria, vídua de Jaume de Santsalvador, les seves filles Maria i Constança, vídues de Bernat de Montjuïc,
jurisperit, i de Mateuó Civader respectivament, i el seu nét Pericó Corretger, fill i hereu de Guillem
Corretger i de la seva filla Jaumeta, tots ciutadans de Barcelona, com a hereus de Jaumó Santsalvador,
l’hereu universal del citat Jaume, que ha mort intestat, estableixen en emfiteusi a Pere Gatell, paraire de
draps de llana, també ciutadà de Barcelona, una mujada de terra plantada de vinya, amb arbres, que
posseeixen en lliure i franc alou en el territori de Barcelona, en el lloc anomenat “Lligalbé”. Els emfiteu-
tes han abonat 20 lliures per dret d’entrada, els pagaran un cens anual de 4 morabatins alfonsins per
Nadal, i abonaran cada any per Sant Miquel altres 4 sous i 10 diners de delme al rector de l’altar de
Sant Andreu de la Seu de Barcelona. Aquesta darrera quantitat és la seva contribució al delme de 24
sous que ells han de pagar en aquesta mateixa festa a l’esmentat altar i al seu rector. Segueix l’àpoca
de la dita entrada.

Berenguer de Fonolleda, notari públic de Barcelona.

1A-483

620 x 617

Al dors, en lletra coetània: “La carta de la vinya Salvador”. Hi ha dues altres anotacions il·legibles. 

493

1355, setembre, 17. Barcelona.

Bernat Guixà, sabater, ciutadà de Barcelona, fill de Gerardó Guixà, ciutadà de Mallorca, i de la seva
difunta esposa Elisenda, reconeix haver rebut de Guillemona, filla dels difunts Romeu Devesa i de la
seva esposa Maria, de la vila de Prats de Segarra, diòcesi de Vic, la quantitat de 35 lliures, entre diners i
béns mobles justament valorats, en concepte de dot, la qual es compromet a retornar.

Francesc de Costa, notari públic de Barcelona.
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1A-484

Regular. Lletra esborrada, la qual cosa en dificulta la lectura.

Aquest document notarial procedeix de les tapes del Registre de Deliberacions 1B.II-6 del Consell
de Cent.

494

1355, setembre, 17. Barcelona.

Bernat Guixà, sabater, ciutadà de Barcelona, fill de Gerardó Guixà, ciutadà de Mallorca, i de la seva
difunta esposa Elisenda, reconeix haver rebut efectivament de Guillemona, filla dels difunts Romeu
Devesa i de la seva esposa Maria, de la vila de Prats de Segarra, diòcesi de Vic, la quantitat de 35 lliu-
res, en concepte de dot.

Francesc de Costa, notari públic de Barcelona.

1A-484

Regular. Lletra esborrada, la qual cosa en dificulta la lectura.

Aquest document notarial procedeix de les tapes del Registre de Deliberacions 1B.II-6 del Consell
de Cent.

495

1356, agost, 22. Barcelona.

Bernat de Torrent, escrivà reial i batlle del castell de Montcada, en nom del rei, senyor del citat castell,
estableix a Ramon Riera, àlies Xiric, habitant del terme del castell de Montcada, una feixa de terra i un
colomar enrunat al puig de la Guardiola, prop de la Pobla Nova, al terme de l’esmentat castell de
Montcada, a canvi d’una entrada de 20 sous i un cens anual de 6 sous per Nadal. Aquesta feixa de
terra, ara erma, havia estat de Francesc de Noguera, apotecari, ciutadà de Barcelona, hereu universal
del difunt Pere Borrell, habitant de la Pobla Nova d’aquest castell, el qual la tenia pel rei a cens anual
de dos parells de gallines.

Francesc Lloral, notari públic de Barcelona.

1A-485

337 x 520
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Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Carta del camp del colomer, és prop la basa del (…). Raimundi
Riarie, alias voccato Xerich, (...) eo quare stabilimentum (...). Raimundi Riera, alias Xerich, est (…) in
campo?. Carta del camp del colomer”. En xifres posteriors: “1356”.

Regular.

496

1356, octubre, 21. [Flix].

Testament d’Arnau de Bosc, ciutadà de Lleida, de la parròquia de Sant Joan, i senyor dels castells i llocs
de Flix i de la Palma. Nomena marmessors del seu testament la seva esposa Francesca, el seu germà
Francesc de Bosc, ciutadà de Lleida, Pere Moliner, senyor de la Granadella, i Pere Selbí, prevere, i elegeix
com a conseller fra Ramon de Bas, guardià dels Frares Menors o qui tingui aquest càrrec. Demana ser
enterrat a l’església del convent de Frares Menors de Lleida, a la capella que havia fet construir el seu
pare. Nomena tutors dels seus fills els esmentats esposa i germà. Fa deixes als convents de Frares
Menors, Frares Predicadors, Carmelitans, Sant Agustí i Menoretes de Lleida, als hospitals d’aquesta ciu-
tat, al monestir de Santa Maria de Montserrat, a les parròquies de Lleida i dels llocs de Flix i de la
Palma. També fa donacions a diferents membres de la seva família cognominats Bosc i al seu germà
Pere de Bosc, de l’orde de l’Hospital. Així mateix, deixa les rendes de violaris a les seves filles Sibil·la, filla
natural, i Brunisenda, Joana i Margarida, filles legítimes, monges de diferents monestirs i ordes, així com
a Clareta i Sibil·leta, també filles legítimes, que professaran a les Menoretes de Lleida i Bonrepòs res-
pectivament. Igualment, llega certes quantitats als seus fills Nicolau i Arnaldó i nomena hereu universal
el seu fill Salvador de Bosc, establint una prelació amb els altres fills en cas de la seva mort sense fills
mascles, seguint, primer, amb els seus néts, fills de Pere de Montsonís i de la seva filla Maria i després
amb el seu germà Francesc, finalitzant amb els pobres. El seu hereu haurà de pagar als marmessors
de Pere d’Espallargues 13000 sous o un censal anual de 650 sous jaquesos. Els marmessors signen el
testament més tard (1357, novembre, 1. Flix) i la marmessoria i la tutela, un cop mort el testador
(1357, novembre, 6. Lleida).

Francesc Duran, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, li dóna forma pública a
partir d’una nota del difunt Joan de la Sobirada, notari públic.

Trasllat d’Arnau Jover, àlies anomenat Clar, notari públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó, de 1398, febrer, 20. Agramunt.

1A-486

573 x 770 

Al dors, en lletra coetània: “Trasllat del testament de l’honrat n’Arnau del Bosch, còndam, et cete-
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ra”.

Regular. Parts il·legibles.

497

[1356, octubre, 21. Flix].

Clàusula del testament del difunt Arnau de Bosc, ciutadà de Lleida, senyor dels llocs de Flix i de la
Palma, rebut pel difunt Joan de la Sobirada, notari. La clàusula fa referència al llegat del testador en
favor de la seva filla natural Sibil·la, monja de l’orde de Vallsanta, d’un violari de 50 sous jaquesos
anuals. El trasllat també inclou l’inici del testament, en el qual s’esmenten els marmessors del testador:
la seva muller Francesca, Pere Moliner, senyor de la Granadella, el seu germà Francesc de Bosc, ciutadà
de Lleida, i Pere Selbí, prevere.

Francesc Duran, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, li dóna forma pública a
partir d’una nota del difunt Joan de la Sobirada, notari públic.

Trasllat de Francesc Duran, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, de 1370, març, 15.

1A-487

197 x 403

Al dors, en lletra coetània, anotació il·legible.

Regular. Taques que fan il·legibles algunes parts.

498

1356, octubre, 21. [Flix].

Arnau1 de Bosc, ciutadà de Lleida, senyor dels castells i viles de Flix i de la Palma i del Mas de Flix, insti-
tueix hereu universal d’aquests castells, llocs, Mas i de la casa que posseeix al carrer de la Cuirasseria
de Lleida, al seu fill Salvador de Bosc, el qual si no té fills mascles, i en certes circumstàncies, serà substi-
tuït en primer lloc com a hereu pel seu fill Nicolau, en segon lloc pel seu fill Arnaldó, i en última instàn-
cia, pels fills mascles de la seva filla Maria i de Pere de Montsonís. En aquests darrer cas, qui sigui l’he-
reu haurà de prendre el seu cognom i escut d’armes. El trasllat d’aquestes clàusules del testament
d’Arnau de Bosc es fa a petició d’Arnau de Montsonís, castlà del castell de Gerb, Pericó de Montsonís,



senyor del Bullidor, i Berenguer i Guillem de Montsonís, tots fills dels difunts Pere de Montsonís, cavaller, i
de la seva esposa Maria, filla de l’esmentat Arnau de Bosc.

Francesc Duran, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, li dóna forma pública a
partir d’una nota del difunt Joan de la Sobirada, notari públic.

Trasllat de Pere Dalmau, notari públic i regent l’escrivania pública de la ciutat de Balaguer per
Jaume Fabra, batxiller en decrets i rector de l’església d’aquest lloc, de 1401, gener, 28.

1A-488

388 x 626

Al dors, en lletra coetània: “Translatum autenticum clausularum instituendum et substitucionum
testamenti venerabili Arnaldi de Bosco, quondam, civis Ilerde dominique castri de Flix”. En xifres i
lletra posteriors: “1356. Flix”.

1. El document diu Francesc, però es tracta d’una equivocació de l’escrivà.

499

1357, març, 4. Saragossa.

Capítol de cort concedit per Pere III a les universitats de les ciutats, viles i llocs reials de Catalunya aple-
gades en el parlament de Lleida i confirmat més tard a Saragossa (1357, març, 4). El capítol fa
referència a l’obligació dels oficials reials de forçar als compradors de les imposicions el pagament dels
seus preus i deutes reials o fiscals.

Trasllat de Francesc de Ladernosa, notari públic de Barcelona, de 1380, abril, 4.

1A-489

191 x 415 

Al dors, en lletra coetània: “Translat de .I. capítol scrit e contengut entre los capítols de la proferta
feta al senyor rey en lo parlament que tench a Leyda, per lo qual appar que aquells qui deuran res
en les imposicions pusquen ésser forsats axí com per deutes reyals o fiscals. Ítem, ha registrada en
lo registra de letres .Iª. provisió faent e tochant lo dit fet, en .XIIII. cartes del dit libre”.

Editat a Cortes, XI, Suplementos, doc. III, cap. XXII, pàg. 481-482.
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500

1357, agost, 10. Carinyena.

Pere III atorga plens poders als consellers, prohoms i universitat de la ciutat de Barcelona perquè puguin
fer, reparar o construir de nou murs, torres, valls i altres fortificacions al voltant de l’esmentada ciutat, de
manera que aquesta resti encerclada, amb les despeses al seu càrrec. Si per realitzar això fos necessari
enderrocar alguns edificis o patis propietat de particulars, el batlle i els consellers elegiran conjuntament
tres o quatre experts que valoraran aquestes propietats i indemnitzaran els seus propietaris. Després,
podran portar a terme les obres o construccions pertinents.

1A-490

212 x 370

A l’extrem inferior esquerre: “Registrata in Graciis. Bertrandus de Pinos, ex (...) provisione per
Jacobum de Faro, consiliarium, cui fuit comissum. Vidit eam dominus rex. Pinos. Probata”.

Al dors, en lletra coetània: “Petrus III. Carta que la ciutat sa puscha murar e fer vals e ço que·s per-
tany al dit fet. Datum Caranyena, .Xª. die augusti, anno .Lº. septimo. Petrus III. Registrata”. En xifres
posteriors: “1357”.

Hi manca el segell.

501

1357, agost, 10. Carinyena.

Vegeu el document núm. 500.

Trasllat sense data.

1A-491

383 x 556

Al dors, en lletra coetània: “Concessio reparandi et de novo construendi muros et turres
Barchinone et recipiendi hospicia et patia neccessaria, facta extimacione et satisfaccione eorum
dominis. Regis Petri. 1357”. En xifres posteriors: “1357”.



502

1358, maig, 17. Barcelona.

Testament del noble Pere de Montcada, procurador general de Catalunya. Nomena marmessors la reina
Elisenda, vídua del rei Jaume II, la seva esposa Sibil·la de Montcada, fra Bonanat de Preixana, prior del
convent de Santa Maria de la Mercè dels Captius de Barcelona, fra Pere Clavell, del convent de
Predicadors, Ramon de Planella, de la vila de Moià, Francesc de Sallent, d’Oló, Joan Lombarda, mercader,
i Bonanat de Coll, ciutadans de Barcelona. Designa executors efectius del seu testament vitalíciament
els esmentats Planella i Sallent, els quals seran substituïts a la seva mort per altres dues persones
nomenades per la reina Elisenda i la seva vídua Sibil·la. Elegeix sepultura a la capella de Sant Francesc
del convent dels Frares Menors de Barcelona i, un cop transcorreguts dos anys, demana ser traslladat a
la capella de Sant Francesc del monestir de Santa Maria de Pedralbes o a la capella que fa construir
prop la llotja i platja de Barcelona amb un altar sota la invocació de la Nativitat del Senyor i de la Verge
Maria, deixant, en qualsevol cas, els mitjans econòmics necessaris per a la celebració de misses per la
seva ànima d’acord amb el ritual que estableix. Llega el dret de patronat d’aquesta capella als conse-
llers de Barcelona. Fa diverses deixes a convents, especialment per obres a la Mercè i convent de
Predicadores, obres de l’església de Sant Bertran de Montjuïc, parròquies i hospitals de la ciutat de
Barcelona. Dóna també una quantitat per construir la capella de Sant Antoni al convent de la Mercè de
Barcelona. Llega diners al monestir de Santa Maria de Montserrat, perquè se celebrin misses de
rèquiem i d’aniversaris. Fa donacions al seu germà Guillem Ramon de Montcada, al seu nebot Dalmau,
vescomte de Rocabertí, a la seva germana Margarida, abadessa del monestir de Santa Clara de
Balaguer, a la seva cunyada Isabel, i als cambrers, escuders i domèstics que estiguin al seu servei en el
dia de la seva mort. Nomena usufructuària de tots els seus béns la seva esposa Sibil·la, que també serà
la tutora i administradora dels fills menors comuns. Si es torna a casar mentre els fills són encara
menors, elegeix com a tutora la reina Elisenda o les persones que aquesta nomeni. Designa hereu uni-
versal el seu fill Gastó de Montcada. Deixa al seu fill Rogeró de Montcada, el castell i vila de Sobradiel,
prop de la ciutat de Saragossa, la quantitat de 200000 sous i els béns que ell havia heretat de la noble
Constança, vídua de Bertran de Castellet. Si després Rogeró rep per part materna els castells d’Oló i
Aguiló, al bisbat de Vic, reduirà en 100000 sous la quantitat ja esmentada. Estableix substitucions pel
que fa a l’hereu universal, tenint en compte els possibles fills naixedors en el futur, i les línies masculina i
femenina dels descendents directes. En defecte, podran ser hereus universals i per aquest ordre: Guillem
Ramon de Montcada, nebot seu, Dalmau, vescomte de Rocabertí, i Bernadí de Pinós, fill de Pere
Galceran de Pinós, els quals prendran el cognom Montcada i les seves armes. Si, tot i així, no hi hagués
successió, primer per línia masculina i després femenina de tots els ja esmentats, nomena hereus els
pobres. En aquest darrer cas, els bisbes de Barcelona i de Girona, juntament amb els priors dels con-
vents dels Frares Predicadors de les respectives ciutats, l’arquebisbe de Saragossa, el prior del convent
de Predicadors d’aquesta mateixa ciutat, el bisbe i el comanador del convent de la Mercè de Tortosa,
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serien els encarregats de vendre tots els seus béns i emprar-los segons creguessin oportú per al salva-
ment de la seva ànima.

Romeu de Sarrià, notari públic de Barcelona.

1A-492

2345 x 620

Al dors, en lletra coetània: “Testament de mossèn Pere de Muntchada”.

Regular. Hi manquen fragments de pergamí i també hi ha taques de fongs.

Document escrit en tres peces de pergamí unides per tiretes també de pergamí.

503

1358, juny, 13. Barcelona.

Boneta, muller de David Vidal Barrot, jueu de Barcelona, confessa i reconeix a Berenguer de Rovira,
argenter, [ciutadà de Barcelona], que li ha pagat 8 lliures pel preu d’unes cases que li havia venut amb
tots els seus drets i les seves pertinences, situades a la ciutat de Barcelona, vora el pou d’en Alda, al
carrer de la Sinagoga.

Pere Rovira, notari públic de Barcelona.

1A-493

178 x 380

Dolent. Document en mal estat de conservació, amb pèrdua de bona part de l’escriptura.

504

1358, juny, 13.

Acta notarial per la qual Boneta, muller de David Vidal Barrot, jueu de Barcelona, lliura a Berenguer de
Rovira, argenter, ciutadà de la mateixa ciutat, la possessió corporal d’unes cases amb tots els seus drets
i les seves pertinences que Boneta tenia a la ciutat de Barcelona, vora el pou de na Alda (sic.), al carrer
nomenat de la Sinanoga, i que havia venut al dit argenter per 8 lliures (1353, agost, 5). Les cases les
posseeix Guillem d’Olivella, mercader, el qual les té per Arnau de Bastida, hereu universal del difunt
Romeu de Bastida, ambdós ciutadans de Barcelona. El lliurament de la possessió es fa en presència



d’un escrivà jurat del notari infrascrit i de tres testimonis pregats.

Pere Rovira, notari públic de Barcelona.

1A-494

201 x 336

Dolent.

505

1358, novembre, 26. Pedralbes.

La reina Elisenda, vídua del rei Jaume II, a causa de l’especial devoció que mostren els ciutadans i habitants
de Barcelona, atorga perpètuament als consellers d’aquesta ciutat la potestat de proposar una monja per-
què professi al monestir de Pedralbes, de l’orde de Santa Clara, situat prop de Barcelona, i que puguin subs-
tituir-la per una altra a la seva mort, privilegi que és ratificat per Francesca, abadessa del citat monestir, i
totes les monges del convent. Aquesta monja formarà part d’un cert nombre de monges que la reina
Elisenda té el dret de presentar, a canvi de la dotació que instituí per al manteniment del monestir i de les
monges i persones que hi resideixen.

Pere Borrell, notari públic de Barcelona.

1A-495

570 x 458

Al dors, en lletra coetània: “In hoc instrumento dominorum consiliariorum continetur quomodo
possunt mittere unam monialem in monasterio de Petra Alba. Rex Petrus III’. In primo virmilio, in
foleo CXIII”.

506

1359, maig, 17. Barcelona.

Pere III aprova el capítols en els quals els consellers i prohoms de Barcelona, a petició de l’esmentat rei, i
a canvi de certes ratificacions i concessions, li atorguen una ajuda de 8000 lliures, les quals s’abonaran
en tres terminis, per sufragar les despeses de la guerra contra els castellans i el rei de Castella que
volen conquerir el regne de Mallorca. Així mateix, li prestaran les dues galeres de la ciutat que ara es
troben a la platja de Barcelona per un període de dos mesos. Entre les condicions que posen, cal assen-
yalar la que diu que poden augmentar les imposicions sobre certs productes al territori de Barcelona
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506. Pere III aprova els
capítols en els quals els
consellers i prohoms de la
ciutat de Barcelona li ator-
guen una ajuda de 8000

lliures per sufragar les des-
peses de la guerra contra el
regne i el rei de Castella.
Així mateix, li prestaran les
dues galeres de la ciutat.



116

sense intervenció dels oficials reials, atorgar llicències per navegar, vendre violaris i censals, que els nota-
ris no siguin multats per no haver observat la constitució sobre els contractes i ferma de dret, etc.
Igualment, suggereixen al monarca que si té més necessitats de diners a causa d’aquesta guerra, els
demani a la cort general de tots els regnes de la seva sobirania.

Pere de Gostemps, escrivà reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-496

641 x 610

A la part inferior esquerra: “Vadit in Armata .IIº. Dominus rex mandavit mihi Petro de Gostemps.
Probata”.

Al dors, en lletra coetània: “Registrata. III. XVII madii, CCCLV[IIII]. In primo virmilio, CXCII”. En lletra
i xifres posteriors: “És en lo arxiu real, en lo llibre intitulat Armata, II, fol. LXXXIIII. 1359”.

Els capítols estan escrits en català.

Hi manca el segell.

Regestat a Privilegis reials, doc. 197, pàg. 113. Trasllat de 1390.

507

1359, setembre, 24.

Mateu de Valls, de la vila de Sant Cugat del Vallès, i Romeu Jordà, de la parròquia de Sant Medir, amb-
dós marmessors del testament del difunt Ponç Andreu, també de Sant Cugat, venen en pública subhas-
ta a fra Bartomeu de Ripoll, paborde major del monestir de Sant Cugat, dues vinyes contigües separa-
des per un torrent situades al lloc nomenat “Ses Cocorelles”, al terme del castell d’Octavià, a la
parròquia de Sant Pere d’Octavià, les quals foren del citat Ponç, per la quantitat de 12,5 lliures. Ponç
posseïa aquestes vinyes per Pere Ferrer, de Sant Cugat, a cens de 8 sous per Nadal i eren propietat alo-
dial de la pabordia major d’aquest monestir. Pere de Mas, el corredor que intervé en la subhasta, reco-
neix haver-les venut a Pere Mascaró, procurador de l’esmentat frare. Els marmessors efectuen la venda
en compliment del testament del citat Ponç Andreu.

Pere Serra, notari públic de Sant Cugat del Vallès.

1A-497
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394 x 601

Al dors, en lletra coetània: “Car[ta] veya de la vinya la muntanya e fa de senç cascun ayn IIII sous
(sic.). De la compra de la vinya d’en Pons?”.

508

1359, novembre, 8.  Avinyó.

Francesc [Francesco degli Atti], cardenal commissari del papa Innocenci VI en aquest assumpte, confir-
ma els pactes i convinences a què han arribat els procuradors de Sibil·la de Montcada, vídua de Pere
de Montcada, fill i hereu universal d’Ot de Montcada, procurador general a Catalunya del rei Pere III,
com a executora testamentària del seu espòs i tutora de Gastó, fill comú i hereu universal de l’esmen-
tat Pere, i els consellers de Barcelona, d’una banda, i els procuradors de Pere [de Monteruco], ardiaca
cardenal de Santa Anastàsia, beneficiat de l’església de Santa Maria del Mar i els altres beneficiats d’a-
questa parròquia, de l’altra. Pere de Montcada havia destinat 3000 sous en el seu testament per edifi-
car una capella, sota l’advocació de la Nativitat del Senyor i de la Verge Maria, amb casa pel prevere
beneficiat i cementiri, al costat de la llotja nova a la ribera de la mar de Barcelona, de la qual en tenien
el dret de patronat els consellers de Barcelona. La ubicació d’aquesta capella en els límits de l’ardiaco-
nat de la citada església de Santa Maria de Mar, perjudicava els interessos de dit Pere i dels benefi-
ciats, motiu pel qual s’han d’efectuar dits pactes.

Benet de Farcis, clergue de Parma, notari públic, escrivà del cardenal commissari.

1A-498

2815 x 462

Al dors, en lletra coetània: “Pro beneficiis logie mercatorum, vulgariter nominatis de Moncada”.

Regular. Fongs al llarg de tota la part esquerra que afecten l’escriptura.

Hi manca el segell.

Document formant per cinc peces de pergamí encolades.

509

1359, desembre, 18. Cervera.

Catàleg dels pergamins
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El braç reial de les ciutats, les viles i els llocs reials de Catalunya assistents a les corts generals de
Catalunya celebrades a Cervera atorga al rei Pere III un subsidi de 72000 lliures anuals per espai de
dos anys per sufragar el sou de 900 combatents a cavall, durant un període de vuit mesos cada any, en
la guerra contra el regne de Castella. Aquest donatiu s’obtindrà mitjançant fogatge, serà administrat per
quatre persones que s’anomenaran “administradors” i quatre consellers, sense intervenció del rei ni dels
seus oficials, i es dedicarà, principalment, a la defensa de Catalunya.

Bertran de Pinós, escrivà reial i de la cort de Cervera, notari públic per tota la terra i dominació
del rei d’Aragó.

1A-499

832 x 635

A l’extrem inferior esquerre: “Dominus rex et tota curia, in cuius posse predicta firmarunt et jura-
runt, mandavit Bertrando de Pinos, presentibus testibus supradictis. Probata”.

Al dors, en xifres i lletra coetànies: “Registrata. Proferta in curia Cervarie. In primo virmilio, in foleo
CVII. Petrus III’. La cort de Cervera ho los capítols fets en la dita cort sobre la proferta feta al sen-
yor rey per la guerra de Castella per les ciutats e lochs reyals de Cathalunya, en l’any MCCCLIX.
Petrus III. /O VIª.”. En xifres posteriors: “1359”.

Els capítols pròpiament dits estan redactats en català.

Hi manquen la caplletra i el segell.

Editat a Cortes, III, Suplementos, doc. I, pàg. 388-407.

Editat per SÁNCHEZ i ORTÍ, doc. XVIII (1), pàg. 191-208. Aquesta versió consta d’un annex, que els
autors identifiquen amb el capítol [47], pàg. 208-210. 

510

1359, desembre, 19. Cervera.

Actes de les corts de catalans celebrades a Cervera, les quals comprenen 26 capítols. Pere III esta-
bleix, entre altres coses, que els canviadors que vulguin tenir taula l’han d’assegurar amb 2000
marcs d’argent i fiadors idonis a les ciutats de Catalunya i Perpinyà, i amb 1000 marcs d’argent a
les viles i altres llocs de Catalunya, ratifica la pena de mort per als canviadors que han fet fallida
especificant que no puguin obtenir remissió de cap oficial reial mentre no hagin satisfet els seus
creditors, els jurisperits i els metges hauran d’estudiar un mínim de cinc i tres anys, respectivament,
per exercir la seva professió, concreta el salari dels porters reials, dels procuradors i el que han
rebre els algutzirs per carcellatge. Així mateix, ordena pau i treva per un període de dos anys, asse-
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510. Anvers d’un segell de
plom de Pere III de tipus
majestàtic, el qual penja
d’un pergamí corresponent
a les actes de les corts
celebrades a Cervera
(1359). La llegenda inclou
el regne de Mallorca i els
comtats del Rosselló i de la
Cerdanya, que Pere III
incorporà al domini directe
dels reis de Catalunya-
Aragó (1343-1344).

Revers del mateix segell, el
qual persisteix en la icono-
grafia de l’escut dividit en
quatre quarters amb un cap
de sarraí en cada quarter,
que trobem per primera
vegada als segells de Pere II,
i que, segons esmenten les
Ordinacions de Pere el
Cerimoniós, són les armes
d’Aragó.
(SAGARRA, I, pàg. 214-215,
núm. 61, làm. XXVIII)
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gura les llibertats dels estaments eclesiàstic i militar, decreta el preu màxim del muls i mules en 30
lliures, i el batlle general de Catalunya taxarà les escriptures del vicegerent del governador amb el
consell de dos consellers de la ciutat de Barcelona. Segueixen les subscripcions dels assistents dels
tres braços.

Mateu Adrià, protonotari i tinent els segells reials, notari públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó.

1A-500

765 x 622

A la part inferior esquerra: “Probata. Curia in profertis. Dominus rex mandavit Matheo Adriani, [in
cuius posse] idem dominus rex et tota terra firmaverunt et juraverunt”.

Al dors, en lletra coetània: “Registrata”. En xifres posteriors: “1359”.

Segell pendent de plom.

Editat a Cortes, II, doc. I, pàg. 40-54.

511

1359, desembre, 19. Cervera.

Pere III, a petició dels tres braços reunits a les corts generals de Cervera, aprova una sèrie de constitu-
cions i ordinacions temporals que assegurin la pau a l’interior de Catalunya davant l’amenaça de la
guerra amb Castella. Aquestes mesures s’aplicaran immediatament i tindran una durada màxima de
dos anys, que començaran a comptar a partir del mes de maig següent, és a dir, des del mes de maig
de l’any 1360.

Mateu Adrià, protonotari i tinent els segells reials, notari públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó.

1A-501

600 x 594

A l’extrem inferior esquerre: “Probata. Dominus rex mandavit Matheo Adriani, in cuius posse dic-
tus dominus rex et tota curia firmaverunt”.

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Registrata. Rex Petrus IIIº. Constituciones temporales facte in
curia Cervarie. Petrus IIIº. Petrus III´. XXV.” En xifres posteriors: “1359”.



Regular. Taques d’humitat i fongs.

Hi manca el segell.

Editat a Cortes, II, doc. I, cap. XXII-XXVI, pàg. 52-54. Vegeu també Cortes, III, doc. I, pàg. 419-420, nota.

512

1360, febrer, 17. Terrassa.

Ramon Vidal, del mas (...) de Sant Pere de Terrassa, confessa i reconeix a Bernat d’Esglésies? i a la seva
esposa Dolça, de la vila de Terrassa, que li han pagat 12 lliures per dret d’entrada i pel preu de dues
peces de terra que els havia establert, situades en el territori de la dita vila, en el lloc anomenat “Palau
Jussà”.

Jaume Gili, notari públic, per autoritat del prior del monestir de Santa Maria de Terrassa.

1A-502

115 x 335

Al dors, en xifres i lletra posteriors: “1360. Tarrasa”.

Regular. Hi manca un fragment de pergamí.

513

1360, febrer, 27. Sant Cugat del Vallès.

Fra Bartomeu de Ripoll, paborde major del monestir de Sant Cugat del Vallès, dóna a la seva neboda
Romieta les dues vinyes contigües, separades per un torrent, situades al lloc anomenat “Ses Cocorelles”,
a la parròquia de Sant Pere d’Octavià, terme del castell d’Octavià, que va comprar als marmessors del
testament de Ponç Andreu, també de Sant Cugat. Romieta abonarà el delme d’aquestes vinyes al
monestir i pagarà la quantitat de 138 sous i 4 diners a Francesc de Busquets, de la casa de Pere, abat
de l’esmentat monestir, part del total de les 12,5 lliures per les quals fra Bartomeu havia adquirit les
vinyes als citats marmessors i que encara els hi devia. Efectua aquesta donació a causa de la impossibi-
litat de pagar la quantitat que quedava per abonar, els deutes que tenia amb la citada neboda i la pro-
mesa de donació que li havia fet en el contracte matrimonial entre Romieta i Pere de Riumajor. Salva
els drets de Pere Ferrer i els seus de percebre anualment per Nadal un cens de 8 sous.

120 Catàleg dels pergamins
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Guillem Estapera, notari públic per tota Catalunya.

1A-503

363 x 522

Al dors, en lletra coetània: “Cartes de la viya (sic.) de la muntaya (sic.). Jam”.

514

1360, desembre, 10. Barcelona.

Pere [Clasquerí], arquebisbe de Tarragona, conseller i canceller reial, emet sentència sobre la controvèrsia
existent entre els consellers i prohoms de Barcelona i Pere Sala, notari, síndic i procurador de la universi-
tat de la dita ciutat, d’una banda, i el mestre, els alcaldes, els moneders i els obrers de la moneda de la
ciutat de Barcelona, i Francesc d’Almunia, ciutadà de Barcelona, síndic i procurador llur, de l’altra.
L’objecte del litigi era la pretesa conculcació dels privilegis dels moneders per part dels consellers, i l’e-
xigència d’aquests que els moneders havien de contribuir en les servituds reials de la ciutat igual que la
resta dels ciutadans, especialment en el fogatge que s’estava recaptant a Barcelona per raó de la gue-
rra contra el rei de Castella, i també en l’obra de les muralles, en les imposicions i en els contractes de
préstec fets per aquestes raons. L’arquebisbe, comissionat verbalment pel rei Pere per arbitrar en aquest
plet, una vegada considerats els arguments i proves al·legats per cada litigant i examinats especialment
els privilegis de Pere el Catòlic i de Pere el Cerimoniós concedits als moneders (1208, gener, 28.
Lleida;1339, octubre, 25. Barcelona) i el de Pere el Cerimoniós atorgat als consellers (1359, setembre,
25. Barcelona), declara que els moneders han de contribuir en aquestes obres i en els esmentats fogat-
ge, imposicions, despeses de les muralles i emprèstits que s’haguessin de fer per aquesta causa, no obs-
tant els privilegis citats, els quals no fan cap referència explícita a les qüestions mencionades. En les
matèries restants, aquests privilegis es mantindran incòlumes i intactes en el seu contingut. La sentència
es pronuncia davant molts testimonis, juristes i els advocats i representants de cadascuna de les parts,
la qual és confirmada després pel rei (1360, desembre, 21. Barcelona). Els moneders al·legaven que els
seus privilegis o exempcions en les contribucions eren una part important del seu salari, ja que aquest
era molt baix.

Francesc Dezgual, escrivà reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-504

1283 x 562



122

A la part inferior esquerra: “Franciscus Dez Gual, mandato regio facto per dominum cancellarium.
Probata”.

Al dors, en lletra coetània: “Registrata. Petrus III’. Sentència donada entre la ciutat, de una part, e los
moneders, de la altra, sobre sò que·ls moneders són tenguts contribuir e pagar en imposicions e
en obres de murs e en totes altres coses en (...) altres ciutadans (...). In primo virmilio, in foleo
LVIII”.

Hi manca el segell.

Document format per dues peces de pergamí cosides amb una cinta també de pergamí.

515

1361, desembre, 15. Barcelona.

Pere III mana al seu fill l’infant Joan, governador general de tots els seus dominis i vicegerent de
Catalunya, que interpreti l’usatge “Princeps namque” tal com ho han determinat quatre eclesiàstics: Pere
[Clasquerí], arquebisbe de Tarragona, Romeu [Sescomes], bisbe de Lleida, fra Guillem [de Ferrera], abat
de Santes Creus, i fra Pere [Andreu], abat de Santa Cecília; quatre rics homes: l’infant Ramon Berenguer,
comte d’Empúries, l’infant Ferran, marquès de Tortosa, Pere Galceran de Pinós i Ramon Arnau de Bellera;
quatre cavallers: Bernat de Camporrells, Berenguer d’Oms, Humbert de Fonollar i Ramon Arnau de
Cirera; quatre ciutadans: Jaume Cavaller, Pere de Muntanyana, Ramon de Pla i Bernat Estruç, i sis juris-
perits: Bernat d’Olzinelles, doctor en lleis, tresorer, Jaume de Far, canceller de l’infant Joan, Guerau de
Palou, llicenciat en lleis, promotor dels negocis de la cort reial, Berenguer de Prat, auditor de la cort i con-
seller reial i, finalment, Pere Sarrovira i Pere Terré, ambdós doctors en lleis. Segueix la interpretació exac-
ta d’aquest usatge.

Bertran de Pinós, escrivà reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-505

620 x 666

A la part inferior esquerra: “Probata. Dominus rex et omnes XVIm superius nominati mandavit mihi
Bertrando de Pinos, in cuius posse predicta firmarunt, presentibus omnibus aliis supradictis”.

Al dors, en lletra coetània: “Petrus III’. Declaració feta sobre lo usatge de Barcelona “Princeps nam-
que”. In secundo libro virmilio, in foleo CLI. VI. Pro. XI. Probata. Registrata”. En lletra i xifres poste-
riors: “Princeps namque. 1361”.

Hi manca el segell.

Catàleg dels pergamins
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516

1361, desembre, 31. Barcelona.

Pere III concedeix als consellers, prohoms i a tota la universitat de la ciutat de Barcelona que, per raó de
la composició o avinença que avui mateix ha signat amb ells, no serà causat cap perjudici ni feta cap
derogació dels privilegis, les llibertats i les immunitats de la ciutat, sinó que romandran en tota la seva
integritat i validesa. D’acord amb la dita composició o avinença i en el cas d’haver-se d’aplicar l’usatge
“Princeps namque”, la ciutat socorreria el monarca amb dos-cents homes a cavall, durant un temps
determinat, per fer front a la gent estrangera que ha entrat pel comtat de Rosselló i ha envaït les terres
del rei.

1A-506

183 x 400

A la part inferior esquerra: “Registrata in registro Usatici Princeps namque. Dominus rex mandavit
Bertrando de Pinos. Probata”.

Al dors, en lletra coetània: “Petrus III’. Carta que no sie fet prejudici a privilegis e a franqueses de la
ciutat per rahó de la profferta de .CC. hòmens a cavall feta al senyor rey a .II. meses, en cas que
l’usatge Princeps namque hagués loch dassà Sent Michel. MCCCLXII. In IIº virido, CLXXXXIXº.
XXXI die decembris, LXºIIº. Registrata”. En xifres posteriors: “1362”. Hi ha altres anotacions.

Hi manca el segell.

517

1363, gener, 18. Montsó.

Pere III, a petició dels síndics de les ciutats, les viles i els llocs reials dels regnes de València i Mallorca,
comtat de Barcelona i de tot el principat de Catalunya a les corts de Montsó, els confirma el privilegi
que els havia atorgat d’imposar cises o imposicions sobre els béns, les mercaderies i els articles dels ciu-
tadans i habitants de les ciutats dels esmentats regnes, comtat i principat. Així mateix, mana a l’infant
Ferran, procurador general dels seus regnes deçà de mar, als seus vicegerents, al governador de
Mallorca i a la resta d’oficials reials que observin aquesta concessió, condemnant amb una multa de
1000 auris qui no respecti el precitat privilegi.

Trasllat de Ferrer Saiol, escrivà reial, notari per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, de 1368,
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juny, 27. Barcelona.

1A-507

345 x 508

Al dors, en lletra coetània: “Rex Petrus III’. Translatum. M CCC LXIII. VIII (sic.) januarii, LXIII”. En
xifres posteriors: “1363”.

Regestat a Privilegis reials, doc. 212, pàg. 130. Original.

518

1363, febrer, 11. Montsó.

Acta notarial per la qual Pere III efectua la proposició davant les corts generals en la sessió celebrada a
l’església de Santa Maria de la vila de Montsó, i de la picabaralla que seguí després que Pere de
Santcliment, ciutadà i síndic de Barcelona, comencés la seva resposta a la proposició en nom propi i de
la resta de ciutats i viles reials de Catalunya. El síndic barceloní fou interromput reiteradament per
Jaume de Claramunt, ciutadà i síndic de València, el qual sostenia que ell havia de parlar el primer.
Finalment, el rei, visiblement enfadat, manà a Jaume de Claramunt que callés, dient que era cert que
Catalunya havia de parlar abans que el regne de València. Davant la insistència del síndic valencià, el
sobirà explicà que el regne d’Aragó era el pare i Catalunya la mare dels valencians, i que tant aquests
com els del regne de Mallorca i fins els de Sicília havien nascut del regne d’Aragó i del principat de
Catalunya. D’acord amb aquest raonament, el rei donà la preeminència a Catalunya i disposà que par-
lés primer el síndic de Barcelona. Segueix a continuació la resposta del síndic Pere de Santcliment en
nom de tots els síndics reials de Catalunya i també dels de Mallorca, que s’hi volgueren afegir. 

Jaume Conesa, secretari reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

Trasllat de Berenguer de Vilafranca, notari públic de Barcelona, de 1383, maig, 30.

1A-508

472 x 537

Al dors, en lletra coetània: “Fuit traditum originale presentis transumpti venerabilibus sindicis
Barchinone .XXVIIII. die madii, anno .LXXXIII. per (en blanc). Translat de la carta com Barcelona
parla primera en corts general[s], que no fa València”.

La major part del document és en català.
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519

1363, març, 8. Montsó.

Constitucions donades al principat de Catalunya per Pere III en les corts generals de tots els regnes
aplegades a Montsó. Distribuïdes en 40 constitucions es refereixen a temes diversos, com el règim dels
oficials reials, les assignacions sobre les entrades i els salaris d’aquests oficials, la judicatura, els terminis i
el procediment de les apel·lacions judicials, la taxació màxima dels salaris dels notaris i escrivans de la
cort i també de la resta de notaris d’acord amb la tipologia documental, el temps i els viatges o trasllats
emprats en portar a terme la redacció d’un acte jurídic determinat, i també de les quantitats reflectides
en el document, ja que els considerava excessius, i en castiga l’incompliment, generalment, amb la priva-
ció de l’ofici notarial. Així mateix, entre altres coses, estableix el salari de jutges, jurisperits i advocats,
concreta els estudis i els exàmens dels metges, tant cristians com jueus i sarraïns, estableix les taxes
per a les vendes de censals morts i violaris d’acord amb la renda anual d’aquests contractes, decreta
mesures contra la blasfèmia i la prostitució, prohibeix al vicegerent del procurador o del governador
general de Catalunya nomenar lloctinents o regents aquests oficis i ordena al veguer i al batlle de
Barcelona que comptin amb dos assessors a les corts respectives en el proper trienni, que començà a
comptar a partir de la Quaresma passada, establint també els seus salaris i, finalment, remet a la
vigència i/o confirmació de constitucions anteriors, de vegades amb certes puntualitzacions o addicions, i
també altera o corregeix constitucions donades per ell mateix en corts anteriors.

Jaume Conesa, secretari reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-509

1265 x 575

Al dors, en lletra coetània, notes dorsals molt esborrades.

Dolent. Il·legible en molts passatges.

Segell pendent de cera vermella (restes).

Document format per dues peces de pergamí unides amb una cinta també de pergamí.

Editat per PONS I GURI, pàg. 151-170.

520

1363, març, 11. Montsó.



126 Catàleg dels pergamins

Pere III ordena que ningú pugui edificar envans o postissos adossats a un edifici o a qualsevol altre
indret d’una casa, tant si ho tenen en emfiteusi directament del rei com per altres, sota multa de 1000
morabatins d’or. Així mateix, mana als oficials reials i als de la ciutat de Barcelona que no donin cap
llicència per realitzar aquests tipus d’obres i, si no ho compleixen, estaran sotmesos a la mateixa multa.
Tanmateix, legalitza els adossats ja existents.

[Ferrer Saiol, escrivà reial].

1A-510

311 x 570

A la part inferior esquerra: “Dominus rex mandavit mihi Ferrario Sayolli”.

Al dors, en lletra coetània: “Petrus .III’. De no fer envans. In IIdo virido, foleo CCXVI”. En xifres pos-
teriors: “1363”.

Hi manca el signum reial.

521

1[363], novembre, 3. Lleida.

Acta notarial per la qual els majorals dels drapers i pellissers de Lleida, marmessors del testament del
difunt Pere d’Espallargues, ciutadà de Lleida, nomenen procurador Bartomeu d’Alòs, notari també de
Lleida, per reclamar a Salvador de Bosc, fill del difunt Arnau de Bosc, senyor dels castells i llocs de Flix i
de la Palma, un total de 800 sous de Jaca que l’esmentat Salvador havia de pagar anualment als mar-
messors del citat Espallargues, segons que havia estat dictat per sentència arbitral.

Pere de Torre, notari públic per tota la dominació del rei d’Aragó.

1A-511

665 x 532

En xifres i lletra posteriors: “1363. Flix”.

Dolent. En molt mal estat a causa de fongs i estrips.

Aquest document està escrit en el mateix pergamí que els dos documents següents, els núm. 522 i
523.
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522

1363, novembre, 4. Flix.

Acta notarial per la qual Salvador de Bosc, ciutadà de Lleida, senyor dels llocs de Flix i de la Palma, fill
del difunt Arnau de Bosc, en compliment de la sentència arbitral donada per fra Francesc Vilar, custodi
dels Frares Menors de Lleida, fra Ramon Ferrer, prior dels Carmelites de la mateixa ciutat, i Ramon de
Comes i Ramon de Bellera, ambdós jurisperits de Lleida, es compromet a pagar anualment a Bartomeu
d’Alòs, notari de Lleida, procurador dels marmessors del testament del difunt Pere d’Espallargues, també
ciutadà de Lleida, la quantitat total de 800 sous jaquesos en dos terminis, Santa Maria de febrer i
Santa Maria d’agost. Aquesta quantitat s’abonarà de les rendes de la batllia de Flix i de la barca.

Pere de Torre, notari públic per tota la dominació del rei d’Aragó.

1A-511

665 x 532

En xifres i lletra posteriors: “1363. Flix”.

Dolent.

Aquest document està escrit en el mateix pergamí que els documents anterior i posterior, els
núm. 521 i 523.

523

1363, novembre, 4. Flix.

Acta notarial per la qual Salvador de Bosc, fill del difunt Arnau de Bosc, senyor dels castells de Flix i de
la Palma, nomena procurador Domènec de Gravalosa, habitant de la Palma, per pagar a Bartomeu
d’Alòs, notari de Lleida, procurador dels majorals dels drapers i pellissers de Lleida, tots marmessors del
testament del difunt Pere d’Espallargues, ciutadà de Lleida, les quantitats de 650 sous jaquesos, d’una
banda, i de 150 sous també jaquesos, de l’altra, les quals acostumava a rebre Espallargues i que Bosc
ha estat condemnat a continuar abonant per sentència arbitral. El pagament es fa en presència de
Guillem Macip, batlle de la Palma.

Pere de Torre, notari públic per tota la dominació del rei d’Aragó.

1A-511
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665 x 532

En xifres i lletra posteriors: “1363. Flix”.

Dolent.

Aquest document està escrit en el mateix pergamí que els dos documents anteriors, els núm. 521
i 522.

524

1363, novembre, 4. Flix.

Acta notarial per la qual Salvador de Bosc, ciutadà de Lleida, senyor dels llocs de Flix i de la Palma, fill i
hereu universal del difunt Arnau de Bosc, també ciutadà de Lleida, nomena procurador general Miquel
de Vinya, notari de Lleida, amb plens poders per representar-lo en el judici amb Pere Romeu i Ferrer de
Femosa, majorals dels drapers de Lleida, i Bartomeu d’Alsamora i Bernat Jaca, majorals dels pellissers
de la mateixa ciutat, marmessors del darrer testament del difunt Pere d’Espallargues, ciutadà de Lleida.
Bosc estava obligat a abonar un censal anual de 800 sous de Jaca, pagadors en dos terminis, això és
per Santa Maria de febrer i Santa Maria d’agost, als esmentats majorals i havia estat condemnat a fer-
ho per sentència arbitral de fra Francesc de Vilar, custodi dels Frares Menors de Lleida, fra Ramon Ferrer,
prior de la casa del Carmel de la mateixa ciutat, i Ramon de Comes i Ramon de Bellera, ambdós juris-
perits de Lleida.

Pere de Torre, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-512

708 x 558

Al dors, en lletra coetània: “De facto (...) Arnaldi de Bosco et munumissorie Petri de Aspaylargues”.
Hi ha altres notes dorsals il·legibles.

Dolent. Hi manquen fragments de pergamí al llarg de tota la part esquerra i hi ha taques de fongs
a la dreta, que en dificulten la lectura.

Aquest document es troba en el mateix pergamí que el document següent, el núm. 525.

525

1363, novembre, 4. La Palma.
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Acta notarial per la qual Domènec de Gravalosa, habitant de la Palma, procurador de Salvador de Bosc,
dóna possessió corporal a Bartomeu Alòs, notari de Lleida, procurador dels majorals dels drapers i dels
pellissers de Lleida, d’un total de 800 sous jaquesos, això és de 650 i de 150 sous jaquesos respectiva-
ment, quantitats a les quals havia estat condemnat a abonar-los-hi per sentència arbitral de fra
Francesc de Vilar, custodi dels Frares Menors de Lleida, fra Ramon Ferrer, prior de la casa del Carmel de
la mateixa ciutat, i , Ramon de Comes i Ramon de Bellera, ambdós jurisperits de Lleida. El lliurament
s’efectua en presència de Guillem Macip, batlle i habitant de la Palma.

Pere de Torre, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-512

708 x 558

Al dors, en lletra coetània: “De facto (...) Arnaldi de Bosco et munumissorie Petri de Aspaylargues”.
Hi ha altres notes dorsals il·legibles.

Dolent. Hi manquen fragments de pergamí al llarg de tota la part esquerra i hi ha taques de fongs
a la dreta, que en dificulten la lectura.

Aquest document es troba en el mateix pergamí que el document anterior, el núm. 524.

526

1363, novembre, 22. Lleida.

Acta notarial per la qual Jaume de Puig, lloctinent del veguer de Lleida, dicta sentència arbitral en el plet
entre Bartomeu Alòs, notari de Lleida, procurador dels majorals dels drapers i dels pellissers de Lleida, i
Miquel Vinyes, també notari, procurador de Salvador de Bosc, senyor dels castells i llocs de Flix i de la
Palma. Salvador de Bosc, com a hereu universal del difunt Arnau de Bosc, senyor dels citats castells i
llocs, en compliment d’una sentència arbitral, havia d’abonar anualment als citats majorals, marmessors
del testament del difunt Pere d’Espallargues, ciutadà de Lleida, un censal de 800 sous jaquesos en dos
terminis, això és 400 sous per Santa Maria de febrer i 400 sous per Santa Maria d’agost. Els marmes-
sors havien comprat el censal al citat Arnau de Bosc per 18000 sous de Jaca.

Mateu de Claret, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, i regent l’escrivania de
la cort del veguer de Lleida per Berenguer Carrera, escrivà reial i també escrivà de l’esmentada
escrivania.



130 Catàleg dels pergamins

1A-513

650 x 580

Al dors, en lletra posterior : “Sentència de condempnacions del veguer de Leyda dels DCCC sous
de Flix e de la Palma e de la barcha”.

Regular. Hi ha dos forats que afecten l’escriptura. Fongs.

527

1363, novembre, 27. Lleida.

Acta notarial per la qual Francesc Morató, batxiller en decrets i oficial de la cort de Romeu [Sescomes],
bisbe de Lleida, a instància dels majorals dels drapers i dels pellissers de Lleida, i davant l’incompliment
d’una primera sentència arbitral, dicta sentència condemnatòria i excomunica cautelarment Salvador de
Bosc, ciutadà de Lleida, fill del difunt Arnau de Bosc, ciutadà de la mateixa ciutat, senyor dels castells i
llocs de Flix i de la Palma, en cas que ell i/o els seus successors no abonin anualment el censal i violari
de 800 sous jaquesos als citats majorals, marmessors del testament del difunt Pere d’Espallargues. Les
parts en plet estan representades per procuradors: Miquel Vinya i Bartomeu d’Alòs, ambdós notaris de
Lleida. Aquest censal els marmessors esmentats el van comprar per 18000 sous jaquesos, i la retribució
anual s’abonarà perpètuament a Lleida de les rendes dels esmentats castells i llocs.

Ramon de Santmartí, notari públic substitut en les causes i negocis eclesiàstics de la cort de l’ofi-
cialat del bisbe de Lleida, per Ramon de Comes, jurisperit de Lleida, notari o escrivà de l’escrivania
de la cort ja esmentada.

1A-514

508 x 640

Al dors, en lletra posterior : “Sentència de vet contra en Salvador del Bosch, per rahó del sensal
que fan sobre Flix e la Palma e la barcha. Obligacio mayoralium pellipariorum Ilerde de censuali
loci [Flixius et Palme]”.

Dolent. Fongs.

Hi manca el segell.

528

1364, octubre, 1. Barcelona.
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Ramon Gener, cabiscol d’Urgell, i Pere de Santcliment, ciutadà de Barcelona, diputats del General de
Catalunya i del regne de Mallorca, confessen i reconeixen, en nom propi i dels altres codiputats seus, a
Pere Viver, del terme del castell de Terrassa, que els ha pagat a la taula de Berenguer Bertran, canviador
de Barcelona, 1 lliura, 3 sous i 9 diners pel fogatge corresponent al present mes d’octubre de la proferta
votada a les corts de Montsó. La paga correspon a cinc focs del prior de la Cartoixa situats en el terme
del castell de Terrassa.

Bernat Vivó, notari públic de Barcelona.

1A-515

136 x 210

Al dors, en lletra coetània: “Apocha”.

529

1365, març, 26. Barcelona.

Ramon Gener, cabiscol d’Urgell, Guillem de Togores, cavaller, Pere de Santcliment, ciutadà de Barcelona, i
Ramon de Carcassona, ciutadà de Lleida, diputats del General de Catalunya i del regne de Mallorca,
confessen i reconeixen, en nom propi i dels altres condiputats seus, a Pere Viver, del terme de la vila de
Terrassa, que els ha pagat a la taula de Berenguer Bertran, canviador de Barcelona, 1 lliura, 3 sous i 9
diners pel fogatge corresponent al vinent mes d’abril de la proferta votada a les corts de Montsó. La
paga correspon a cinc focs del prior de la Cartoixa situats en el terme de la vila de Terrassa. 

Bernat Vivó, notari públic de Barcelona.

1A-516

149 x 209 

Al dors, en lletra coetània: “Apocha. Nichil prodest. CCXLVI.”. En xifres posteriors: “1365”.

Dolent. Lletra força esborrada.

530

1365, abril, 21. Tortosa.
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Sessió de la cort general començada a Barcelona el 1364 i continuada a Lleida i Tortosa, presidida per
la reina Elionor, lloctinent general del principat de Catalunya, que es troba en aquesta darrera ciutat per
reunir l’exèrcit del principat que participarà en la guerra contra els enemics castellans al regne de
València. A continuació, relació de les constitucions aprovades o modificades, de les quals les unes són
temporals i les altres, perpètues. En destaquen aquelles relatives a la unió perpètua de la ciutat de
Tortosa a la corona, de manera que sempre formi part del comtat de Barcelona i del principat de
Catalunya, i que aquell qui sigui rei d’Aragó i comte de Barcelona sigui també senyor de Tortosa (cap. V),
i la referent a l’estabilitat de la llei i el tipus de la moneda de Barcelona, tant de la moneda menuda
com la de la moneda d’argent (cap. VI).

Jaume Conesa, protonotari reial, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-517

690 x 624

A la part inferior esquerra: “Jacobus Conesa, ex provisione facta in curia generali per dominam
reginam curia approbante. Probata”.

Al dors, en lletra coetània: “Petrus IIIº. Constituciones (…). Rex Petrus IIIº. Constituciones edite in
curia Dertuse. Petrus tercius. / O IIIIª. Registrata”. En xifres posteriors: “1365”.

Dolent. Hi manquen fragments de pergamí a la part esquerra, i presenta una gran quantitat de
fongs que afecten l’escriptura.

Hi manca el segell. 

Editat a Cortes, II, doc. II, pàg. 306-312.

531

1365, abril, 21. Tortosa.

Vegeu el document núm. 530.

Jaume Conesa, protonotari reial, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

Trasllat sense data.

1A-518

545 x 602

Al dors, en lletra coetània: “Regine Elionoris, [in cu]ria Dertuse. 1365”.
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Editat a Cortes, II, doc. II, pàg. 306-312.

532

1365, abril, 21. Tortosa.

Constitució aprovada per la reina Elionor, lloctinent del seu marit Pere III, el qual es trobava lluitant con-
tra el rei de Castella en el regne de València, i pels tres braços del principat de Catalunya aplegats a les
corts de Tortosa sota la presidència de l’esmentada reina. La constitució ordena que la moneda de tern
Barcelona, tant els diners menuts com els d’argent, romangui perpètua, estable i incommutable en la llei
i en el tipus, tal com està disposat en els privilegis atorgats i confirmats pels reis d’Aragó. Les corts ja
havien tractat abans la reducció de la llei de la citada moneda barcelonesa per tal de fer front a les
grans necessitats financeres de la guerra contra Castella, però davant l’oposició frontal dels síndics de la
ciutat de Barcelona foren revocats uns capítols signats entre el rei i la cort (1365, febrer, 21) i després
confirmats per Pere III (1365, març, 3. Onda).

Jaume Conesa, protonotari reial, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

Trasllat de Jaume Garcia, escrivà reial, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, i
tinent les claus de l’arxiu reial de Barcelona, de 1442, maig, 9.

1A-519

339 x 465

Al dors, en lletra coetània, i repetit dues vegades:  “Per les monedes”. En xifres posteriors: “1365”.

Editat per SALAT, doc. XXXVI, pàg. 38.

Editat a Cortes, II, doc. II, cap. VI, pàg. 309.

533

1365, abril, 25. Flix.

Guillem Santalínia, batlle de Flix, Pericó Joan i Francesc Aguilar, jurats dels cristians de l’esmentat lloc, i
tots els veïns cristians, juntament amb Alfadela Algordell, alfaquí de l’aljama de sarraïns de Flix, Llop de
Salvo i Jucef de Morgo, jurats dels sarraïns de Flix, i tots els veïns sarraïns d’aquest mateix indret, amb el
permís de Salvador de Bosc, senyor de Flix, venen a Pere Llobet, habitant de Falset, un censal anual de
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100 sous per la quantitat de 1200 sous barcelonesos, que li abonaran cada any l’1 de maig, amb la
finalitat principal de poder pagar els fogatges de la proferta feta a Barcelona a la reina Elionor.  A con-
tinuació, àpoca dels esmentats jurats de les universitats de cristians i sarraïns de Flix a favor de Llobet,
amb data de 26 d’abril.

Pere Boteller, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-520

704 x 580

Al dors, en lletra coetània: “Carta d’en Pere Lobet dels C sous censsals que la universitat de Flix li
fa cascun any, pagadós (sic.) lo primer dia de mayg”. Segueixen unes anotacions de caràcter comp-
table.

Regular. Forats i un estrip que afecten l’escriptura.

534

1365, juny, 26. Morvedre.

Pere III, a petició dels habitants de Vilafranca de Conflent, declara i confirma als residents de masos i
bordes del comtat de Conflent que no hagin d’habitar-los forçosament tal com constava en el privilegi
de població de l’esmentada localitat de Vilafranca, que fou atorgat pel comte Guillem Ramon de
Cerdanya (1090 o 1091, abril, 9)1, ja que aquest privilegi no pot ser derogat per cap constitució poste-
rior. Així mateix, mana al vicegerent del governador dels comtats del Rosselló i de la Cerdanya, al veguer
del Conflent i a tots els oficials reials l’observança del present privilegi.

Pere de Morera, escrivà reial.

Trasllat d’Honorat Castanyer, notari públic de Vilafranca i de la terra de Conflent, de 1414, novem-
bre, 29.

1A-521

380 x 592

Al dors, en xifres posteriors: “1365”.

1. Catalunya Romànica, VII, pàg. 532-533. La carta de poblament de Vilafranca de Conflent presenta
seriosos problemes de datació per les discordances internes. Una primera correcció li atorgà la
data de 1095, la qual després fou novament rectificada.
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535. Margarida, filla del
difunt Guillem Forner,
muller de Francesc de
Bruguera, mercader de
Barcelona, ven a Bernat
Taulada, corredor de la
mateixa ciutat, unes cases

amb els censos correspo-
nents, situades sota el palau
reial, propietat alodial del
monestir de Sant Pol de
Mar, per la quantitat de 47
lliures.
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535

1365, novembre, 14. Barcelona.

Margarida, filla i hereva universal del difunt Guillem Forner, mercader i ciutadà de Barcelona, i esposa
de Francesc de Bruguera, també mercader i ciutadà de la mateixa ciutat, amb consentiment del seu
marit i de la seva àvia Sança, vídua de Jaume Forner, així mateix ciutadà de Barcelona, ven a Bernat
Taulada, corredor de la citada ciutat, unes cases amb els censos corresponents, situades sota el palau
reial, les quals posseeix pel monestir de Sant Pol del Maresme i pel testament del seu pare. Igualment, li
ven un cens de 5 morabatins alfonsins que rep sobre unes cases contigües a les anteriors que té Jaume
Bonet, mercader de Barcelona, i que també són propietat alodial de l’esmentat monestir. El preu de la
venda s’estipula en 47 lliures. Salva el cens que pagava per aquestes cases al citat monestir, el qual
munta a 8 morabatins alfonsins. Ambdós censos s’abonaran per Sant Andreu.

Francesc de Montalt, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Jaume Just, notari públic de Barcelona, de 1391, octubre, 19. Barcelona.

1A-522

453 x 584

A la part inferior central: “Probata cum originali”.

Al dors, en lletra posterior : “+ Barcelona. Trallat (sic.) autèntich de la venda feta per Margarida, filla
y hereva de Guilem Forner, a Bernat Taulada de las casas sota lo palau del rey y dels censos en
aquella encarregats. Fa per la venda feta per Pere Taulada al prior de Sant Pau. Registrada.
Barcelona. Va duplicada, nº XXIIIIº, carta 3ª”.

536

1365, novembre, 14. Barcelona.

Vegeu el document núm. 535.

Francesc de Montalt, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Jaume Just, notari públic de Barcelona, de 1393, juny, 9. Barcelona.

1A-523

461 x 586
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A la part inferior central: “Probata”.

Al dors, en lletra i xifres posteriors: “Barcelona. Trallat (sic.) autèntich de la venda feta per
Margarida, filla de Guillem Forner, a Bernat Taulada de unes cases debaix lo palau del rey, de V
morabatins sobre dites cases. Fa per la venda feta per Pere Taulada al reverent prior de Sant Pau
del Maresma, all qual succehex vuy Montalegra, de V morabatins. Registrada. Barcelona. Va duplica-
da, nº XXIIIIº, carta 3ª”.

537

136[6], novembre, [10]. Barcelona.

Berenguer de Rovira, argenter, ciutadà de Barcelona, estableix a Samuel Abraham, jueu de la mateixa
ciutat, un edifici i obrador situats al call d’en Sanaüja, al carrer de n’Àngela, prop del pou d’en Alda, pro-
pietat alodial de la pabordia del mes de novembre de l’altar de la Santa Trinitat de la Seu de Barcelona,
a canvi d’un cens anual de 4 morabatins alfonsins, una entrada de 20 sous i la condició d’invertir 50
lliures en l’arranjament de l’edifici. El cens s’abonarà anualment a la festa de la Santa Creu de maig.
Salva el cens de 2,5 morabatins alfonsins que rep el rector del citat altar.

Francesc d’Olzinelles, notari públic de Barcelona.

1A-524

475 x 494

Dolent. Molt tacat de fongs amb fragments d’escriptura il·legibles a causa del seu mal estat.

538

1366, novembre, 10. Barcelona.

Vegeu el document núm. 537.

Francesc d’Olzinelles, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Berenguer de Costa, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, de
1383, març, 6.

1A-525

428 x 556
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Al dors, en lletra coetània, notes dorsals il·legibles.

Dolent. Molt tacat de fongs.

539

1366, desembre, 7. Barcelona.

Pere Arnau de Palou, rector de l’altar de la Santa Trinitat de la Seu de Barcelona, confirma a Berenguer
de Rovira, argenter també de Barcelona, la possessió d’una casa i obrador al call d’en Sanaüja, al carrer
de n’Àngela, prop del pou d’en Alda, la qual ha rebut en herència del seu pare i que és propietat alodial
de l’esmentat altar i de la pabordia del mes de novembre de la Canonja de Barcelona. També aprova el
sotsestabliment que n’ha fet a Samuel Abraham, jueu de Barcelona, a canvi d’un cens anual de 4 mora-
batins, condicionant aquesta aprovació i qualsevol millora al pagament de 9 sous i uns cens anual de
2,5 morabatins alfonsins.

Francesc Formós, notari públic de Barcelona.

1A-526

351 x 534

Al dors, en lletra coetània: “Carta pra[c]aria de las casas qui foran d’an Gasaf Lanicas stablidas a·n
Samuel Abrama, (...) de (...).

Dolent. Molt tacat de fongs.

a. Samuel Abram, interlineat. 

540

1367, juny, 21. Barcelona.

Acta notarial per la qual Francesc Morató, ciutadà de Barcelona, síndic i procurador de la mateixa ciu-
tat, fa constar els objectes empenyorats a Bonanat de Pocasang i a Guillem Sentcist (sic.), alcaldes de la
moneda, per pagar l’arbitratge de Jaume Agustí i de Bernat Llunes, de la cort del veguer, pel litigi entre
la ciutat de Barcelona i Guillem Sanoguera, mostassaf de la citada ciutat, d’una banda, i els esmentats
alcaldes, de l’altra, a causa de unes penyores que el mostassaf havia fet a alguns moneders. Morató
havia avançat els diners per pagar als jutges arbitradors i a l’escrivà del procés, ja que havien perdut la
reclamació feta a una primera sentència al respecte de Pere Saïlla. Així mateix, Bernat Ferrer, que té el
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540. Francesc Morató, sín-
dic i procurador de la ciutat
de Barcelona, fa constar les
penyores fetes als mone-
ders i alcaldes de la seca de
Barcelona, arran del litigi
entre l’esmentada ciutat i
Guillem Sanoguera, mostas-
saf de Barcelona, d’una
banda, i els alcaldes de la
citada seca, de l’altra.
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seu obrador al carrer del Mar, reconeix haver avançat a Pere Escoda, corredor, les penyores dels alcal-
des de la moneda i la quantitat d’11 florins, 4 sous, 7 diners, per pagar a l’esmentat Morató la citada
quantitat en nom de dits alcaldes.

Joan Eiximenis, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-527

394 x 560

Al dors, en lletra coetània: “Rex Petrus III’. Carta testimonial que lo síndich de la ciutat féu fer de
les penyores que havia fetes fer als alcaldes de la moneda. IIII. XXI junii, LXVII. In secundo virido,
foleo CCLXXXXIIII”. En xifres posteriors: “1367”.

Part del document és en català. 

541

1367, juny, 22. Barcelona.

Bartomeu Gomar, notari de Barcelona, fill dels difunts Berenguer Gomar, també notari de la mateixa
ciutat, i de la seva esposa Benvinguda, reconeix haver rebut de Maria, filla del difunt Pere Coscoi, merca-
der de Barcelona, i de la seva esposa Sança, la quantitat de 5000 sous en concepte de dot, els quals li
retorna com a esponsalici o escreix amb motiu del seu compromís de casament. El trasllat es fa per
necessitat dels consellers de Barcelona, a causa de la cessió de 200 lliures que la citada Maria havia
fet a la ciutat i per voluntat de la seva filla Helena, hereva del citat Bartomeu Gomar, a qui se li devia
aquesta quantitat i de la definició d’aquesta a la ciutat d’un obrador a la plaça dels Canvis Vells que va
ser unit a la llotja dels mercaders (1390, novembre, 14).

Francesc de Relat, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Pere Dalmau, notari públic de Barcelona, de 1390, novembre, 24.

1A-528

409 x 455

Al dors, en lletra coetània: “Translat del spoli de madona de Gomar, fou per la cessió que donà a la
ciutat”.

542
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541. Bartomeu Gomar,
notari de Barcelona, reco-
neix haver rebut 5000 sous
en concepte de dot de
Maria, filla del difunt Pere
Coscoi, mercader de
Barcelona. Posteriorment,
dita Maria, vídua, i la seva
filla Helena, l’hereva 
universal, pacten amb els
consellers de Barcelona la
cessió d’un obrador a la
plaça dels Canvis Vells, 
que fou unit a la llotja 
de mercaders.
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1368, agost, 27. Alcarràs.

Pere de Conesa, donzell, castlà del castell de Conesa, procurador de Francesc de Santcliment, cavaller,
senyor del lloc i del castell d’Alcarràs, a la vegueria de Lleida, Esclarmunda, muller de dit Francesc de
Santcliment, en nom propi, i les universitats i singulars dels llocs i castells de Montagut, Alcarràs, Sarroca
i Llardecans, venen a Bernadó de Tous, senyor del castell de Tous, un censal mort de 1500 sous de pen-
sió anual, a percebre per Sant Miquel de setembre, assignat sobre els béns i rendes dels venedors, pel
preu de 20000 sous. Aquest censal mort és contractat perquè els venedors puguin pagar deutes a
diverses persones, tant cristianes com jueves, per valor de 20000 sous de moneda barcelonesa de tern.

Antoni Ferrer d’Igualada, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-529

1125 x 758

Al dors, en lletra coetània, hi ha diverses anotacions molt borroses.

Document format per dues peces de pergamí unides per una cinta també de pergamí.

543

1368, agost, 30. Lleida.

Pere de Conesa, donzell, castlà del castell de Conesa, procurador de Francesc de Santcliment, senyor del
lloc i del castell d’Alcarràs, a la vegueria de Lleida, de la seva muller Esclarmunda i de les universitats
dels prohoms dels castells i llocs de Montagut, Alcarràs, Sarroca i Llardecans, confessa i reconeix a
Bernadó de Tous, senyor del castell de Tous, absent d’aquest acte, que ha rebut 20000 sous pel preu de
la venda feta el passat dia 27 d’agost d’un censal mort de 1500 sous de pensió anual, a percebre per
Sant Miquel de setembre.

Antoni Ferrer d’Igualada, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-530

279 x 324

Al dors, en lletra coetània: “Àpocha dels .XXM. sous de la compra dels .MD. sous sensals que·n
Bernat de Thous comprà sobre los lochs de mossèn Francesch de Sent Climent”.
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544

1368, agost, 30. Lleida.

Acta notarial per la qual Pere de Conesa, donzell, castlà del castell de Conesa, procurador de Francesc
de Santcliment, senyor del lloc i del castell d’Alcarràs, de la seva muller Esclarmunda i de les universitats
dels prohoms dels llocs i castells de Montagut, Alcarràs, Sarroca i Llardecans, lliura a Guillem Vilardell, del
castell de Tous, procurador de Bernadó de Tous, senyor de dit castell de Tous, la possessió corporal d’un
censal mort de 1500 sous de pensió anual, a percebre per la festa de Sant Miquel, que dit procurador
Pere de Conesa havia venut a l’esmentat Bernadó de Tous (1368, agost, 27). El lliurament es fa a l’hos-
pici de Francesc de Santcliment, a Lleida, en presència del notari infrascrit i de tres testimonis. Pere de
Conesa dóna a Guillem Vilardell 6 diners de moneda barcelonesa i pronuncia les paraules formulàries
en senyal de plena i corporal possessió. Guillem Vilardell rep els diners i la possessió.

Antoni Ferrer d’Igualada, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-531

237 x 480

Al dors, en lletra coetània: “Carta de la posesió dels MD sous sensals liurada al procurador d’en
Bernat de Thous”. En xifres i lletra posteriors: “1368. Tous, Alcarraz & posesión. Flix”.

545

1368, agost, 30. Lleida.

Acta notarial per la qual Bernat d’Olvan, lloctinent del veguer i cort de Lleida, dicta sentència a favor de
Bernat de Tous, senyor del castell de Tous, perquè pugui cobrar anualment per Sant Miquel els 1500
sous censals que havia comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, senyor del lloc d’Alcarràs, la seva
esposa Esclarmunda, i la universitat i singulars de l’esmentat lloc d’Alcarràs juntament amb les universi-
tats i singulars dels llocs de Montagut, Sarroca i Llardecans, per la quantitat de 20000 sous. Actuen
com a procuradors Guillem de Vilardell, per Bernat de Tous, i Pere de Conesa, donzell, castlà del lloc de
Conesa, pels Santcliment i els seus.

Miquel Vinya, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, i regent l’escrivania de la
cort del veguer de Lleida per remissió de Bernat Cardós, notari públic i regent l’escrivania de la
cort del veguer de Lleida, el qual la regeix per Pere Guillem de Millà, escrivà [ordinari] de l’esmen-
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tada escrivania.

1A-532

370 x 485

Al dors, en lletra coetània: “Obligació feyta en poder del veguer de Leyda per los MD sous sensals
que·ls lochs de mossèn Francesch de Sentclimenç fan a na Elionor Thous, fiyla de l’honrat en
Bernat de Thous”. En xifres i lletra posteriors: “1368. Alcarraz, Tous, Llardacans”.

546

1368, octubre, 13. Llardecans.

Els batlles, jurats, veïns, universitats i singulars de Llardecans, Sarroca, Alcarràs i Montagut, tots llocs de
Francesc de Santcliment, cavaller, i Bernat Tarradelles, notari, procurador del citat Santcliment i de la
seva esposa Esclarmunda, venen fragmentàriament al millor postor 1050 sous censals anuals, paga-
dors per Tots Sants, per la quantitat de 10500 sous. Els compradors són: Guillem Aguiló de 550 sous,
Arnau Negre de 300 sous, ambdós ciutadans de Tortosa, i Francesca, vídua d’Arnau Vicenç, també de
Tortosa, de 200 sous. La compravenda es realitza a causa dels nombrosos deutes que han contret
conjuntament les citades universitats i els Santcliment. El dia 14 signen els habitants de Sarroca, el 15
els d’Al car ràs i Bernat de Tarradelles, procurador dels venedors, i el dia 16 ho firmen els habitants de
Montagut.

Bernat Macip, notari públic de Tortosa.

Trasllat de [Llorenç Pere], notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, de 1398,
desembre, 17. Lleida.

1A-533

1486 x 570

Al dors, en lletra coetània: “Cartes de DL sous barcelonesos de censal mort que·n Miquel
d’Alcaníç, prevere, rebia cascun any a Omnium Sanctorum”.

Dolent. Hi manca un fragment de pergamí al llarg esquerre del document, que afecta l’escriptura. 

Document format per dues peces de pergamí cosides.

547
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1368, octubre, 13. Llardecans.

Nicolau Tolrà, batlle de Llardecans, Miquel Ferrer, batlle de Sarroca, Nicolau de Perpinyà, batlle
d’Alcarràs, i Bernat de Guimerà, batlle de Montagut, juntament amb els jurats, universitats i singulars
dels esmentats llocs, indrets tots de Francesc de Santcliment, i Bernat Tarradelles, notari públic i procura-
dor del citat Francesc i de la seva esposa Esclarmunda, reconeixen haver rebut efectivament de Guillem
d’Aguiló, d’Arnau Negre i de Francesca, vídua d’Arnau Vicenç, tots ciutadans de Tortosa, la quantitat de
10500 sous, que són el preu de la venda de 1500 sous censals anuals que els havia fet Santcliment, els
quals han de rebre per Tots Sants. El dia 14 signen els habitants de Sarroca, el 15 els d’Alcarràs i Ber -
nat de Tarradelles, procurador dels venedors, i el dia 16 ho firmen els habitants de Montagut. 

Bernat Macip, notari públic de Tortosa.

Trasllat de Llorenç Pere, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, de 1398,
desembre, 17.

1A-534

569 x 618

Al dors, en xifres i lletra posteriors: “1398. Alcarraz”.

Hi manca la caplletra.

548

1368, octubre, 16.

Acta notarial per la qual Bernat d’Olvan, lloctinent de la cort i veguer de Lleida, dicta sentència i con-
demna sota pena de terç Bernat Tarradelles, notari, procurador de Francesc de Santcliment, de la seva
esposa Esclarmunda i dels jurats, universitats i singulars dels seus llocs de Llardecans, Sarroca, Alcarràs i
Montagut, a abonar anualment a Guillem Aguiló, a Arnau Negre i a Francesca, vídua d’Arnau Vicenç, tots
ells ciutadans de Tortosa, els 550, 300 i 200 sous censals, respectivament, que havien comprat als
Santcliment per un total de 10500 sous. Els predits censals es pagaran el dia de Tots Sants al seu
domicili de Tortosa. Bernat Tarradelles lloa i aprova allò decidit pel veguer i obliga els béns dels venedors
dels censals.

Andreu de Vilaesparsa, notari públic de Lleida, regent l’escrivania de la cort del veguer d’aquesta
ciutat, per Joan Llobet, escrivà de l’esmentada escrivania.
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Trasllat de Llorenç Pere, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, de1398, desem-
bre, 17.

1A-535

820 x 670

Al dors, en xifres i lletra posteriors: “1398. Alcarraz”.

Regular. Fongs que afecten l’escriptura i lletra força esborrada.

Hi manca la caplletra.

549

1368, octubre, 16. Lleida.

Acta notarial per la qual Francesc Morató, batxiller en decrets, rector de l’església d’Albaida (diòcesi de
València), i oficial del bisbe de Lleida, dicta sentència en el plet entre Miquel Castell, veí de Tortosa, pro-
curador de Guillem Aguiló, d’Arnau Negre i de Francesca, vídua d’Arnau Vicenç, tots ells ciutadans de
Tortosa, d’una banda, i Bernat Tarradelles, notari, procurador de Francesc de Santcliment, de la seva
esposa Esclarmunda i dels jurats, universitats i singulars dels seus llocs de Llardecans, Sarroca, Alcarràs i
Montagut, de l’altra. Aguiló havia comprat un censal anual de 550 sous pel preu de 5500 sous, Negre
un de 300 sous per la quantitat de 3000 sous i Francesca un censal de 200 sous pel preu 2000 sous,
el qual hauran de cobrar anualment al seu domicili de Tortosa per Tots Sants, tal com figurava en el
document de compravenda, cosa a la qual es compromet Tarradelles, procurador dels venedors.

Andreu de Vilaesparsa, notari públic substitut en les causes i els negocis eclesiàstics de la cort de
l’oficialat de Lleida, per Ramon de Comes, jurisperit de Lleida, escrivà de l’esmentada cort.

Trasllat de Llorenç Pere, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, de 1398,
desembre, 17.

1A-536

740 x 650

Al dors, en lletra coetània: “El rector de Sant Andreu”. En xifres i lletra posteriors: “1398. Alcarraz”.

Regular. Taques de fongs que afecten l’escriptura, que està força esborrada.

550
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1368, octubre, 20. Tortosa.

Acta notarial per la qual Joan Polo, sotsveguer de la ciutat de Tortosa i de la Ribera de l’Ebre, i Ramon
Barberà i Pere Sunyol, jutges, condemnen sota pena de quint, segons els Costums de Tortosa, Guillem
Tuixà, veí del lloc d’Alcarràs, procurador de Francesc de Santcliment, cavaller, de la seva esposa
Esclarmunda, i de les universitats i singulars dels seus llocs de Llardecans, Sarroca, Alcarràs i Montagut, a
abonar a Guillem Aguiló, a Arnau Negre i a Francesca, vídua d’Arnau Vicenç, tots ells ciutadans de
Tortosa, els 550, 300, i 200 sous censals respectivament, que els havien venut per la quantitat total de
10500 sous. El pagament es farà anualment per Tots Sants al seu domicili de Tortosa. Miquel Castell, veí
de Tortosa, actua de procurador dels compradors dels censals.

Guillem de Tamarit, notari públic de Tortosa, regent l’escrivania de la cort del veguer d’aquesta ciu-
tat, i notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

Trasllat de Llorenç Pere, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, de 1398,
desembre, 17.

1A-537

654 x 659

Al dors, en xifres i lletra posteriors: “1398. Alcarraz”.

551

1369, maig, 16. Barcelona.

Salvador de Bosc, ciutadà de Lleida, senyor dels castells i llocs de Flix i de la Palma, en nom propi,
Bartomeu Alanyà, de Montblanc, i Jaume de Bosc, candeler, ciutadà de Barcelona, procuradors de Joan
Alanyà, doctor en lleis, i Macià Gener, també de Montblanc, venen a Alamanda [de Pla], abadessa del
monestir de Santa Maria de Valldonzella, situat al territori de Barcelona, un violari durant les vides de
Constança i de Saurina Noguera, monges del citat monestir, per la quantitat de 105 lliures. La renda del
citat violari és de 300 sous anuals, que s’abonaran el 16 de maig de cada any. Segueix àpoca de la
compravenda de la mateixa data.

Bernat Alemany, notari públic de Barcelona.

1A-538

780 x 608
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Al dors, en lletra coetània: “Cartes dels CCC sous de violari, que dona l’abadessa de Valldonzella
comprà (...) en Salvador del Bosch (...), a XVI de maig”.

552

1369, octubre, 30. València.

Pere III ordena als veguers, salmedines, justícies, batlles i altres oficials reials que li facin arribar presta-
ment per missatgeries especials informació verídica, no per via d’inquisició sinó per notificació clara i
veraç, closa i segellada, sobre fra Nicolau Eimeric, de l’orde dels Predicadors, mestre en teologia i inquisi-
dor de l’herètica pravitat a la província d’Aragó, el qual, segons que el sobirà ha sabut de fonts fidedig-
nes, ha intervingut en diversos afers al marge del seu ofici d’inquisidor, dels quals s’han seguit escàndols
irreparables i composicions monetàries. També s’ha barrejat en assumptes més propis de la jurisdicció
reial que no pas del seu ofici. El rei els adverteix que en la recollida d’informació no agreugin l’inquisidor
ni pertorbin les seves activitats judiciàries.

Trasllat de Guillem de Muntmany, notari públic de Barcelona, de 1369, desembre, 19.

1A-539

277 x 447

Al dors, en lletra coetània: “De l’inquisidor dels heretges qui·s entrametie de més que no devie”.
En xifres posteriors: “1369”. Hi ha altres anotacions de caràcter comptable.

553

1369, desembre, 6. Lleida.

Salvador de Bosc, ciutadà de Lleida, senyor dels castells i llocs de Flix i de la Palma, nomena Joan
Alanyà, doctor en lleis, senyor del castell de Miravall, Francesc de Bosc, el seu oncle patern, també ciu-
tadà de Lleida, presents, i Jaume de Bosc, ciutadà de Barcelona, absent, com a procuradors generals i
especials conjuntament amb plens poders per governar i administrar els esmentats castells i llocs. Així
mateix, revoca expressament els procuradors que hagi nomenat fins al moment.

Mateu de Claret, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-540
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427 x 495

Al dors, en lletra coetània: “Procuració que en Salvador del Bosch féu general (...) a en Johan
Alanyà e a·n Francesch del B[osch], ciutadà de Leyda, e a·n Jacme del Bosch, ciutadà de
Barcelona”.

554

1369, desembre, 16. Flix.

Joan Alanyà, doctor en lleis, Francesc de Bosc, ciutadà de Lleida, i Jaume de Bosc, ciutadà de Barcelona,
tots tres procuradors de Salvador de Bosc, senyor dels castells i llocs de Flix i de la Palma, fill i hereu uni-
versal del difunt Arnau de Bosc, de Francesca, vídua del citat Arnau, i dels jurats, les universitats i singu-
lars dels citats indrets de Flix i de la Palma, venen i atorguen en franc alou a Berenguer de Treballs, fill
de Bernat de Treballs, donzell, habitant de la vila de Castelló d’Empúries, hereu de Saura de Sanaüja,
filla del difunt Pere de Sanaüja, un censal de 429 sous, 2 diners de Jaca, cobrador anualment el dia 15
de desembre, en pagament dels 5150 sous de Jaca, tal com ordenà Arnau de Bosc en el seu testa-
ment. Especifiquen que s’abonarà sempre en moneda de Jaca. Presenten fiadors: Pere Moliner, cavaller,
senyor del castell i lloc de la Granadella, i Joan Alanyà, doctor en lleis, senyor de Miravall. Els habitants
de la Palma signen el dia 17. 

Mateu de Claret, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

Trasllat de Mateu de Claret, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, de 1370,
març, 28.

1A-541

885 x 634

Al dors, en lletra coetània: “Carta del censal de Flix e de (...) e del sensall de la Pall[ma]”.

Regular. Grans taques que afecten l’escriptura.

555

1369, desembre, 22. Lleida.
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Acta notarial per la qual Miquel Navarra, lloctinent del cort i veguer de Lleida, condemna Antoni Verdú,
habitant de Lleida, procurador substitut de Joan Alanyà, doctor en lleis, Francesc de Bosc, ciutadà de
Lleida, i Jaume de Bosc, ciutadà de Barcelona, tots tres procuradors al seu torn de Salvador de Bosc,
senyor dels castells i llocs de Flix i de la Palma, fill i hereu universal del difunt Arnau de Bosc i de la seva
esposa Francesca, anteriors senyors dels citats castells i llocs, a abonar a Guillem de Torn, batxiller en
lleis, procurador de Berenguer de Treballs, fill de Bernat de Treballs, donzell de Castelló d’Empúries, i
hereu universal de la difunta Saura de Sanaüja, filla del difunt Pere de Sanaüja, ciutadà de Lleida, la
quantitat de 429 sous, 2 diners de Jaca el dia 15 de desembre de cada any. El difunt Arnau de Bosc
havia venut l’esmentat censal a la citada Saura per la quantitat de 5150 sous de Jaca. Verdú obra
també com a procurador de Francesca de Bosc, vídua del citat Arnau de Bosc, ciutadà de Lleida, i de les
universitats i singulars, tant cristians com sarraïns, de Flix i de la Palma. Pere Moliner, cavaller, senyor del
castell i lloc la Granadella, i Joan Alanyà, actuen de fiadors.

Andreu de Vilaesparsa, notari públic de Lleida, regent l’escrivania de la cort del veguer d’aquesta
ciutat per Pere Guillem de Millà, escrivà d’aquesta escrivania.

1A-542

715 x 564

Al dors, en lletra coetània: “Obligació del veguer (...) sous censals de Flix e de la Palma. Fiat litera
de CCXIIII solidos, VII denarios jaccenses (sic.)”. Hi ha altres notes dorsals il·legibles.

556

1370, febrer, 14. Barcelona.

Pere Grimau, veguer de Barcelona i del Vallès, en nom del rei i propi, i davant dels dubtes sorgits, absol
el batlle, els consellers, els prohoms i els habitants de Barcelona per no haver acudit a Medinyà, lloc de
la vegueria de Girona, indret contra el qual el citat veguer havia convocat exèrcit, perquè sembla que el
batlle de Medinyà havia pres per la força un moltó del ramat de Bernat Botart, ciutadà de Barcelona,
mentre passava pel camí públic de l’esmentat lloc en direcció a Barcelona.

Berenguer de Fonolleda, notari públic de Barcelona.

1A-543

426 x 526
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557. Avinença entre Pere III 
i la ciutat de Barcelona,
d’una banda, i el bisbe 
i el Capítol de dita ciutat,
de l’altra, pels conflictes
entre les jurisdiccions reial 
i eclesiàstica, a causa, fona-
mentalment, de la quartera
nova, els censos, els esclaus
grecs cristians, les dècimes 
i les primícies, i la quartera
del vi.



Al dors, en lletra coetània: “Petrus III’. Carta de remissió feta per lo veguer de totes penes en que
los ciutadans foren cayguts o tenguts per tal com no eren exits de la ciutat fo? per seguir la senye-
ra (...) loch de Medinyà. Iste non sunt conmutate?, .XIIII. februarii, LXX.” En xifres posteriors: “1370”.

557

1370, febrer, 15. Barcelona.

Acta notarial per la qual Pere Bussot i Jaume de Vallseca, nuncis de la ciutat de Barcelona enviats al rei
Pere III a Tortosa, i Pere de Pla, llicenciats en lleis, lliuren al veguer, el batlle i els consellers de Barcelona
dues lletres patents del rei Pere adreçades al veguer i al batlle, i als consellers respectivament (1370,
febrer, 6. Tortosa), i un quadern que recull l’avinença entre els nuncis dels consellers de Barcelona, d’una
banda, i el bisbe de l’esmentada ciutat [Berenguer d’Erill], de l’altra. S’havia arribat a un compromís de
les parts a causa de les diferències que tenien sobre una sèrie de qüestions que suscitaven conflictes
entre les jurisdiccions reial i eclesiàstica: la subsistència de la quartera antiga preconitzada pel bisbe per
sobre de la nova proposada pels oficials reials, el problema dels censos, el dels esclaus grecs cristians,
les dècimes i les primícies, i la quartera del vi. L’endemà, els consellers de Barcelona ratifiquen i firmen
tot allò acordat, tal com s’especificava a l’avinença. El bisbe demana deliberar sobre aquesta qüestió
amb el Capítol.

Guillem de Muntmany, notari públic de Barcelona.

1A-544

724 x 582

Al dors, en lletra coetània: “Rex Petrus III’. Carta de la ferma que·ls honrats consellers i Consell de
C Jurats de la ciutat de Barcelona han feta dels capítols fets per lo senyor rey entre lo dit senyor e
la dita ciutat, d’una part, e lo bisbe e Capítol de la dita ciutat, d’altra, sobre les qüestions qui eren
entre les dites parts. In primo virmi<lio>, foleo CXXI”. En xifres posteriors: “1370”.

Les crides relatives a l’avinença estan escrites en català.

558

1370, febrer, 15. Barcelona.

Acta notarial per la qual Pere Bussot i Jaume de Vallseca, nuncis de la ciutat de Barcelona enviats al rei
Pere III a Tortosa, i Pere de Pla, llicenciats en lleis, lliuren al veguer, el batlle i els consellers de Barcelona
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dues lletres patents del rei Pere adreçades al veguer i al batlle, i als consellers respectivament (1370,
febrer, 6. Tortosa), i un quadern que recull l’avinença entre els nuncis dels consellers de Barcelona, d’una
banda, i el bisbe de l’esmentada ciutat [Berenguer d’Erill], de l’altra. S’havia arribat a un compromís de les
parts a causa de les diferències que tenien sobre una sèrie de qüestions que suscitaven conflictes entre
les jurisdiccions reial i eclesiàstica: la subsistència de la quartera antiga preconitzada pel bisbe per sobre de
la nova proposada pels oficials reials, el problema dels censos, el dels esclaus grecs cristians, les dècimes i les
primícies, i la quartera del vi. L’endemà, els consellers de Barcelona ratifiquen i firmen tot allò acordat, tal
com s’especificava a l’avinença. El bisbe demana deliberar amb el Capítol sobre els capítols recollits a l’avi-
nença, la qual es nega a signar el dia 19 següent perquè, segons ell, va en perjudici de l’església.

Berenguer de Fonolleda, notari públic de Barcelona, i escrivà de la cort del veguer d’aquesta ciutat.

1A-545

700 x 495

Al dors, en lletra coetània: “Rex Petrus III’. Carta de la requesta feta per l’onrat veguer de
Barcelona al senyor bisbe de Barcelona, de fermar e servar los capítols fets per lo senyor rey entre
lo dit senyor rey e la dita ciutat, d’una part, e lo dit bisbe, de l’altra, sobre les qüestions qui eren
entre les dites parts”.

Les crides relatives a l’avinença estan escrites en català.

559

1370, març, 14-26. Barcelona.

Acta notarial per la qual Pere de Pujol, porter reial, procurador de Bernat Bussot, regent la Diputació del
General de Catalunya, reclama a la universitat de Barcelona les quantitats que deu a l’esmentada
Diputació, això és 711 lliures, 7 sous, 4 diners del dret imposat sobre la sal, el qual es pagava a raó de
3 sous per foc, i 138 lliures, 10 sous, 7 diners corresponents als interessos per impagament dels subsi-
dis de les corts passades de Tortosa i Barcelona. Francesc Morató, síndic i procurador de la universitat de
Barcelona, protesta i demana la inclusió dels focs de jueus i sarraïns en aquest dret, amb la qual cosa la
ciutat de Barcelona no deuria res pel citat dret, circumstància que és negada reiteradament per Bernat
Bussot. Se succeeixen les protestes i rèpliques de l’una part i l’altra els dies 16, 18, 19, 22 i 26 de març,
finalitzant amb la negativa del regent de la Diputació d’incloure els focs de jueus i sarraïns en el paga-
ment del citat dret.

Andreu Figuera, notari públic de Barcelona.



1A-546

891 x 674

Al dors, en lletra coetània: “Registrata. Petrus III’. Carta de la requesta feta per l’onrat en Bernat
Bussot, regent la Deputació, als honrats consellers de Barcelona que pagassen la primera paga de
la sal e de la resposta a aquella feta de comptar los fochs dels jueus e de forçar-los. XIIIIª marcii,
LXXª. In primo virmilio, CXVII”.

Part del document està escrit en català.

560

1370, març, 16-22.

Acta notarial per la qual Francesc Morató, procurador i síndic dels consellers i Consell de Cent de la ciu-
tat de Barcelona, en les diferències entre la citada ciutat i Bernat Bussot, de la casa del senyor rei,
regent la Diputació del General de Catalunya, respecte al termini del període d’exercici i salaris dels tres
oïdors de comptes nomenats en els capítols XXX i XXXII de la darrera cort de Barcelona, un per cada
braç, perquè la ciutat de Barcelona tenia la competència d’elegir un oïdor per part dels llocs reials.
Bernat Bussot al·lega que la redacció oficial dels capítols de l’esmentada cort es féu el 3 de febrer de
1369 i, per tant, sense cap dubte, l’inici de l’actuació dels oïdors començaria l’1 de gener de 1370 i
acabaria l’1 de gener de 1371. Per això, no és necessària la consulta sobre aquest assumpte a l’actual
cort reunida a Tarragona, tal com volien els consellers. Així mateix, declara que el canvi de residència de
la Diputació s’ha portat a terme pel perill que suposava la casa on havien estat fins ara.

Guillem de Muntmany, notari públic de Barcelona, i Pere d’Orts, escrivà jurat del citat notari.

1A-547

873 x 631

En xifres posteriors: “1370”.

Català.

561

1370, juny, 14-agost, 26. Barcelona.
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Guerau de Palou, llicenciat en lleis, conseller reial i promotor dels negocis de la cort, en nom del rei Pere III,
absol Pere Grimau, Romeu de Busquets, veguer i batlle de Barcelona respectivament, Joan Serra i Bertran
Samuntada, ciutadans de Barcelona, del delicte d’haver incitat una revolta contra el clergat de Barcelona
durant la processó del dia de “Corpus Christi”, el passat dia 13 de juny, presidida pels bisbes de Sant
Bertran de Comenge [Bertrand de Cosnac] i de Brescia [Agapito Colonna], llegats de la Santa Seu, mentre
aquesta discorria pel carrer del Bisbe i es dirigia a la plaça de Sant Jaume. Segons sembla, hi havia diverses
controvèrsies entre els consellers de Barcelona i el bisbe [Berenguer d’Erill] i el Capítol de la Seu d’aquesta
ciutat, per la qual cosa prohibeixen al veguer i al batlle l’assistència a la processó amb el pretext que esta-
ven excomunicats, el primer concretament “pels fets de Perpinyà”, ciutat des de la qual s’havia traslladat a
Barcelona. L’assistència d’aquests funcionaris reials provoca, segons els clergues, una sèrie d’aldarulls que
finalitzen amb la suspensió de la processó. Les investigacions d’aquest fet, a requeriment del rei, s’inicien
l’endemà mateix, i les encomana a Francesc Sagarriga, cavaller, conseller i algutzir reial, Narcís de
Santdionís, doctor en lleis, i Jaume de Puig, peticioner del rei. Segueixen les deposicions dels testimonis i les
declaracions dels acusats de promoure l’avalot. El procés finalitza amb la sentència de l’esmentat Palou.

Jaume de Puig, escrivà i peticioner del rei d’Aragó, notari públic per tota la terra i dominació del
rei d’Aragó.

1A-548

3210 x 650

Regular. Hi ha parts amb la lletra força esborrada.

Al dors, en lletra coetània: “Sentència del fet de la brega qui fo lo die de la processó (...) festa de
Corpus Christi”.

Document redactat en cinc peces de pergamí unides per cintes també de pergamí.

Regestat a Privilegis reials, doc. 238, pàg. 144. Original.

Editat per BATLLE, La crisis, II. Apèndice II, doc. 1, pàg. 511-535.

562

1372, març, 16. Barcelona.

Acta notarial per la qual Hug, vescomte de Cardona, fra Asbert de Tous, comanador major de Peníscola i
de Montesa, i Guillem de Puig, llicenciat en lleis de Barcelona, pronuncien sentència arbitral (1372,
març, 16. Santa Eulàlia del Camp) en la causa entre Bernadó de Tous, fill de Pere de Tous, senyor de
Cabrera, d’una banda, i Tomasa, filla de Francesc de Santcliment, cavaller, conseller i majordom de l’in-
fant Joan, vídua de Bernadó o Bernadí de Tous, donzell, senyor del castell de Tous, i tutora de la filla
comuna Elionor, de l’altra. Bernadó de Tous havia estat nomenat hereu universal en el testament del seu



parent Bernadí de Tous (1371, juny, 23), la validesa del qual es qüestionada per la seva vídua, la qual
també reclama els béns que foren de Constança, àvia paterna de la seva filla. Tanmateix, els àrbitres
declaren hereu universal l’esmentat Bernadó, amb l’obligació, però, d’abonar a la citada Elionor la quan-
titat de 40000 sous a més dels 20000 que li pervindrien a la mort de la mare, a la qual pertanyien
per raó del seu dot, i a transferir-li els feus de Maldà i Maldanell amb tots els seus drets i jurisdiccions,
que li havia deixat el seu pare. La meitat d’aquesta quantitat es pagarà mitjançant el lliurament d’un
censal mort de 1500 sous que el seu pare rebia sobre llocs del seu avi Francesc de Santcliment i altres
indrets, i els restants 20000 sous s’abonaran en dos terminis de 5000 i 15000 sous, respectivament.
Aquesta sentència és validada l’1 d’abril per l’infant Joan.

Antoni Rabassa, habitant de Castellfollit de Riubregós, notari públic per tota la terra i dominació
del rei d’Aragó.

Trasllat de Salvador Pere, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, de 1400,
desembre, 20.

1A-549

850 x 613

Al dors, en xifres posteriors: “1400”.

563

1372, agost, 10. Sant Pol del Maresme.

Els representants de les parròquies de Sant Martí d’Arenys, Sant Iscle i Sant Cebrià de Vallalta, Santa
Maria de Pineda, Sant Miquel de Vallmanya i Santa Eulàlia d’Hortsavinyà, totes del terme del castell de
Montpalau, nomenen procuradors Arnau Serra i el seu fill Pere, de la parròquia de Santa Maria de
Pineda, amb plens poders per demanar, exigir i rebre, en qualsevol instància i en el seu nom, les penyo-
res, tant en diners com en béns, que els havien fet amb motiu dels violaris i dels censals que Bernat,
vescomte de Cabrera i comte d’Osona, havia venut a alguns ciutadans i clergues de Girona. Així mateix,
els donen poders per imposar les talles que considerin necessàries per a la prossecució i resolució d’a-
quest afer. Els homes d’aquest terme no havien donat consentiment al citat vescomte per vendre cap
violari o censal i no podia obligar els seus béns per privilegis atorgats pel papa i els seus predecessors
als homes del monestir Sant Pol.

Jaume Fogassot, notari públic per tota Catalunya i regent l’escrivania del terme del castell de
Montpalau, per Pere Prat, notari públic de l’esmentat terme.
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1A-550

675 x 542

Al dors, en lletra coetània: “Carta que·ls homes de Sent Poll (...) fer procuradors per tayles per
manar e per defensar que no pagassen alscuns censals que·l senyor feya a (...) ciutadans de Girona.
De l’any M’CCCLXXII”. En xifres i lletra posteriors: “1372. S. Pol”. Segueixen altres notes dorsals
il·legibles.

Pergamí de forma irregular.

564

1372, setembre, 2. Barcelona.

Acta notarial per la qual Ramon de Cervera, doctor en decrets, conseller reial i auditor de la cort, jutge
en l’apel·lació feta per Jaume Santiga, moneder de la seca de Barcelona, síndic i procurador dels alcal-
des i capítol de la moneda d’aquesta ciutat, contra la sentència donada pels jutges que investigaven
tots els mostassafs de la ciutat de Barcelona abans que aquests oficials reials tinguessin taula, els quals
van absoldre Guillem de Santcliment, que aleshores oficiava aquest càrrec, de les possibles imputacions
que se li podien fer. Declara no procedent aquesta apel·lació, confirma la sentència emesa pels esmen-
tats jutges de la taula del mostassaf a favor del citat Santcliment i condemna els moneders a fer-se
càrrec de les costes del judici. Taxa les despeses de Santcliment en la prossecució de la causa en 9 lliu-
res i 5 sous el dia 8 següent. Hi havia conflictes entre la jurisdicció de l’ofici de mostassaf i els privilegis
dels moneders de la seca de Barcelona.

Jaume de Puig, peticioner del rei d’Aragó, i notari públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó.

253 x 554

1A-551

Al dors, en lletra coetània: “Petrus III’ +. VIIIIº. In primo virmilio, foleo LXXX”. En xifres posteriors:
“1372”.

Confer. Privilegis reials, doc. 242, pàg. 144. Original.

565



1372, novembre, 29-desembre, 1. Romanos.

Acta notarial per la qual Pere Saplana, notari, lliura a Domingo Cerdán, cavaller, justícia d’Aragó, la lletra
patent que li adreça Pere III, mitjançant Arnau Sanç, porter reial. El rei, a petició dels consellers de
Barcelona, mana al vicegerent del governador, al justícia i als oficials reials del regne d’Aragó, que es
retornin els béns i les mercaderies segrestades als mercaders de Barcelona a la ciutat de Saragossa i
no se’ls prohibeixi comerciar lliurement per menut fent-los-hi tancar les seves botigues. Aquesta actitud
sembla que fou presa en represàlia perquè els nuncis de Saragossa que es traslladaren a Barcelona
pretenien estar exempts de pagar el pes, el mesuratge, la lleuda i totes les altres imposicions, inclosa la
de vitualles (1372, novembre, 13. Barcelona), cosa a la qual els consellers de Barcelona van presentar
certes al·legacions i van constatar que la competència era dels oficials reials. Domingo Cerdán respon al
rei Pere III que ni ell mateix ni cap oficial seu no va segrestar mercaderies de mercaders o d’homes de
Barcelona, i tampoc no van tancar o fer tancar les seves botigues ni els van prohibir vendre les seves
mercaderies a la menuda. Si fos així, com és el jutge ordinari, hauria d’escoltar les dues parts i actuar
d’acord amb la defensa dels furs d’Aragó.

Pere Saplana, escrivà de l’escrivania reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó.

1A-552

406 x 606

Al dors, en lletra coetània: “+. Aquestes són les primeres letres. Aquesta presentació fon feta al jus-
tícia de Aragó XXªIXª die novembris, anno a Nativitate Domini Mº.CCCº.LXXº. secundo, en lo
loch de Romanos”. En xifres posteriors: “1372”. Hi ha altres notes dorsals il·legibles

566

1372, desembre, 4-7. Saragossa.

Acta notarial per la qual Pere Saplana, notari, llegeix la lletra patent adreçada per Pere III als jurats i
altres veïns de Saragossa, que porta Arnau Sanç, porter reial. Pere III, a petició dels consellers de
Barcelona, mana al vicegerent del governador, justícia i oficials reials del regne d’Aragó i als jurats de
la ciutat de Saragossa que es retornin els béns i les mercaderies requisades als mercaders de
Barcelona i no se’ls prohibeixi comerciar lliurement a la ciutat de Saragossa (1372, novembre, 13.
Barcelona). Els jurats de Saragossa responen al citat rei que, pel que a ells respecta, estan disposats
a fer allò que deuen i sense que els seus furs i privilegis siguin lesionats, persistint en la resposta
davant les pressions d’Arnau Sanç, porter reial, portador de la citada lletra, que els commina a execu-
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tar immediatament l’ordre.

Pere Saplana, escrivà de l’escrivania reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó.

1A-553

391 x 571

Al dors, en lletra coetània: “Conprobata C. Aquestes són les primeres letres.+ Aquesta presentació
fon feyta als jurats de Çaragoça .IIII.ª die decembris, anno a Nativitate Domini .Mº.CCCº.LXXº.
secundo, en la ciutat de Caragoça (sic.), en les cases del pont”. En xifres posteriors: “1372”.

567

1372, desembre, 4-8. Saragossa.

Acta notarial per la qual Pere Saplana, notari, llegeix la lletra patent adreçada per Pere III a Domingo
Martínez de Leitago, salmedina de Saragossa, per la qual el rei, a petició dels consellers de Barcelona,
mana al vicegerent del governador, justícia i oficials reials del regne d’Aragó que es retornin els béns i les
mercaderies requisades als mercaders de Barcelona i no se’ls prohibeixi comerciar lliurement a la ciutat
de Saragossa (1372, novembre, 13. Barcelona). El citat salmedina de Saragossa respon al rei Pere III
que la universitat, els jurats i els oficials de la ciutat de Saragossa no pertanyen a la seva jurisdicció.

Pere Saplana, escrivà de l’escrivania reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó.

1A-554

404 x 585

Al dors, en lletra coetània: “Bene comprobata?. Aquestes són les pri[me]res letres. + Aquesta pre-
sentació són feyta a·n Domingo Martínez de Leytaguo, çalmedina de Caragoça, IIIIª die decembris,
anno a Nativitate Domini Mº.CCCº.LXXº.secundo, en Caragoça (sic.)”. En xifres posteriors: “1372”.

568

1373, agost, 3. Flix.



Francesc Aguilar i Marquès de Port, jurats de la universitat de cristians de Flix, i Ferrigot de Salvo i Llop
del Mor, jurats de l’aljama de sarraïns del mateix lloc, juntament amb tots els veïns i habitants de Flix,
tant cristians com sarraïns, amb el permís de Pere Montagut, batlle de Flix, venen en franc alou a Pere
Llobet, habitant de Falset, un censal anual de renda de 58 sous i 4 diners, pagador el dia 3 d’agost, pel
preu de 700 sous. La venda del censal es realitza a causa de la pressió dels creditors d’ambdues uni-
versitats i a la manca d’altres recursos econòmics. Segueix àpoca de la compravenda de la mateixa
data.

Francesc Vilar, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-555

832 x 662

Al dors, en lletra coetània: “Carta de venda e àpocha d’aquells LVIII sous, IIII diners barcelonesos
censalsa, que·l honrat en Pere Lobet ha comprats sobre la universitat e hòmens de Flix per preu
de DCC sous, e fas cascun any lo dit çensal a III dies d’agost. Fuit facta diffinicio”. Hi ha altres notes
dorsals il·legibles.

a. censals, interlineat.

569

1373, octubre, 26. Flix.

Salvador de Bosc, senyor de Flix, Pere de Montaguda, batlle del mateix lloc, Marquès de Port i Francesc
Aguilar, jurats dels cristians de Flix, Ferrigot de Salvo i Llop del Mor, jurats dels sarraïns del mateix lloc,
juntament amb la universitat de cristians i de sarraïns de Flix i la totalitat dels veïns i habitants del citat
lloc, venen en franc alou a Berenguer Gallart, habitant de Falset, un censal de 500 sous anuals, cobrador
el 26 d’octubre, per la quantitat de 6000 sous. La venda es realitza a causa dels deutes que tenen i als
quals no poden fer front d’altra manera. Se sotmeten a la pena de terç de la cort del procurador gene-
ral del comtat de les Muntanyes de Prades, a la pena de quint de la cort del veguer de Tortosa i nome-
nen Ramon Dengans el seu procurador en les esmentades corts. Segueix àpoca de la compravenda de
la mateixa data.

Pere Boteller, habitant de Falset, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-556
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848 x 605

Al dors, en lletra coetània: “Carta d’aquells D sous barcelonesos perpetus censals que·l honrat en
Salvador del Bosch, senyor de Flix, e la universitat dels christians e sarrahïns del dit loch, han venuts
a l’honrat en Berenguer Gallart per VIM sous, cascun ayn pagadors lo XXVIen dia d’octubre. Fuit
facta diffinicio. Aquest censal mort és estat reemut d’en Barthomeu Calbet, (...) d’aquell loch, d’en
Daví Mercadell, qui d’aquell havia donació d’en Bonastruch Mercadell, pare seu, (...) d’aquell loch,
del dit Berenguer Gallart per la ciutat de Barcelona”.

Regular. Tacat.

Escriptura en caràcters hebreus, molt esborrada.

570

1373, octubre, 26. Flix.

Salvador de Bosc, senyor del lloc de Flix, reconeix haver rebut dels jurats, dels prohoms, de la universitat
de cristians i de sarraïns, i dels singulars del citat lloc, la quantitat de 6000 sous, preu de la venda de
500 sous censals anuals que havien fet conjuntament amb ell a Berenguer Gallart, de la vila de Falset.
Confessa que aquesta quantitat l’ha invertit en despeses personals, per la qual cosa els assigna perpè-
tuament totes les rendes produïdes pel forn i el corretatge. Dóna en garantia el seus béns i Ramon
Dengans, síndic i procurador de la citada universitat de Flix, aprova aquest pacte i, en signe de la cessió
d’aquestes rendes, rep 1 diner de Barcelona. 

Pere Boteller, habitant de la vila de Falset, notari per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-557

323 x 561

Al dors, en lletra coetània: “Car[ta de] guarentia feyta per l’onrat en Salvador del Bosch, senyor de
Flix, a la universitat dels christians e sarrahïns del dit loch dels D sous censals que veneren per ell a
l’honrat en Berenguer Gallart, de Falcet, per VIM sous, per l’interès del qual censal e de les messions
d’aquèn feytes e faedores los més en possessió de tot ço que exirà del forn e de la corredura del
dit loch. Pagaren per la present LII sous, VI diners. És pagador lo dit censal a .XXVI. dies d’octubre
primer vinent, e axí cascun any en lo dit dia. Pagaren LII sous, VI diners. Luhït pro lucre in compro-
misso de Flix e de mossèn Francesch de Sent Climent per lo censal d’en Daví Mercadell, juheu de
Falcet”. Hi ha altres notes dorsals.
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1373, novembre, 19. Barcelona.

Salvador de Bosc, senyor dels castells de Flix i de la Palma, i Macià Gener, veí de Montblanc, venen
conjuntament a Arnau Esquerit, canviador i ciutadà de Barcelona, un violari de 200 sous anuals durant
la vida natural de dues persones, la de l’esmentat Arnau i la de l’infant Joan, primogènit del rei
d’Aragó, duc de Girona i comte de Cervera, per la quantitat de 1400 sous. Es comprometen a abonar
la pensió meritada anualment el dia 19 de novembre i qualsevol moratòria es penalitzarà diàriament
amb 20 sous, als quals s’afegiran 20 sous més en cas que s’hagi de nomenar un procurador per al seu
cobrament.

Berenguer Badorc, notari públic de Barcelona.

1A-558

670 x 617

Al dors, en lletra coetània: “Carta de compra de CC sous de violari, la qual féu l’onrat n’Arnau
Ascrit, cambiador, dels honrats en Salvador des Bosch, del qual són los castells de Flix e de la
Palma, e d’en Macià Janer, de Montblanch, per preu de MCCCC sous, pagador lo dit violari cascun
any a XIX de noembre. Est redemptum totum istud violarium”.

Regular. Taques de fongs que afecten l’escriptura.

572

1373, novembre, 19. Barcelona.

Salvador de Bosc, senyor dels castells de Flix i de la Palma, i Macià Gener, veí de la vila de Montblanc,
confessen i reconeixen a Arnau Esquerit, canviador, ciutadà de Barcelona, que els ha pagat 1400 sous
pel preu d’un violari de 200 sous anuals, a percebre cada 19 de novembre en vida de l’infant Joan, pri-
mogènit del rei, duc de Girona i comte de Cervera, i en vida de dit Arnau. Salvador de Bosc i Macià
Gener han venut aquest violari a Arnau Esquerit avui mateix, segons instrument públic de venda en
poder del notari infrascrit.

Berenguer Badorc, notari públic de Barcelona.

1A-559
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233 x 358 

573

1373, desembre, 1-22. Barbastre, Osca i Saragossa.

Acta notarial per la qual Joan de Bellmunt, porter reial, presenta a la ciutat de Barbastre dues lletres de
Pere III a Ramon Pérez de Pisa, cavaller, algutzir reial al regne d’Aragó, en la qual li ordenava traslladar-
se a Saragossa i que fes tornar les penyores i obrir les botigues dels mercaders barcelonesos que havien
estat tancades pels jurats d’aquesta darrera ciutat de l’any anterior, donant-los llicència per comerciar
lliurement (1373, novembre, 17. Barcelona). Així mateix, el dia 3 de desembre, presenta a la ciutat
d’Osca dues lletres del citat rei adreçades a Jordán Pérez de Urríes, cavaller, vicegerent del governador
del regne d’Aragó, i una altra el dia 17 de desembre a Saragossa als ja esmentats dos cavallers. El 22
de desembre els citats Pérez de Urríes i Pérez de Pisa comuniquen a Bellmunt que han de sobreseure
l’execució d’allò ordenat pel monarca als jurats de Saragossa en dues ocasions (1373, novembre, 17-
desembre, 17), perquè l’infant Martí, que es troba en aquesta ciutat per convocar corts de tots els esta-
ments del regne d’Aragó, els demanà la remissió del cas, la qual cosa ja ha comunicat al rei, perquè
considerà que l’execució de l’ordre reial podia provocar pertorbacions, per tal com afectava els jurats de
la ciutat. Pere III havia considerat una ingerència en la jurisdicció reial l’actitud dels citats jurats.

Francesc Pellicer, escrivà de l’escrivania reial, notari públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó.

1A-560

666 x 586

Al dors, en lletra coetània: “A. Aquesta presentació fon feta prima die decembris, anno a Nativitate
Domini Mº CCCº LXXº tercio. Instrumentum presentacionis gubernatoris et algutzirii Aragonum”.

574

1373, desembre, 12. Barcelona.

Salvador de Bosc, ciutadà de Lleida, senyor dels llocs de Flix i de la Palma, i Macià Gener, fill de Pericó
Portell, de la vila de Montblanc, i hereu universal del difunt Pere Gener, també de Montblanc, venen a
Alamanda, vídua de Romeu de Clariana, donzell, un violari de 200 sous de pensió anual a dues vides
naturals, la de la citada Alamanda i la de Francesca, esposa de Ramon d’Àrea, ciutadà de Vic, per la
quantitat de 70 lliures. El violari s’abonarà cada any a la festa de la Concepció de la Verge Maria.



Pere Balaguer, [notari públic de Barcelona].

1A-561

766 x 601

Dolent. Hi manquen alguns fragments i hi ha taques de fongs que afecten l’escriptura.

575

1373, desembre, 12. Marçà.

Berenguer Gallart, de la vila de Falset, ven a Bonastruc Mercadell, jueu de la mateixa localitat, els 500
sous anuals de censal que prèviament li havien venut Salvador de Bosc, senyor de Flix, juntament amb
les universitats de cristians i sarraïns d’aquest lloc per la quantitat de 6000 sous (1373, octubre, 26.
Flix), document que lliura i cedeix al citat jueu. El preu de la venda del censal és el mateix pel qual l’ha-
via comprat de primer moment, això és 6000 sous, i el pagament del censal es farà efectiu anualment
el mateix dia, és a dir, el 26 d’octubre. Segueix àpoca de la compravenda de la mateixa data.

Pere Boteller, habitant de la vila de Falset, notari públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó, amb llicència de Berenguer Revull, rector de l’església de Marçà, i notari públic.

1A-562

399 x 357

Al dors, en lletra coetània, escriptura en caràcters hebreus. En xifres i lletra posteriors: “1373. Flix”.

576

1373, desembre, 12-19. Saragossa.

Acta notarial per la qual Joan de Bellmunt, porter reial, presenta als jurats de la ciutat de Saragossa
dues lletres de Pere III adreçades als dits jurats i que el notari infrascrit els llegeix. Es transcriu una de
les cartes, que és una lletra patent del rei (1373, novembre, 17. Barcelona), en la qual el monarca, a
petició dels consellers de Barcelona, ordena als jurats saragossans que restitueixin les penyores que ells i
els seus predecessors havien exigit a uns mercaders barcelonesos a la ciutat de Saragossa, com a rèpli-
ca per les imposicions que a Barcelona havien estat assignades a uns mercaders saragossans. També
els mana que facin reobrir les botigues de Saragossa en les quals els mercaders barcelonesos solien
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comerciar. La presentació i lectura de les lletres reials es fa a la casa comunal dels jurats, en presència
del notari infrascrit, de diversos testimonis i de García Pérez de Casvis, procurador fiscal del rei en el
regne d’Aragó. Tant el porter reial com el procurador fiscal requereixen als jurats saragossans el compli-
ment immediat del manament reial. Una setmana més tard, els jurats de Saragossa presenten per
escrit al porter reial Joan de Bellmunt, en el mateix lloc i davant del mateix notari, la seva resposta al
requeriment d’execució del manament del rei Pere, tot adjuntant còpia de dues lletres inhibitòries
adreçades el 22 de setembre passat per Ramon de Barbastre, lloctinent del justícia d’Aragó, al portant-
veus de governador en el regne d’Aragó, al justícia d’Aragó, al batlle general del regne i al sobrejunter de
Barbastre. En ambdues cartes es presenta una extensa argumentació jurídica legitimant l’actuació dels
jurats saragossans i en defensa dels privilegis i les llibertats del regne aragonès.

Francesc Pellicer, de l’escrivania reial, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-563

1375 x 594

Al dors, en lletra coetània: “Aquestes cartes fan per la qüestió de les imposicions qui·s moch per la
ciutat de Saragoça contra la ciutat de Barcelona. Instrumentum presentacionis juratorum
Cesarauguste. Aquesta presentació fon feta .XII.ª die decembris, anno a Nativitate Domini .Mº.
CCCº. LXXº. tercio”.

Document format per dues peces de pergamí unides per una cinta també de pergamí.

577

1373, desembre, 12-26. Saragossa.

Acta notarial per la qual Joan de Bellmunt, porter reial, presenta i llegeix a Domingo Cerdán, cavaller,
conseller reial i justícia d’Aragó, una lletra del rei Pere (1373, novembre, 17. Barcelona) adreçada al dit
justícia, en presència del notari infrascrit, de diversos testimonis i de Vicente de Aziron, notari de la cort
del justícia. En l’esmentada carta, el rei recrimina al justícia que hagués admès als jurats de la ciutat de
Saragossa una ferma de dret sobre la restitució que recusen fer d’unes penyores que havien exigit a uns
mercaders de Barcelona, als quals també havien clausurat les botigues de Saragossa on comerciaven.
Posteriorment, Esteban de Marcuello, ciutadà de Saragossa, jurat aquest any de la dita ciutat i procura-
dor dels jurats de l’any passat i del present, s’oposa al contingut de la lletra reial, adduint al·legacions
jurídiques en defensa dels privilegis i les llibertats del regne aragonès. En el mateix sentit es manifestà
Nicolás de Sales, notari, ciutadà de Saragossa, altre procurador dels jurats saragossans, el qual presentà
un llarg raonament. Més endavant comparegué Sancho Zuera, notari general, ciutadà de Saragossa, el
qual presentà davant del justícia dues lletres inhibitòries adreçades el 22 de setembre passat per



Ramon de Barbastre, lloctinent del justícia, al portantveus de governador en el regne d’Aragó, al justícia
d’Aragó, al batlle general del regne i al sobrejunter de Barbastre, en les quals lletres es defensa l’actua-
ció dels jurats de Saragossa i l’observança de la legislació del regne aragonès.

Francesc Pellicer, de l’escrivania reial, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-564

1880 x 533

Al dors, en lletra coetània: “Instrumentum presentacionis justicie Aragonum”. Hi ha una altra anota-
ció, borrosa.

Document format per tres peces de pergamí unides amb cintes també de pergamí.

578

1373, desembre, 14. Llardecans.

Francesc de Santcliment, la seva esposa Esclarmunda, senyors dels llocs de Llardecans, Sarroca, Alcarràs i
Montagut, i el seu fill gran Ramon de Santcliment, juntament amb tots els batlles, jurats, universitats i singulars
dels esmentats llocs, venen en franc alou a Berenguer Gallart, de la vila de Falset, un censal anual de 500
sous pagador a la festivitat de Santa Llúcia, per la quantitat de 6000 sous. La venda es realitza a causa de la
pressió dels creditors i a la manca d’altres recursos econòmics. Els habitants de Sarroca i de Montagut signen
el present contracte els dies 14 i 15, respectivament. Esclarmunda i els habitants d’Alcarràs el subscriuen el
dia 16 a Alcarràs, i Francesc de Santcliment i el seu fill firmen la venda el dia 17 a Lleida. 

Pere Boteller, habitant de la vila Falset, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-565

855 x 637 

Al dors, en lletra coetània: “Venerabilis Berengarii Gallart. Carta de venda feyta a l’honrat en
Berenguer Gaylart de D sous barcelonesos perpetus censals cascun any, pa[gadors en la fest]a de
Santa Lucia, per VIM sous, per los honrats mossèn Francesch de Sent Climent e madona
Sclarmunda, sa muller, senyors de Lardacans, de Ça Rocha, d’Alcarràç e de Montagut, e en Ramon,
fill maior lur, e per les universitats d’òmens e fembres dels dits lochs. Probata. Hic (...) et titulus
d’en Bonastruch Mercadell, judeus de Falceto. Fuit facta diffinicio et cessio”.

Regular. Tacat.
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Escriptura en caràcters hebreus.

579

1373, desembre, [17]. Lleida.

Acta notarial per la qual Jaume Riquer, batxiller en lleis, procurador de Pere Aicart, de Ramon Perelló i de
Berenguer Gallart, de Falset, d’una banda, i Nicolau Tolrà, de Llardecans, juntament amb Guillem Pelegrí,
d’Alcarràs, ambdós procuradors de Francesc de Santcliment, cavaller, senyor dels llocs de Llardecans,
Sarroca, Montagut i Alcarràs, la seva esposa Esclarmunda, el seu fill gran Ramon de Santcliment i les
universitats i singulars dels llocs citats, de l’altra, compareixen davant Guillem Miró, lloctinent del veguer i
cort de Lleida, a causa de les dilacions en el pagament de tres censals de 500 sous anuals que els
Santcliment havien venut als esmentats Aicart, Perelló i Gallart per 6000 sous cadascun, amb certes
condicions. Guillem Miró emet sentència a favor del pagament dels citats censals als seus compradors,
per la festa de Santa Llúcia i subjectes a les clàusules del contracte.

Joan de Rocamora, notari públic de Lleida, per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, i regent
l’escrivania de la cort del veguer de Lleida per Francesc de Miravet, escrivà d’aquesta escrivania.

1A-566

607 x 670

Al dors, en lletra coetània: “Venerabilis Berengarii Gallart. Sentencia condempnacionis tercii lata per
venerabilem vicarium et curiam Ilerde contra venerabiles Francischum de Sancto Clemente et
dominam Sclarmundam, eius uxorem, dominos locorum de Lardacans, de Ça Rocha, de Montagut
et de Alcarraç, et Raimundum de Sancto Clemente, eorumdem filium maiorem, et contra universi-
tates hominum et mulierum predictorum locorum, de solvendo venerabili Berengario Gallart Dtos

solidos Barchinone de terno perpetuo censuales quolibet anno, in festo Sancte Lucie. Probata”. En
xifres i lletra posteriors: “1373. Alcarraz”.

Escriptura en caràcters hebreus.

Regestat a Privilegis reials, doc. 252, pàg. 148. Original.

580

1373, desembre, 17. Lleida.



Vegeu el document núm. 579.

J[oan] de Rocamora, notari públic de Lleida, per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, i regent
l’escrivania de la cort del veguer de Lleida per Francesc de Miravet, escrivà d’aquesta escrivania.

1A-567

650 x 537

Al dors, en lletra coetània: “[Venerabiles]. Sentencia condempnacionis tercii lata per venerabilem
vicarium [et curiam] Ilerde contra venerabiles Francischum de Sancto Clemente et dominam
Sclarmundam, eius uxorem, dominos locorum de Larda[cans, de] Ça Rocha, de Montagut et de
Alcarraç, et [Raimundum de Sancto] Clemente, eorumdem filium maiorem, et contra
u[niversitates] hominum et mulierum predictorum locorum, de solvendo [venerabili Berengario
Gallart] Dtos solidos Barchinone de terno perpetuo censuales quolibet anno, in festo Sancte Lucie”.
En xifres i lletra posteriors: “1373. Alcarraz”.

Escriptura en caràcters hebreus.

Regestat a Privilegis reials, doc. 252, pàg. 148. Original.

581

1373, desembre, 18-26. Saragossa.

Acta notarial per la qual Joan de Bellmunt, porter reial, mana expressament a Ramon de Barbastre, llocti-
nent del justícia d’Aragó, perquè no en pugui al·legar ignorància, que revoqui les provisions realitzades res-
pecte a l’empenyorament de béns de ciutadans de Barcelona que tenien botiga a Saragossa portades a
terme pels jurats de l’esmentada ciutat, la qual cosa ja havia ordenat a Domingo Cerdán, cavaller, justícia
d’Aragó (1373, novembre, 17. Barcelona). Segons Pere III, això envaïa la jurisdicció reial, ja que els jurats de
Saragossa no tenien competències per efectuar aquests embargaments, per la qual cosa mana actuar al
citat porter reial. Nicolás de Sales, notari, ciutadà de Saragossa, procurador dels nou jurats d’aquesta ciutat
de l’any passat i dels nou de l’actual, no admet la protesta de Joan de Bellmunt, ja que, segons que sem-
bla, és contra fur d’Aragó. Ramon de Barbastre, en nom del justícia, contradiu la requisició del citat porter.

Francesc Pellicer, escrivà reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-568

730 x 545
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Al dors, en lletra coetània: “Aquesta presentació fon feta XVIIIª die decembris, anno a Nativitate
Domini Mº CCCº LXXº tercio. Instrumentum presentacionis locumtenentis justicie Aragonum.
Comprobatum”.

Regular. Trencat l’extrem superior esquerre.

582

1374, gener, 27. Barcelona.

Salvador de Bosc, ciutadà de Lleida, senyor dels castells de Flix i de la Palma, diòcesi de Tortosa, i el seu
germà Nicolau de Bosc, venen a Miquel Roure, de la casa del rei, ciutadà de Barcelona, un violari de
300 sous durant tota la vida natural de l’esmentat Roure i la de Sereneta, esposa de Joan de Mont-ros,
mercader, ciutadà de Barcelona, per la quantitat de 105 lliures. El pagament es farà anualment a
Barcelona, a casa del comprador, el dia 27 de gener. Es contempla el pagament de 20 sous diaris en
cas d’endarreriments i de 200 sous que es repartiran entre el comprador i la cort del veguer.

Pere Balaguer, notari públic de Barcelona.

1A-569

747 x 505

Al dors, en lletra coetània: “Carta del s[ensa]l d’en Miquel Roure, lo qual [li ven] en Salva[d]or a
XXVII da gyner de MCCCLXXIIII”.

583

1374, març, 4. Falset.

Ramon Perelló, de la vila de Falset, ven a Pere Boteller, notari i habitant de la mateixa vila, 200 sous cen-
sals pertanyents a aquells 500 sous censals que Francesc de Santcliment, la seva muller Esclarmunda,
senyors dels llocs de Llardecans, Sarroca, Alcarràs i Montagut, llur fill gran Ramon de Santcliment i les uni-
versitats i els singulars dels llocs esmentats li paguen cada any a la festa de Santa Llúcia, per la quantitat
de 2400 sous. Aquest censal de 500 sous havia estat venut a Ramon Perelló (1373, desembre, 14-17.
Lleida) pel preu de 6000 sous, amb instrument públic en poder de dit Pere Boteller, notari públic per tota
la terra i dominació del rei d’Aragó. Segueix l’àpoca de la compravenda de la mateixa data.
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Pere de Trilla, notari públic substitut de Nicolau de Clarió, rector i notari públic de Falset.

1A-570

342 x 323

Al dors, en lletra coetània: “Carta de vendaa, loch e cessió ab àppocha d’aquells .CC. sous barcelo-
nesos perpetus censsals que·n Ramon Perelló vené a·n Pere Boteller, notari, d’aquells .D. sous de la
dita moneda censals que·ls honrats mossèn Francesch de Sentclimenç e madona Sclarmunda, sa
muller, senyors de Lardacans, de Ça Rocha, d’Alcarràç e de Montagut, e en Ramon de Sentclimenç,
fill maior lur, e les universitats d’òmens e fembres dels dits lochs li veneren per .VIM. sous; e per los
dits .CC. sous censals venuts reebé .IIM.CCCC. sous. És pagador lo dit cens cascun any en la festa
de Sancta Lúcia, que és lo .XIIIèn. dia de deembre”. En xifres i lletra posteriors: “1374.  Alcarraz”.

Dolent. Mal estat de conservació de les parts superior i inferior, amb pèrdua d’escriptura.

a. venda, interlineat.

584

1375, juliol, 31. La Palma.

Testament de Francesca, vídua d’Arnau de Bosc, ciutadà de Lleida, senyor dels llocs de Flix i de la
Palma. Elegeix marmessors Pere Moliner, cavaller, senyor de la Granadella, el seu gendre Pere de
Montsonís i Guillem Gener, de Montblanc, parent seu. Designa hereu universal el seu fill, també anome-
nat Arnau de Bosc, i porta a terme deixes importants als altres fills: Clareta, a qui llega, entre d’altres,
els drets que té sobre Arbeca, Maria, casada amb l’esmentat Pere de Montsonís, i Salvador. També
deixa certes quantitats a les seves filles Joana i Sibil·la, monges del convent de Santa Clara de Lleida i
del monestir de Santa Maria de Bonrepòs, respectivament. Elegeix sepultura al convent de Frares
Menors de Lleida i assigna 4000 sous de Barcelona per al salvament de la seva ànima. Aquesta quanti-
tat es destina a les obres de les esglésies de Sant Pere de la Palma i de Flix, respectivament, a la cape-
llania de Flix instituïda pel seu fill Nicolau de Bosc, al convent de Santa Clara de Lleida, als convents de
Frares Menors de Montblanc i de Lleida, i a les esglésies parroquials de la ciutat de Lleida, entre d’al-
tres. A més a més, llega petites quantitats a persones particulars. Els llegats monetaris es fan en les
monedes de Barcelona i de Jaca, indistintament.

Guillem Toser(...), rector de la Palma, batxiller en decrets.

Trasllat de Guillem Coll, notari públic de Lleida, i per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, de
1400, abril, 28.

1A-571
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311 x 493

Al dors, en lletra coetània: “Trellat del testament de la h[onr]ada madona Francescha [del] Bosch,
muller, quòndam, de l’honrat n’Arnau del Bosch”. En xifres i lletra posteriors: “1400. Flix”.

Regular. Tacat i amb la lletra molt difusa, la qual cosa en dificulta la lectura.

585

1375, desembre, 10. Pobla Nova.

Ferrer Verdaguer, de Pobla Nova, marmessor del testament de Ramon de Riera, àlies Xiric, també de
Pobla Nova, terme del castell de Montcada, ven a Lancelot de Sarrià, del mateix indret, una feixa de
terra amb un colomer enderrocat, que Ramon tenia pel batlle reial de l’esmentat lloc, situada al puig de
la Guardiola, a la parròquia de Santa Engràcia, i prop de la Pobla Nova. Així mateix, li ven una peça de
terra amb aigua per regar, que el citat Ramon també tenia pel rei, situada sobre la feixa anterior, al lloc
anomenat “Horta de Montcada”. Ambdues vendes es realitzen pel preu de 7 lliures, i s’adjudiquen a
Sarrià en pública subhasta per ser el millor postor, per part de Berenguer Mir, corredor públic jurat del
terme del citat castell. Verdaguer salva el cens de 6 sous i 2 sous, 8 diners que el rei rep anualment per
Nadal com a senyor alodial d’aquestes terres, i promet invertir tot allò obtingut en l’execució del testa-
ment de Riera. Mir signa el contracte el 5 d’octubre de 1376.

Pere Conesa, prevere, rector de la capella de Santa Maria del castell de Montcada, i notari públic
del terme de l’esmentat castell.

1A-572

570 x 526

Al dors, en lletra coetània: “Carta del camp del colomer. Carta del camp del colomer e de la fexa
de terra davant la església apelat l’ort dels magranés (...) de la peça de terra sobra lo camp del
colomer qui és mia?; (...) ab lo colomer anderocat e de la fexa de terra sots lo rech (...) Lançeloti
de Sarrià. Sala. Moncada”. En xifres posteriors: “1356. 1375”.

Regular. Hi manca un fragment de pergamí a l’angle superior esquerre que afecta l’escriptura.

586

1376, febrer, 20. Lleida.
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Joan de Bosc, fill del difunt Francesc de Bosc, ciutadà de Lleida, ven a Guillem Gerald, blader de la
mateixa ciutat, un censal mort de 214 sous, 7 diners jaquesos per la quantitat de 174 lliures de
Barcelona, que equivalen a 118 lliures de Jaca, el qual rebia anualment el 15 de desembre del senyor i
de les universitats dels llocs de Flix i de la Palma i dels hereus de Francesca de Bosc, esposa d’Arnau de
Bosc, el seu oncle patern. La primera venda del censal l’havia fet Bosc a Berengueró de Treballs, de
Castelló d’Empúries, com a hereu de Saura de Sanaüja; després, el procurador de dit Berengueró el ven-
gué a Ramon de Carcassona, ciutadà de Lleida, el qual el cedí a Francesc de Bosc, hereu del seu difunt
pare del mateix nom, que, al seu torn, el donà a ell amb altres béns i censals en pagament de l’herèn-
cia que li pertocava. Presenta com a fiadors el citat Ramon de Carcassona i Bramon de Bosc, mercader
de Lleida. A continuació, àpoca de la compravenda amb data de 10 de març de Joan de Bosc en favor
de l’esmentat Gerald de 250 sous, 7 diners de jaquesos (sic.).

Mateu de Claret, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-573

540 x 570

Al dors, en lletra coetània: “Carta com en Johan del Bosch ha venut a·n Guillem Guerau, mercader,
aquells CCXIIII sous, VII diners de Jaca censals, los quals havie sobre Flix e la Palma, pagadós
cas[cuns] ays (sic.) a XV dies de deembre. L sous jaquesos”.

587

1376, abril, 29. Montsó.

Acta notarial per la qual els tres braços de Generalitat de Catalunya, reunits en el claustre major del
monestir dels Frares Menors de Montsó, declaren que els arrendadors de les generalitats poden exigir-
les durant tot el període que els han venudes, tot retenint durant el primers sis mesos 2000 lliures;
mentrestant cobraran les quantitats que els són degudes per alguns mercaders. Així mateix, atorguen
plens poders als diputats del general residents a Barcelona en aquesta qüestió. Guillem Ferrer i Joan
Serra, síndics de la universitat de Barcelona, protesten aquesta decisió qualificant-la d’injusta, perquè hi
havia hagut alguna sentència contrària al respecte.

Pere de Coma, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, i [escrivà del braç dels
ricshomes i cavallers de Catalunya a les corts de Montsó].

1A-574

381 x 593



173 Catàleg dels pergamins

Al dors, en lletra coetània: “Petrus III’. Dissentiment que·ls missatgers de Barcelona faeren a
Muntsó per una declaració qui·s era feta en la cort sobre les generalitats. XXII. Probata. XXVIIIIº.
aprilis, .LXXVI. In IIdo virmilio, CLXIII”. En xifres posteriors: “1376”.

Part del document és en català.

588

1376, juliol, 17. Barcelona.

Ramon Martí, de la parròquia de Santa Maria de Pineda, per a ell i els seus hereus i successors, fa
absolució, definició i remissió a Sibil·la, vídua del seu fill Bernat Martí, mariner, ciutadà de Barcelona, de
tots els drets i les accions reals, personals i altres que ell i els seus poguessin reclamar ara o en el futur
contra ella, els seus béns i els béns que foren del seu difunt marit, per causa de l’herència d’aquest seu
fill. Bernat Martí havia mort intestat deixant una filla, Andreua, de la seva muller Sibil·la i, per tant, els
béns que foren de dit Bernat Martí haurien retornat al seu pare Ramon Martí a la mort d’Andreua, la
seva néta. Ramon Martí dóna com a fiador el seu germà Guillem Martí, ciutadà de Barcelona.

Antoni de Solà, notari públic de Barcelona.

1A-575

313 x 360 

Al dors, en lletra coetània: “Petri de Comaderech. (...) Sibiliam, uxorem Bernardi Martini, quon-
dam”.

Dolent. 

589

1376, setembre, 18. Flix.

Arnau de Bosc, senyor del castells i llocs de Flix i de la Palma, confessa i reconeix deure a Bernat
d’Alpicat, jurisperit de València, la quantitat de 100 florins d’or d’Aragó per raó de les diferents despeses
i diversos treballs sostinguts pels afers del difunt Salvador de Bosc, [germà seu], del qual dit Arnau és
l’hereu. Promet pagar-li el deute quan en sigui requerit, a càrrec dels seus béns i de la dita herència, ofe-
rint totes les garanties legals a l’ús. 
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Pere Solivera, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, tenint i regint els llibres de
nòtules de Pere Jofre, notari públic, absent de la ciutat i del regne de València per trobar-se captiu
en terra de sarraïns, redactà en pública forma aquest instrument i el clogué el 1383, agost, 29.
València.

1A-576

297 x 331

Al dors, en lletra coetània: “Carta deute feyta per n’Arnau del Bosch a·n Bernat d’Alpicat de .C.
florins. (...)”.

Escriptura en caràcters hebreus.

590

1376, octubre, 10. Marçà.

Ramon Perelló, habitant de Falset, ven a Berenguer Gallart, del mateix lloc, un censal de 300 sous
anuals cobradors per Santa Llúcia, pel preu de 3600 sous. Aquest censal és part d’aquell de 500 sous
que li havien venut Francesc de Santcliment, la seva esposa Esclarmunda i el seu fill Ramon juntament
amb els llocs, les universitats i els singulars de Llardecans, de Sarroca, d’Alcarràs i de Montagut per la
quantitat de 6000 sous (1373, desembre, 14-17. Lleida). Perelló ja havia venut prèviament 200 sous
d’aquest censal a Pere Boteller, notari també de Falset. Segueix àpoca de la compravenda de la matei-
xa data.

Pere Boteller, habitant de la vila de Falset, notari per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, amb
llicència de Berenguer Revull, rector de l’església de Marçà.

1A-577

420 x 353

Al dors, en lletra coetània: “Carta de venda e de loch e cessió ab àppocha feyta per en Ramon
Perelló a l’honrat en Berenguer Gallart d’aquells .CCC. sous barcelonesos perpetuo censsals, d’a-
quells .D. sous censalsa que·ls honrats mossèn Francesch Sent Climent e madona Sclarmunda, sa
[muller], senyors de Lardacans, de Ça Rocha, d’Alcarràç e de Muntagut e les universitats e hòmens
e fembres dels dits lochs li veneren per preu de VIM sous, cascun any pagadors en la festa de sancta
Lucia”. En xifres posteriors: “1376”.

a. a partir d’aquells fins a censals, interlineat.
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591

1376, octubre, 24. Lleida.

Guillemó Gener, senyor dels llocs i castells de Cirera i de Llorac, veí i habitant de Montblanc, en nom
propi i el de la seva esposa Elionor, cedeix a Miquel Mulner, canviador i ciutadà de Lleida, els drets que
té sobre els béns d’Arnau de Bosc, també de Lleida, germà i hereu del difunt Salvador de Bosc, senyor
dels llocs de Flix i de la Palma, a causa dels 38000 sous que dit Arnau li havia de pagar per sentència
arbitral de Mateu Ninot, prevere i habitant de Montblanc, i que per conveni entre les dues parts van
quedar reduïts a 30100 sous, els quals li va abonar el citat Mulner. Per recuperar la quantitat pagada, li
cedeix els drets que té en les pensions de dos violaris: un de 700 sous anuals de pensió que Arnau
Esquerit, canviador de Barcelona, havia comprat per 4900 sous a Salvador de Bosc, a la seva vida i a la
del seu germà Pere, prevere de Palau, de Sant Cugat del Vallès, i un altre de 500 sous anuals de pensió
que Nicolau de Muntanyana, també canviador de Barcelona, havia comprat al dit Salvador per 3500
sous, a la vida del citat Nicolau i la seva esposa Caterina, filla de Bernat de Torrent, mercader de
Barcelona. Ambdós violaris, escripturats per Berenguer Badorc, notari públic de Barcelona (1373, juny,
24), s’havien de pagar el 24 de juny i l’esmentat Guillemó Gener havia actuat de fiador.

Galceran Trullols, notari públic de Lleida.

1A-578

465 x 588

Al dors, en lletra coetània: “Cessió que féu en Guillem Giner, de Mont[blanch], a·n Miquel Mulner
de XXXM C sous (...), DCC. sous de violari, d’una part, e d’una carta de (...) de XXM sous?”.

592

1377, gener, 10. Barcelona.

Miquel Roure, de la casa del rei, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Arnau de Bosc, fill d’Arnau
de Bosc, difunt, ciutadà de Lleida, que li ha pagat 105 lliures en preu de les quals Salvador de Bosc, ciu-
tadà de Lleida, senyor dels castells de Flix i de la Palma, de la diòcesi de Tortosa, i el seu germà Nicolau
de Bosc, li havien venut un violari de 300 sous anuals, a percebre cada 27 de gener durant tota la seva
vida i la de Sereneta, germana seva, muller de Joan de Mont-ros, ciutadà de Barcelona. La venda d’a-
quest violari s’havia fet amb instrument públic en poder del notari infrascrit (1374, gener, 27). També
reconeix haver rebut altres 15 lliures que li eren degudes per pensions endarrerides de dit violari. El pre-
sent pagament de les 120 lliures és el resultat d’un acord convingut entre les parts.
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592. Miquel Roure, de la
casa reial, reconeix haver
rebut d’Arnau de Bosc, fill,
la quantitat de 120 lliures,
entre preu i endarreri-
ments, d’un violari de 300

sous anuals cobradors el 27
de gener, que havia com-
prat conjuntament als seus
germans Salvador de Bosc,
senyor de Flix i de la Palma,
i Nicolau de Bosc (1374).
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Pere Balaguer, notari públic de Barcelona.

1A-579

315 x 434

Al dors, en lletra coetània: “Àpocha e loch e cessió de .CCC. sous de violari d’en Miquel Roure”.
En xifres i lletra posteriors: “1377”.

593

1377, gener, 17. Valldonzella.

Margarida, abadessa del monestir de Santa Maria de Valldonzella, situat al territori de Barcelona, junta-
ment amb el Capítol de l’esmentat monestir, reconeixen haver rebut 115 lliures d’Arnau de Bosc, ciu-
tadà de Lleida, quantitat per la qual li cedeixen un violari de 300 sous anuals, cobradors el 16 de maig
durant la vida natural de Constança i Saurina Noguera, monges d’aquest monestir, que Alamanda [de
Pla], abadessa en aquella època, i el Capítol del citat monestir, havien comprat a Salvador de Bosc, ciu-
tadà de Lleida, senyor dels llocs de Flix i de la Palma, i als procuradors de Joan Alanyà, doctor en lleis, i
de Macià Gener, de Montblanc (1369, maig, 16. Barcelona). Del total cobrat, 105 lliures corresponen al
preu que es pagà pel violari i 10 lliures als interessos meritats pel citat violari en aquest període.

Climent de Màrgens, notari públic de Barcelona.

1A-580

252 x 510

Al dors, en lletra coetània, notes dorsals il·legibles. En xifres i lletra posteriors: “1377. Flix”.

594

1377, gener, 21. Barcelona.

Francesc de Manresa, donzell, procurador d’Alamanda, vídua de Romeu de Clariana, donzell, confessa i
reconeix a Arnau de Bosc, ciutadà de Lleida, senyor dels llocs de Flix i de la Palma, que ha rebut la
quantitat de 70 lliures pel preu de les quals el difunt Salvador de Bosc, germà de dit Arnau, ciutadà de
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Lleida, i Macià Gener, fill de Pericó Portell i hereu universal del difunt Pere Gener, de la vila de
Montblanc, havien venut a la dita Alamanda un violari de 200 sous anuals, a percebre per la festa de la
Concepció de la Verge Maria durant les vides de dita Alamanda i de Francesca, muller de Ramon d’À-
rea, ciutadà de Vic, segons instrument públic de venda, en poder de Pere Balaguer, notari de Barcelona
(1373, desembre, 12. Barcelona). També reconeix haver rebut altres 20 lliures per les pensions d’aquest
violari corresponents als anys passat i present.

Bernat Vivó, notari públic de Barcelona.

1A-581

291 x 422 

A la part inferior central: “Solvit venerabilis Arnaldus de Boscho florenum unum”.

Al dors, en lletra coetània: “(...) feta a·n Arnau del Bosch de .CC. sous de violari”.

595

1377, abril, 28. Barcelona.

Testament de Bernat Turell, ciutadà de Barcelona. Nomena hereva universal la seva esposa Maria sem-
pre que no es casi, la qual serà substituïda, si és el cas, pels seus fills Gabriel i Marcó, els quals l’hereta-
ran a parts iguals, després pel seu fill Gabriel, la seva filla Margarida, filla del seu segon matrimoni, i les
seves nétes que no siguin religioses a parts iguals, i en darrer terme, seran els hereus universals els seus
parents Felipa, filla de Jaume Cavaller, Bartomeu de Santcliment, i Berenguer de Lledó. En aquest cas, la
meitat dels seus béns la destina a construir una capella a l’església del monestir dels Frares Menors de
Barcelona, sota la invocació dels sants Bernat i Honorat, on se celebraran misses diàries perpètuament
per la seva ànima, la de la seva esposa i els parents difunts. Cedeix un censal de 300 sous anuals al
monestir esmentat, i deixa 250 sous anuals a l’hospital dels pobres, que ell rep anualment del castell
de Rubinat, a la vegueria de Cervera. Institueix quatre aniversaris anuals de 200 sous (50 sous cadas-
cun) al convent de Frares Menors, i nomena tutors del seu fill Marcó la seva esposa i el seu cunyat
Burguet de Sarrià.

Tomàs Rostet, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Pere Vicenç de Mediona, notari públic per tot el principat de Catalunya, de 1465, març,
26.

1A-582
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595. Testament de Bernat
Turell. Fou conseller de
Barcelona el 1359 i formà
part diverses vegades del
Consell de Cent i del
Consell de Vint-i-Cinc, com
ho farà més tard el seu fill
Marcó. Estava emparentat
amb Burguet de Sarrià, que
també intervingué amb
diferents càrrecs en el
govern de la ciutat.
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374 x 530

Al dors, en xifres i lletra posteriors: “1377. Testamento”.

Hi manca la caplletra.

596

1377, juliol, 3. Barcelona.

Francesc de Colomer, seller de Barcelona, ven a Antoni Trull, també seller d’aquesta ciutat, unes cases
que té a la plaça del palau reial, al costat de la cuina, sobre l’obrador que avui mateix ven a Guillem
Cativer, per la quantitat de 171 lliures, 5 sous. Tant les cases com l’obrador les posseeix per Bernat de
Camp, ciutadà de Barcelona, a qui els nous propietaris útils hauran d’abonar anualment l’1 de febrer un
cens de 7 morabatins, això és, 3,5 morabatins Antoni Trull i altres 3,5 morabatins Guillem Cativer.
Fresca, esposa del citat Antoni, aprova la compravenda. A continuació, acta notarial d’1 de setembre del
lliurament efectiu de les cases esmentades de Colomer a Trull, les quals actualment estan llogades a
Arnau Sallent i Antoni Carinyena.

Pere d’Orts, notari públic de Barcelona, a petició del seu connotari Francesc de Montalt, absent, li
dóna forma pública el 1377, novembre, 28.

1A-583

725 x 570

Al dors, en lletra coetània: “Cartes de l’alberch del palau del senyor rey. [Aque]stes cartes són de
l’alberch qui és al palau, lo qual (...) n’Anthoni Truyl. Francesc Colomer (...)”. La resta d’aquest parà-
graf és il·legible.

Dolent. Fongs i estrips que no afecten l’escriptura.

597

1377, setembre, 7. Vic.

Testament de Francesc de Puigbacó, canonge i paborde de Vic. Elegeix marmessors els seus germans
Galceran, canonge de la Seu de Barcelona, i Pere, ciutadà de Vic, juntament amb Francesc de Vilaró, Pere
Osona i Pere Carbonell, canonge i beneficiats de Vic, respectivament. Demana ser enterrat al claustre nou
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de la catedral de Vic. Realitza diferents deixes a persones i institucions: bisbe, marmessors, convents dels
Frares Menors i dels Mercedaris, obres de l’església dels Mercedaris, obres del claustre nou de la catedral,
l’hospital de Ramon de Terrades, situat al carrer de Sant Pere, de Vic, dones de Santa Margarida, l’Almoina
de Vic (na Calcinera), les capelles i parròquies a les quals s’acostuma a fer deixes en els testaments, i
també per a la celebració de misses i causes pies. Així mateix, llega certes quantitats al seu germà Pere i
al seus cinc nebots, fills de l’esmentat Pere, i institueix un benefici i uns aniversaris a l’altar de Sant Martí
de la Seu de Vic. Els seus germans signen el 23 de setembre i Vilaró, el 2 de novembre.

Pere de Mas, notari públic de Vic, per autoritat del bisbe de Vic [Galceran Sacosta], el va cloure
sense les signatures de Pere Osona i Pere Carbonell, marmessors, que no el van voler firmar.

1A-584

632 x 559

Al dors, en lletra coetània: “Testament del sacerdot? en Fransech (sic.) de Puigbacó, quòndam,
canonge de Vich”. En lletra posterior : “En Vich, a VII de setenbre, MCCCLXXVII. Testement del que
ha de Puigbacó.”

598

1378, febrer, 19. Barcelona.

Venda de en nom d’una menor per la quantitat de 30 lliures, 15 sous.

Berenguer Ermengol, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Berenguer Ermengol, [notari públic de Barcelona], de 1378, juny.

1A-585

740 x 625

Dolent.

599

1378, març, 13. Barcelona.

Bernat Gerald, carnisser, ciutadà de Barcelona, fill i hereu universal del difunt Francesc Gerald, també
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carnisser de Barcelona, ven a Simó Burguet, agricultor de la mateixa ciutat, una peça de terra de mitja
mujada, situada al territori de Barcelona, al lloc anomenat “Mas de Sales”, pel preu 12,5 lliures i la dèci-
ma de tots els fruits que rebrà per Sant Miquel, taxada en 2 sous i 6 diners. Bernat posseeix l’immoble
pel quart preverat que el difunt Pere de Muntanyola, rector de l’església de Sant Nicolau (...) del
Penedès, instituí a l’altar de Sant Nicolau de la Seu de Barcelona, que és el propietari alodial d’aquesta
terra. Per això, salva el cens, dret, domini i fadiga del citat preverat, que és de 2,5 morabatins pagadors
anualment en dos terminis: 1 morabatí per Nadal i l, 5 morabatins per Sant Joan de juny. Arnau Gual,
quart beneficiat de l’esmentat altar de Sant Nicolau de la Seu, autoritza la venda, tot salvant els seus
drets en aquest benefici.

Nicolau de Fàbrega, notari públic de Barcelona.

1A-586

755 x 296

Al dors, en lletra coetània, notes dorsals il·legibles. En xifres posteriors: “1378”.

Regular. Forats que afecten lleugerament l’escriptura.

600

1378, juny, 5-7. Tortosa.

Acta notarial per la qual Berenguer Maxella, correu dels consellers de la ciutat de Barcelona, presenta
al bisbe de Tortosa Guillem [de Torrelles], al seu palau episcopal, i a Miquel Cirera, prior major de l’esglé-
sia de Tortosa, present a l’hospici o palau del seu priorat, una lletra patent de Pere III (1378, juny, 2.
Barcelona) a ells dos adreçada i que els és llegida pel notari infrascrit davant de testimonis sol·licitats.
La carta del rei els fa saber que, a petició dels consellers de Barcelona i dels síndics de Perpinyà, ha
considerat com atorgada subreptíciament i il·legal, i per tant revocable, una lletra sortida de la seva can-
celleria (1378, febrer, 8. Barcelona), en virtut de la qual i a instància dels dits bisbe i prior ordenava als
lleuders, col·lectors i rebedors de la lleuda de Tortosa que exigissin i rebessin de totes les ciutats, viles,
llocs, universitats i singulars lliures, immunes i exempts de la prestació de la lleuda, la dècima d’aquell
dret que els correspondria pagar per la lleuda si no en fossin exempts per privilegis concedits pels pre-
decessors del rei Pere o atorgats per ell mateix després de la concessió de la dita dècima. Volent proce-
dir amb justícia, el rei ordena al bisbe i al prior que, si ho consideren oportú, es personin en un termini
prefixat davant seu o del vicecanceller, personalment o per procurador, i presentin les raons i els argu-
ments pel quals la concessió de la dècima no hagi de ser revocada. Altrament, en llur absència, l’afer es
resoldria amb justícia. Maxella demana que es faci instrument públic de l’esmentada presentació i lec-
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tura el dia 7 següent.

Domènec Avellà, notari públic de Tortosa, i per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-587

272 x 456

Al marge inferior dret: “Recepi ego dictus notarius unum florenum pro labore meo”.

Al dors, en lletra coetània: “Carta de presentació de una letra reyal, la qual se endressave al reve-
rent bisbe de Tortosa e al prior per raó de dècima que·ls dits bisbe e prior demenaven e prenien
dels mercaders de Barcelona. E fo presentada per en Berenguer Maxella, correu de Barcelona, ora
de tèrcia, lo .V. die de juny de l’any .M.CCC.LXXVIII.” En xifres posteriors: “1378”.

601

1378, agost, 11. Barcelona.

Pere de Fonollet, fill del difunt Guillem de Fonollet, ambdós mercaders de Barcelona, ven en franc alou con-
juntament a Joan Gener, uixer [d’armes] de l’infant Joan, duc de Girona, a Bernat Codonyà, de la casa reial,
ciutadans de Barcelona, i a Galceran Cirer, prevere de la mateixa ciutat, tots tres marmessors del testa-
ment del difunt Huguet de Cardona, per la quantitat de 626 lliures, 13 sous, 4 diners els següents censals:
un censal anual de 18 morabatins que rep per la festa de Santa Maria Magdalena sobre un obrador amb
dues portes, que ara està dividit en dos obradors, que té Guillem Reedor, argenter, essent els propietaris
útils Joan Massot i Joan Prinya, també argenters, a la plaça de la Draperia; un censal de 8 morabatins que
Guillem Reedor rep d’un obrador que té Francesc de Casanova, pellisser, al mateix lloc; un altre censal de 6
lliures, cobrador la meitat per Nadal i l’altra meitat per Sant Joan de juny, sobre un obrador que té Guillem
Reedor al carrer del Mar, prop de la plaça del Blat. Els marmessors efectuen la compravenda perquè
Huguet instituí en el seu testament un preverat a la catedral de Barcelona, a la capella dels beats Iu i
Bernat per al salvament de la seva ànima i la dels seus parents difunts.

Bernat Alemany, notari públic de Barcelona.

1A-588

740 x 547

Al dors, en lletra coetània: “Cartes dels morabatins qui foran d’en Pere de Fonoyet e prenen-se al
cap del carrer de la Mar, e foren comprats obs del presbiterat de l’honrat n’Uguet Cardona, e són
(...) lliures, (...) sous barcelonesos”. En lletra posterior : “Venda feta per Pere de Fonolleto, de
Barcelona, al venerable Joan Januarii, de un censal de 18 morabatins als 11 agost, 1378. Notari
Bernat Alamany, de dita ciutat. Sig. de nº 4.”
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602

1378, setembre, 13. Lleida.

Arnau de Bosc, ciutadà de Lleida i senyor dels llocs de Flix i de la Palma, i el batlle, la universitat i els
veïns de la Palma venen a Maria, vídua d’Arnau Guiu, mercader també de Lleida, un censal anual de
300 sous jaquesos, cobrador per les Santes Creus de setembre, en benefici dels seus fills Arnaldó i
Bernadó, dels quals és la tutora, per la quantitat de 3600 sous jaquesos. El censal se li adjudica a
Maria en pública subhasta per ser el millor postor i a causa dels deutes contrets per aquesta universitat
amb prestadors cristians i jueus, entre els quals Astruc Mercadell, jueu de Falset, a qui deuen 1446
sous, i Abraham Sabarra, jueu de Tortosa, amb qui tenen un deute de 96 sous. Els habitants de la Palma
signen en el citat lloc el dia 15. A continuació, àpoca de la quantitat ja esmentada de Pere Bertran,
habitant de la Palma, procurador del citat Arnau de Bosc i de la universitat de la Palma, en favor de l’es-
mentada Maria, datada el 23 de setembre a Lleida.

Joan de Rocamora, notari públic de Lleida, i per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-589

900 x 710

Al dors, en lletra coetània: “Cartes de la remença que fem a·n [Arnau] Guiu dels CCC sous que
rebrà cascun any sobre lo loch de la Palma. Fuit facta diffinicio”. En lletra posterior : “Cartes de la
Palma de CCC sous senssals que la dona na [Maria], muyller d’en Arnau Guiu, quòndam, compra
sobre la Palma dels pobiylls del dit marit seu quiscun any a Santes Creus de setembre”.

Dolent. Hi manquen alguns fragments i també està afectat per la humitat.

603

1378, octubre, 15. Barcelona.

Acta notarial per la qual Pere III dicta sentència en favor de la ciutat de Barcelona, en la controvèrsia
entre la dita ciutat, representada pel seu procurador Francesc Morató, i el bisbe [Guillem de Torrelles] i
el prior de Tortosa, representats per Bernat de Menjavaques, a causa de la dècima que el bisbe i el
prior de Tortosa deien tenir sobre la lleuda de Tortosa, la qual els havia estat atorgada pel comte Ramon
Berenguer [IV de Barcelona] (1151, agost, 5. Tarragona), i confirmada i ratificada pels seus successors,
ja que no la pagaven des de la mort de la reina Elisenda [de Montcada]. Com que els reis d’Aragó
havien atorgat molts privilegis d’exempció d’aquesta lleuda, entre ells a la ciutat de Barcelona, el bisbe i
prior de Tortosa l’havien deixat de percebre, per la qual cosa havien suplicat al rei la reconsideració
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603. Pere III dicta sentència
favorable a la ciutat de
Barcelona en el litigi entre la
universitat d’aquesta ciutat,
d’una banda, i el bisbe i el
prior de Tortosa, de l’altra, a
causa de la dècima que
aquests darrers tenien sobre
la lleuda de Tortosa, que els
havia atorgat el comte
Ramon Berenguer IV.

Aquesta sentència és incorpora-
da al Secundus Virmilius, nomen
antiquum istius libri est Sanctus
Andreas o Segon Llibre Vermell,
folis CCLXXXXIII-CCLXXXXVI.
Una nota afegida posteriorment,
ens informa que la sentència ori-
ginal inserida en aquest trasllat ja
estava copiada al Primer Llibre
Vermell, foli LXIIII.
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sobre la percepció d’aquesta dècima sobre la citada lleuda.

Francesc Ferrer, escrivà reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

Trasllat de Gabriel Segarra, escrivà reial, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, i
tinent les claus de l’arxiu reial, de 1403, desembre, 10. Barcelona.

1A-590

631 x 528

Al dors, en lletra coetània: “Sentencia lata per dominum regem Petrum inter universitatem civitatis
Barchinone, ex parte una, et reverendum dominum episcopum et priorem civitatis Dertuse, ex
altera, super decima (...) civitatis Dertuse. In secundo libro virmilio, in foleo CCLXXXXIII. XVª
octobrisª, LXXVIII”. En xifres posteriors: “1378”.

Regestat a Privilegis reials, doc. 265, pàg. 165. Original.

a. octobris escrit sobre junii, ratllat.

604

1378, novembre, 22. Barcelona.

Pere III, a petició dels consellers i prohoms de la ciutat de Barcelona, els concedeix i eleva a rang de pri-
vilegi especial allò que sobre els oficials reials ja està expressament contingut en les Constitucions
Generals de Catalunya, és a dir, que els oficials reials que exerceixin oficis jurisdiccionals no puguin tenir
ni regir aquests oficis ni se’ls puguin encomanar ni de cap manera donar-los esperança que se’ls enco-
manaran, fins que hagin tingut taula i hagin estat absolts per sentència, i també que ningú que hagués
exercit un ofici jurisdiccional triennal no podrà exercir aquell mateix o un altre ofici jurisdiccional en el
següent trienni a la vegueria i batllia de Barcelona, àdhuc si hagués tingut taula i hagués estat absolt
per sentència.

Guillem Oliver, secretari reial.

Trasllat de Guillem de Vilardebò, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, de
1384, desembre, 29. 

1A-591

326 x 380 

Al dors, en lletra coetània: “Translat autèntich de una concessió e confirmació feta per lo senyor
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rey a la ciutat, que·ls officials reyals que hauran tenguts officis de juredicció, que·ls officis no regen
ne·ls sien comanats ne haien esperança fins haien tenguda taula. E que algun que haurà regit offici
triennal de juredicció no·l puxa obtenir per altre trienni subseqüent, posat que haia tenguda taula
e sia per sentència absolt”. En xifres posteriors: “1378”.

Editat a Privilegis reials, doc. 268, pàg. 168-169. Original.

605

1378, novembre, 24. Barcelona.

Bertran Samuntada, ciutadà de Barcelona, germà i hereu universal del difunt Berenguer de Muntada,
ciutadà de la mateixa ciutat, ven als consellers i ciutat de Barcelona, el molí anomenat d’en Berenguer,
situat al costat del coll de Celada, per la quantitat de 48000 sous, dels quals rep efectivament 3300
sous. Amb els restants 45000 sous es crea un censal anual de 3000 sous, de manera que cada porció
de 15000 sous meritarà una pensió anual de 1000 sous. Berenguer de Muntada havia adquirit el molí
als marmessors del testament de Pere Lledó, el qual, per la seva banda, l’havia comprat al rei Jaume II.
Bertran Samuntada lliura els documents relatius a aquesta edificació als nous propietaris.

Pere Vives, notari públic de Barcelona, hereu de les escriptures de l’escrivania del difunt Francesc
de Ladernosa, connotari seu, li dóna forma pública el 1383, gener, 8.

1A-592

642 x 480

Regular. Alguns forats afecten l’escriptura.

606

1379, gener, 29. Flix.

Arnau de Bosc, ciutadà de Lleida, senyor dels castells i llocs de Flix i de la Palma, hipoteca aquests cas-
tells i llocs a la seva esposa Violant, filla del difunt Miquel Mulner, mercader de la mateixa ciutat, a
causa dels 11300 sous jaquesos i els 3900 sous barcelonesos que l’esmentat Arnau havia obtingut
amb la venda de censals que pertanyien a Violant per tal de fer front al pagament de gran quantitat de
violaris que ell havia venut prèviament i a altres deutes d’aquests castells i llocs. Assigna i assegura
aquestes quantitats sobre les rendes, jurisdiccions i pertinences de Flix i dels seus habitants i li dóna en
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garantia tots els seus altres béns mentre no li retorni el capital esmentat amb els interessos correspo-
nents. Arnau reconeix haver rebut de la seva muller Violant els preus dels censals que segueixen: 4000
sous de Jaca, preu d’un censal de 333 sous, 4 diners de Jaca que Violant havia de rebre anualment per
Sant Andreu; 3900 sous de Barcelona, preu d’un censal de 325 sous de Barcelona que percebia anual-
ment per Santa Maria d’agost de les universitats i singulars dels llocs de Camarasa, Alòs, Cubells i
Vilanova de Meià; de la Nou, la Maçana i Castelló de Meià; d’Ariet, Santa Maria de Meià, Coscollera,
Fabregada, Figuerola, Cabrera, Mulnar, Corniola, Rúbies, Llimiana, Castelló de Llimiana, Santa Linya, Privà,
Llorenç i Montgai. Aquest dos censals els ha venut a Joan de Bosc, ciutadà de Lleida, i els aplica per
redimir el violari de 800 sous anuals i l’endarreriment d’un termini de la pensió anual, que dit Arnau
havia venut a Joan el 1378 per 4000 sous i també per satisfer altres deutes; 2200 sous de Jaca, preu
del censal de 200 sous de Jaca que rebia anualment per Sant Tomàs de la universitat i lloc de
Gimenells, el qual ven a Domenja, esposa de Ramon Vidal, sabater de Lleida, i a Domènec de Viu,
patrons de la capellania de Santa Anastàsia de l’església de Sant Llorenç de Lleida, la qual s’instituí “pro
anima” del difunt Bartomeu de Viu, veí de Lleida; 5100 sous de Jaca d’un censal de 425 sous de Jaca
que Violant rebia per Nadal del lloc de la Mocla, que venen a Pere Pelegrí, mercader de Lleida, tutor de
Francescó Rimbau, fill de Francesc Rimbau. Aquesta quantitat estava destinada a redimir el violari de
750 sous de Barcelona o 500 sous de Jaca pagador anualment el 6 de juny, que el seu germà Salvador
de Bosc havia venut a Francesc Rimbau per 3000 sous de Jaca, del qual se’n devien cinc terminis. La
meitat de la pensió d’aquest violari era per a Francescó Rimbau i la seva germana Francesca i l’altra
meitat era de Dolça, esposa de l’esmentat Pelegrí, i de Ramoneta, vídua d’Arnau Cortit, de Lleida. Pere
de Montsonís, cavaller, procurador de Violant, cedeix a Francesc de Santcliment, cavaller, els drets de
Violant sobre els seus béns parafernals i dot, els quals estaven assignats sobre Flix.

Andreu de Vilaesparsa, notari públic de Lleida, [i notari per tota la terra i dominació del rei d’Aragó].

Trasllat de Bartomeu Eiximenis, notari públic de Barcelona, de 1386, setembre, 26.

1A-593

799 x 592

Al dors, amb lletrà coetània: “Carta com ena Arnau del Bosch, senyor de Flix e de la Palma, [havia]
obliguat los lochs desús dits a la honrada madona V[iolant, mu]ller sua, per preu de XIM CCC sous
jaquesos e IIIM DCCCC sous barcelonesos que ell havie rebuts ultra l’exovar de la muller sua aprés
(...) de son pare com mossèn Francesch de Sent Climent li (...) com la quantitat desús dita com
comprà los dits lochs. Translata honorabilis Francisci de Sancto Clemente, militis. In posse
Bartholomei Exemeno”.

a. en, interlineat.

607
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1379, gener, 29. Flix.

Arnau de Bosc, ciutadà de Lleida, senyor dels llocs de Flix i de la Palma, el batlle de Flix, els jurats dels
cristians, la universitat de cristians i de sarraïns de Flix i els seus singulars venen, perpètuament i en
franc alou, a la seva esposa Violant, filla del difunt Miquel Mulner, mercader de Lleida, un censal anual
de 525 sous per la quantitat de 6300 sous, pagador per Santa Maria de febrer. La venda es realitza
perquè no li poden retornar el preu d’un censal anual de 500 sous de Jaca que Violant havia venut a
Nicolau Sabater, ciutadà de Lleida, per un muntant de 5000 sous de Jaca, els quals va obtenir dels béns
del seu difunt pare mitjançant una transacció amb la seva germana Caterina. Aquest capital s’havia
invertit en el pagament a Pere de Montsonís, donzell, de la quantitat de 6250 sous, interès meritat pels
1250 sous censals que els esmentats Bosc, la universitat i els singulars de Flix li havien d’abonar anual-
ment el 7 de juny. Segueix àpoca de la mateixa data de Domènec Tarascó, cristià, i de Çalema de
Çaydot, sarraí, habitants de Flix, procuradors del citat Arnau, de la universitat de cristians i de sarraïns
del citat lloc de Flix i dels seus singulars.

Andreu de Vilaesparsa, notari públic de Lleida, i notari per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-594

1300 x 564

Al dors, en lletra coetània: “[Cartes] de la (...) d’en Arnau del Bosch”.

Document format per dues peces de pergamí cosides.

608

1379, abril, 16.  Avinyó.

Acta notarial per la qual Pere Romeu, prevere, rector de l’altar de Santa Maria Magdalena de l’església
de Sant Jaume de Barcelona, nomena procuradors seus Pere Alegre, Macià de Camps, preveres de
Barcelona, i Antoni Vila, apotecari, perquè, en nom seu, puguin vendre als consellers de la ciutat de
Barcelona, amb destinació a la font de la plaça de Sant Jaume de la dita ciutat, un hospici que dit altar
posseeix en aquesta plaça, sobre l’esmentada font, amb el consentiment del bisbe [Pere de Planelles] i
del Capítol de la catedral si fos necessari. Els autoritza a negociar l’estimació del preu, a cobrar-lo i a
esmerçar-lo en l’adquisició d’una altra propietat o renda d’utilitat per a l’esmentat altar.

Joan Fabra de Rambervillers, clergue de la diòcesi de Toul, notari públic.
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1A-595

261 x 263

Al dors, en lletra coetània: “Pro empcione facta per venerabiles consiliarios civitatis Barchinone de
hospicio quod est in platea Sancti Jacobi ad opus fontis. Venerabili domino Mathie de Campis,
presbitero in ecclesia Sancti Jacobi Barchinone”.

609

1379, maig, 9. Barcelona.

Testament de Jaume de Canalies, pintor, ciutadà de Barcelona. Nomena marmessors i elegeix sepultura
al cementiri de la Seu de Barcelona. Deixa usufructuària vitalícia dels seus béns la seva esposa
Elisenda, que també forma part dels marmessors elegits, li confirma el seu dot i esponsalici per valor de
78 lliures i en determina la restitució del seus béns parafernals. Nomena hereva universal la seva filla
Blanca, casada amb Antoni Cebrià, cuirasser, també ciutadà de Barcelona, i en segon terme els fills legí-
tims haguts. En darrer terme, designa hereu universal Déu i mana esmerçar els seus béns en misses
per la seva ànima, almoines als pobres, maridar donzelles, obres de caritat i altres causes pies. També
ordena als marmessors pagar els seus deutes.

Pere d’Orts, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Joan Eiximenis, notari públic de Barcelona, de 1382, juny, 26.

1A-596

389 x 578

Al dors, en xifres posteriors: “1379”.

Dolent. Molt deteriorat, especialment la meitat superior, amb forats i lletra esborrada, que afecten
l’escriptura.

610

1379, juny, 4. Tàrrega.

Arnau de Bosc, senyor dels castells i llocs de Flix i de la Palma, i la seva esposa Violant reconeixen deure
a Pere de Vall, conseller i tresorer reial, la quantitat de 6500 florins d’or d’Aragó, equivalents a 71500
sous, a causa de la composició i remissió d’uns crims dels quals l’esmentat Arnau havia estat acusat, els
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611. Arnau de Bosc, fill, sen-
yor dels castells de Flix i de
la Palma, i la seva muller
Violant reconeixen deure a
Arnau de Porta, de la treso-
reria reial, la quantitat de
650 florins d’or d’Aragó per
dret de les averies, part del
preu de la remissió i compo-
sició d’uns crims dels quals
havia estat acusat.
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quals es compromet a pagar en el termini dels set mesos següents. En garantia de compliment presen-
ta com a fiador Francesc de Bosc, ciutadà de Lleida, i transfereix els citats castells i llocs a l’esmentat
Pere de Vall. Violant nomena procurador el seu marit per prestar l’homenatge de boca i mans que
correspon a Bernat Sagarriga, cavaller, algutzir reial, la qual cosa realitza a Flix el 7 de juny. Francesc de
Bosc ho firma i jura el 13 del mateix mes.

Francesc Bisbals, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-597

580 x 540

Dolent. Taques de fongs.

611

1379, juny, 4. Tàrrega.

Arnau de Bosc, senyor del castells i llocs de Flix i de la Palma, juntament amb la seva esposa Violant, reco-
neix deure a Arnau de Porta, de la tresoreria reial, la quantitat de 650 florins d’or d’Aragó, equivalents a
7150 sous, pel dret de les averies que pertanyien a l’esmentat Porta i altres oficials reials a causa de la
composició i remissió efectuades entre el rei i el citat Arnau de Bosc amb motiu d’uns crims dels quals
havia estat acusat. Es compromet a abonar-los a Barcelona en el termini màxim de cinc mesos. Presenta
com a fiador Francesc de Bosc, ciutadà de Lleida, ofereix una sèrie de seguretats per al pagament d’a-
questa quantitat, entre les quals citem l’assumpció personal del deute per part de Violant i l’assignació d’a-
quest sobre les rendes dels castells i llocs de la seva senyoria. En garantia de compliment, Arnau de Bosc,
en nom propi i el de la seva esposa Violant, presta homenatge de boca i mans a Bernat Sagarriga, cavaller,
algutzir reial. Violant ho ratifica el dia 7 del mateix mes, a Flix, i Francesc de Bosc, el dia 13, a Tàrrega.

Francesc Bisbals, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-598

588 x 504

Al dors, en lletra coetània: “Carta debitòria que ena Arnau del Bosch e sa muller conffessen deure
a·n Arnau Porta, de la tresoreria del senyor rey, de DCL florins d’or d’Aragó per rahó de les ava-
ries que li tocaven de la sua composició”.

a. en, interlineat.
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612

1379, juliol, 19. Barcelona.

Francesc Casabò, mercader, ciutadà de Barcelona, ven a Jaume Marmany, ciutadà de la mateixa ciutat,
la quarta part dels molins nous del Clot que posseeix proindivís amb Arnau Bosquet, també ciutadà de
Barcelona, de la mateixa manera que la tenien els difunts Bertran Riquer, sènior, i els seus fills Antic i
Jaume, per la quantitat de 145 lliures. Casabò havia adquirit la part que ven als marmessors del testa-
ment del difunt Simó Gerald del Clot (1364), el qual, al seu torn, l’havia comprada als germans Bertran i
Jaume Riquer, fills del difunt Antic Riquer i de la seva esposa Elisenda, vivent, i hereus de la meitat del
seu pare, que ho tingué del citat Bertran Riquer, sènior (1306). Marmany prèviament havia comprat la
meitat de les rendes dels esmentats molins a Joan de Bastida, raó per la qual ha d’abonar un cens de
150 sous anuals al rector de l’altar de Santa Maria de l’església dels Sants Just i Pastor, a causa del tes-
tament de l’esmentat Bertran Riquer, sènior, que havia assignat 200 sous anuals als citats rector i altar.

Felip Gombau, notari públic de Barcelona.

1A-599

540 x 670

Al dors, en lletra coetània, notes dorsals il·legibles. En xifres posteriors: “1379”.

Regular. Hi manca un fragment de pergamí a l’angle superior dret, que afecta l’escriptura.

613

1379, agost, 20. Barcelona.

Francesc Casabò, mercader, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Jaume Marmany, ciutadà de la
mateixa ciutat, que li ha pagat 145 lliures pel preu de la venda que li ha fet de tota aquella part de la
meitat d’un molí amb tots els seus drets, guanys i emoluments, amb l’aigua de moldre i tots els seus
aparells, que posseïa proindivís amb Arnau Bosquet, ciutadà de Barcelona. El molí està situat en el casal
dels molins nous del Clot, i és el tercer molí o la tercera roda dels molins de dit casal per la part orien-
tal. La venda tingué lloc el 19 de juliol passat, amb instrument públic en poder del notari infrascrit.

Felip Gombau, notari públic de Barcelona.

1A-600

432 x 328
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Aquest document es troba en el mateix pergamí que el document següent, el document núm.
614.

614

1379, agost, 20. Barcelona.

Acta notarial per la qual Francesc Casabò, mercader de Barcelona, lliura a Jaume Marmany, ciutadà de
Barcelona, la possessió corporal de la meitat del molí, concretament la tercera roda dels molins del
casal per la part oriental, que posseïa juntament amb Arnau Bosquet, al casal dels molins nous del Clot,
en presència del notari infrascrit, de tres testimonis, de Pere Ferrer, ciutadà de Barcelona, moliner del
molí, i del regent l’escrivania dels molins reials de la ciutat i territori de Barcelona per Simó de Forest,
notari de Barcelona i escrivà de dits molins.

Felip Gombau, notari públic de Barcelona.

1A-600

432 x 328

Aquest document es troba en el mateix pergamí que el document anterior, el document núm.
613.

615

1379, agost, 29.  Avinyó.

Acta notarial per la qual Pere Romeu, prevere, rector de l’altar de Santa Maria Magdalena de l’església
de Sant Jaume de Barcelona, nomena procuradors seus Pere Alegre, Macià de Camps, preveres de
Barcelona, i Antoni Vila, apotecari de Barcelona, perquè en nom seu puguin vendre als consellers de la
ciutat de Barcelona un hospici que l’esmentat altar posseeix a Barcelona, sobre la font de Sant Jaume.
Els autoritza a lliurar la possessió corporal de l’hospici als consellers o als seus diputats. Renova als
esmentats procuradors els poders que els havia atorgat en un anterior instrument procuratori confegit
pel mateix notari infrascrit.
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Joan Fabra de Rambervillers, clergue de la diòcesi de Toul, notari públic.

1A-601

258 x 198

Al dors, en lletra coetània: “Venerabili domino Mathie de Ca<m>pis, presbitero in ecclesia Sancti
Jacobi Barchinone”.

616

1379, octubre, 31. Marçà.

Berenguer de Gallart, notari, habitant de Falset, ven i cedeix a Pere Boteller, també notari, habitant del
mateix lloc, els 300 sous d’un censal cobrador anualment per la festa de Santa Llúcia, que li havia
venut Ramon de Perelló, també de Falset, per la quantitat de 3600 sous i els endarreriments pertinents.
Aquests 300 sous eren part dels 500 sous que Francesc de Santcliment, la seva esposa Esclarmunda,
senyors de Llardecans, Sarroca, Alcarràs i Montagut, el seu primogènit Ramon, i les universitats i els sin-
gulars dels esmentats llocs havien venut prèviament a l’esmentat Perelló (1373, desembre, 14-17.
Lleida). Segueix àpoca de la mateixa data.

Berenguer Gallart, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, amb llicència de
Berenguer Revull, rector de l’església de Marçà i notari públic.

1A-602

485 x 359

Al dors, en lletra coetània: “Carta de venda e de loch e cessió ab àpocha feyta per l’onrat en
Berenguer Gallart a·n Pere Boteller, notari, d’aquells .CCC. sous barcelonesos perpetuo censals
que mossèn Francesch Sent Climent e madona Sclarmunda, sa muller, senyors de Lardacans, de Ça
Rocha, d’Alcarràç e de Montagut, e en Ramon Sent Climent, fill maior lur, e totes les universitats,
hòmens e fembres dels dits lochs li feyena per preu de tres milia sis-cents sous e del annual corre-
gut cascun any, pagadors en la festa de Santa Lúcia. Los quals .CCC. sous censals veneren en
Ramon Perelló al dit en [Berenguer G]allart, d’aquells .D. que li veneren. Probata. Sia liurada a·n
Pere Boteller, notari”.

Dolent.

a. li feyen, interlineat.

617
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1379, desembre, 28. Falset.

Bonastruc Mercadell, jueu de Falset, fa donació entre vius als seus fills David i Provençal Mercadell, de tots
els seus béns mobles i immobles i els drets haguts i per haver fins el dia de la seva mort, amb certes con-
dicions. Això és, tenir-ne l’usdefruit mentre visqui, que la seva esposa Bonadona retingui aquest usdefruit
sense retre compte a ningú si li sobreviu, reserva per a ell la quantitat de 10000 sous i, a súplica de Joan,
comte de les Muntanyes de Prades, insinua la donació de 500 auris. Els béns es dividiran a parts iguals
entre ambdós fills, els quals aproven aquest contracte que també es confirmat per Berenguer Gallart, llocti-
nent del procurador general del comte de Prades, respecte a la insinuació dels esmentats 500 auris.

Pere Cerdà, vicari i notari públic de Falset, per Nicolau de Clarió, rector i notari públic del citat
lloc.

Trasllat de Pere Boteller, de Falset, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, de
1401, abril, 15.

1A-603

641 x 320

Al dors, en lletra coetània: “Les cartes d’en Daví Mercadel”.

Regular. Molt tacat, la qual cosa afecta l’escriptura.

618

1380, gener, 12. Barcelona.

Berenguer Humbert, de la parròquia de Sant Cebrià de Tiana, diòcesi de Barcelona, fill dels difunts
Arnau Humbert i de la seva primera esposa Sança, de la mateixa parròquia, juntament amb els seus
germans Bernat, Pere i Margarida Humbert, fills del citat Arnau i de la seva segona esposa Benvinguda,
encara vivent, tots hereus universals conjuntament de l’esmentat Arnau Humbert, el qual va morir sense
fer testament, venen a Guillem de Canet, cavaller, el puig de Montgat amb tots els seus drets i les seves
pertinences fins al mar, el qual posseeixen pel cambrer del monestir de Sant Cugat del Vallès, que n’és
el propietari alodial. El preu de la venda és de 2500 sous, dels quals en diposita 2000 a la taula de
canvi de Guillem Colom, canviador de Barcelona. Margarida, muller d’Arnau Lart, també d’aquesta
parròquia, efectua la venda amb consentiment del seu marit. Segueix àpoca de la compravenda dels
esmentats 2000 sous amb data de 26 de gener.
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618. Guillem de Canet, cava-
ller, compra als fills d’Arnau
Humbert la propietat útil
que posseeixen al puig de
Montgat, alou del monestir
de Sant Cugat del Vallès, per
la quantitat de 2500 sous.
Canet també adquirirà l’alou
i el vendrà als consellers de
Barcelona per 9900 sous
(1381).
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Pere de Colls, notari públic de Barcelona.

1A-604

740 x 651

Al dors, en lletra coetània: “Petrus III’. Carta de la compra que mossèn Guillem de Canet, cavaller,
ha feta del puig de Muntgat dels fills e hereus d’en Arnau Ombert, quòndam, de la parròquia de
Sant Sabrià de Tiana, e la àpoca del (...) d’aquell”.

619

1380, gener, 13. Barcelona.

Pere Alegre, Macià de Camps i Antoni Vila, apotecari de Barcelona, procuradors de Pere Romeu, prevere,
rector de l’altar de Santa Maria Magdalena de l’església de Sant Jaume de Barcelona, venen als conse-
llers d’aquesta ciutat l’edifici amb dues entrades, el qual quasi es troba en ruïnes, que posseeix en alou
l’esmentat altar a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, amb la finalitat de construir-hi una font. La
compravenda es realitza per la quantitat de 5500 sous. Hi intervenen Joan Fabra, clergue de la diòcesi
de Toul, Ramon Roca i Ramon Goltres, preveres beneficiats de la catedral de Barcelona, assignats a
aquesta compravenda per Pere [de Planelles], bisbe de Barcelona, el qual signa l’aprovació de la com-
pravenda el 20 de novembre.

Pere Borrell, notari públic de Barcelona.

1A-605

712 x 550

Al dors, en lletra coetània: “Compra que la ciutat ha feta de les cases en les quals rage la font de
Sent Jaume, a·n l’any 1380”.

Regular. Hi manquen fragments que afecten l’escriptura.

620

1380, gener, 21. Sarroca.

Caterina, filla i hereva universal del difunt Miquel Mulner, canviador, ciutadà de Lleida, i de Ròmia, nome-
na el seu marit Francesc de Santcliment, donzell, senyor de Sarroca i Llardecans, procurador general seu
perquè reclami i rebi en el seu nom censals, violaris, deutes, dipòsits, préstecs, comandes i altres béns i
drets que li corresponguin percebre per raó de la seva herència i d’altres causes. També li dóna plenes
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facultats per signar àpoques, albarans, absolucions i definicions, realitzar pagaments, vendes i tota mena
d’alienacions dels seus drets i béns, així com tractar amb Pere Peret, Bernat de Santmartí i Bernat Feliu,
canviadors, ciutadans de Barcelona, consocis del dit seu pare.

Salvador Pere, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, va cloure el document
per mort del notari Bernat de Tarradelles.

1A-606

293 x 460

Al dors, en xifres posteriors: “1380”.

621

1380, gener, 23. Barcelona.

Constança, vídua de Ferrer Ballaró, mercader i ciutadà de Barcelona, fa donació entre vius al seu fill
Guillem Ballaró d’un censal mort i d’un violari que sumen un total de 33 lliures anuals de renda, és a
dir, 16 lliures i 10 sous de censal i 16 lliures i 10 sous de violari, les quals percebrà anualment el dia 12
d’octubre amb certes condicions, entre les quals destaca que, mentre Constança visqui, ella rebrà cada
any 28 lliures, i Guillem cobrarà les 5 lliures restants. D’altra banda, dits censal i violari revertiran al seu
germà Ferrer si el citat Guillem mor sense fills. Ferrer Ballaró, l’altre fill de Constança, aprova la donació.

Pere Roset, notari públic de Barcelona.

1A-607

543 x 538

Al dors, en lletra coetània: “Donació de XXXIII lliures de renda a·n Guillem Balaró. Constancia,
mater Guillermi [Bellaroni et Ferrarii] Bellaroni, [eius] frater, [si?] mortus fuerit sine filiis ante
Guillermum (...)”. En xifres posteriors: “1380”.

622

1380, febrer, 3. Barcelona.

Acta notarial per la qual els consellers i el Consell de Cent Jurats de la ciutat de Barcelona aproven els
capítols del contracte convingut entre la dita ciutat, d’una banda, i Guillem Satorra, mercader, ciutadà de
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Barcelona, i els seus fills Pere i Bernat, de l’altra. La ciutat, per tal de desobligar-se de les pensions dels
censals que feia, havia posat a l’encant públic 10000 lliures de pensions o censals venuts a raó de
14000 sous per milenar, per a la qual operació la ciutat adjudicava als compradors 15000 lliures
anuals sobre les imposicions assignades a dits censals, les quals es pagarien en dotze pagues mensuals
o en quatre pagues trimestrals. L’adjudicació es faria a qui prengués la dita desobligació a menys
temps. Els compradors haurien de donar molt bones fermances. L’encant públic havia estat pregonat
durant la conselleria de 1377-1378, i Jaume Clos, crida i corredor públic, adjudicà el contracte a l’es-
mentat Guillem Satorra com a millor postor i oferent a menys temps, això és, a quinze anys i mig
(1378, novembre, 29). Guillem Satorra diposità com a fermança un anell d’or valorat en 1000 lliures.
De comú acord entre les dues parts, els capítols del contracte foren adaptats i ordenats per Pere Terré i
Pere Sacalm, doctors en lleis, amb la intervenció del notari infrascrit. Durant la conselleria de 1378-
1379 el contracte no prosperà perquè els nous consellers estigueren ocupats en altres afers de major
importància. No fou fins a la següent conselleria, la de 1379-1380, que el contracte es tirà endavant, i
els extensos capítols que regulen el desendeutament de la ciutat i els compromisos adquirits pels
Satorra foren aprovats oficialment pels consellers i el Consell de Cent Jurats (1380, febrer, 3). Els conse-
llers, el Consell de Cent Jurats i Guillem Satorra confirmaren novament el contracte (1380, març, 19). El
seu fills Pere i Bernat el ratificaren (1380, setembre, 21. Santa Engràcia de Montcada; 1380, setembre,
21. Barcelona), i Pere III i l’infant Joan també confirmaren el contracte (1380, maig, 5. Barcelona; 1380,
novembre, 8. Sant Feliu de Llobregat). 

Francesc de Ladernosa, notari públic de Barcelona.

1A-608

1280 x 720

Al marge inferior dret: “In XXVIIº Communi. Jacobus Tavaschani, mandato domini ducis, firmavit per
protonotarium.

Al dors, en lletra coetània: “Del contracte d’en Guillem Ça Torre ab la ciutat. A l’honrat en
Barthomeu Sirvent, scrivà del senyor rey”.

Hi manquen els segells.

El conveni pròpiament dit està escrit en català.

Document format per dues peces de pergamí cosides amb una cinta també de pergamí.

623

1380, març, 15. Marçà.
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623. Berenguer Gallart ven 
a Bonastruc Mercadell, tots
dos de Falset, un censal de
500 sous anuals, que havia
comprat a Francesc de
Santcliment, senyor dels llocs
de Llardecans, Sarroca,
Alcarràs i Montagut, i els
seus, les universitats i els sin-
gulars dels llocs citats (1373),
per la quantitat de 6000
sous.
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Berenguer Gallart, habitant de la vila de Falset, ven i cedeix a Bonastruc Mercadell, habitant de la
mateixa vila, un censal de 500 sous a percebre cada any per la festa de Santa Llúcia, que li paguen
Francesc de Santcliment, cavaller, la seva muller Esclarmunda, senyors dels llocs de Llardecans, Sarroca,
Alcarràs i Montagut, llur fill gran Ramon de Santcliment i els jurats, els prohoms, les universitats i els sin-
gulars dels llocs esmentats, per la quantitat de 6000 sous, més l’interès del censal degut fins al dia d’a-
vui. Els Santcliment li havien venut el censal amb instrument públic en poder del notari infrascrit, pel
preu de 6000 sous (1373, desembre, 14-17. Lleida). Segueix l’àpoca de la mateixa data del preu de la
venda i cessió de dit censal.

Pere Boteller, habitant de la vila de Falset, notari públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó, amb llicència de Berenguer Revull, rector de l’església de Marçà.

1A-609

461 x 327

Al dors, en lletra coetània: “Venda e cessió ab àppocha feyta per l’onrat en Berenguer Gallart a·n
Bonastruch Mercadell de aquells .D. sous barcelonesos perpetuo censsals, que·ls honrats mossèn
Francesch de Sent Climent, cavaller, e madona Sclarmunda, sa muller, senyors de Lardacans, de Ça
Rocha, d’Alcarràç e de Montagut, e en Ramon de Sent Climent, fill maior lur, e los jurats e prohò-
mens, universsitats e singulars, hòmens e fembres dels dits lochs, li veneren per preu de VIM sous
barcelonesos, cascun any pagadors en la festa de Santa Lúcia.”

624

1380, maig, 21. Barcelona.

Pere III, en agraïment pels bons serveis que li estan prestant els consellers i prohoms de Barcelona a les
corts que celebra als catalans en aquesta ciutat, els atorga que els algutzirs reials i els del seu primogè-
nit, els seus lloctinents i els regents l’ofici, presents i futurs, en endavant no es podran ingerir en les cau-
ses de cap ciutadà i habitant de Barcelona en virtut d’un mandat o comissió ordenats verbalment o per
escrit pels dits sobirà i primogènit, llevat que pertanyin a les cases del rei o del primogènit. Totes les cau-
ses civils dels ciutadans i habitants de Barcelona hauran de ser remeses i deixades en mans dels ordi-
naris de la ciutat, oïdes i acabades per ells. Els esmentats algutzirs tampoc no podran exigir ni percebre
dels ciutadans i habitants de Barcelona el dret anomenat capsou. Feia temps que els algutzirs reials i
els del primogènit s’immiscien en les causes i afers judicials dels ciutadans i habitants de Barcelona
durant l’estada del rei o del seu primogènit a la ciutat, fins al punt que arribaven a tenir una audiència i
una cort superiors a les del veguer i del batlle, i eclipsaven quasi completament les corts dels ordinaris
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624. Pere III atorga als ciuta-
dans de Barcelona el privilegi
que els algutzirs reials no
s’entremetran, d’aquí enda-
vant, en les causes civils de
cap ciutadà i habitant de
Barcelona, les quals hauran
de ser deixades en mans
dels jutges ordinaris de la
ciutat, iniciades i acabades
per ells.
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de la ciutat.

Guillem Oliver, secretari reial.

1A-610

336 x 478

A la part inferior esquerra: “Registrata in Graciarum. Dominus rex mandavit mihi Guillelmo
Oliverii. Videat eam Narcissus de Sancto Dionisio, cui fuit comissa per dominum regem. Probata”.

Al dors, en lletra coetània: “Registrata. Die lune, .VIIª. die septembris, anno .LXXXIIIº., presens privi-
legium fuit presentatum in platea Sancti Justi Barchinone per Petrum Dalmacii, sindicum
Barchinone, venerabili Thome Judicis, algutzirio domini ducis, petens et requirens ipsum privilegium
sibi legi et publicari per me Guilelmum de Vilardebo, notarium et scriptorem et cetera. Qui algutzi-
rius noluit eum sibi legere nec voluit ipsum audire nec recipere transumptum. Et dictus sindicus
requisivit dictum algutzirium quatenus predictum privilegium teneret et servaret ad unguem, et
quod non peteret nec exigeret a Bernardo Paschalis, hostalerio, et a Francischo Colomerii los cap-
sous seu aliquod ius quod ab ipsis habere seu exigere intendit, ad quam requisicionem nichil res-
pondit et cetera. Presente me dicto Guilelmo, notario, et presentibus testibus venerabilibus Johanne
de Argentona et Sanccio de Xea, scutifero. In secundo virido, foleo .XX.” Hi ha altres anotacions,
il·legibles. En xifres posteriors: “1380”.

Hi manca el segell.

625

1380, juny, [5]. Barcelona.

Pere III, a fi d’evitar els fraus que es cometen a Barcelona en la venda de la llenya i la palla, ordena que
en endavant ambdues mercaderies siguin venudes a pes en aquells llocs i de la forma i manera que
disposaran els consellers de la ciutat. El monarca concedeix als consellers que sobre aquesta matèria
podran dictar provisions i ordinacions amb bans, i per presidir el pes podran designar cada any algun o
alguns dels oficials que exerceixen la jurisdicció reial a la ciutat, o un o diversos dels prohoms de la ciu-
tat, els quals, proveïts amb l’autoritat reial, podran executar efectivament les provisions, les ordinacions i
els bans esmentats. La moneda procedent dels bans serà repartida en quatre parts: l’una per al denun-
ciant o acusador, una altra per a la remuneració del treball de l’oficial o oficials designats pels consellers
per presidir el pes, i les dues parts restants seran esmerçades en l’obra de la drassana reial de
Barcelona, que quan s’acabi o cessi aquesta obra es destinaran a l’obra dels murs i valls de la ciutat.

Guillem Oliver, secretari reial.
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1A-611

270 x 410

Al marge esquerre: “Registrata in Graciarum. Guillelmus Oliverii, mandato regio facto per
Raimundum de Cervera, decretorum doctorem, consiliarium et protonotarium ac regium cancella-
rium. Vidit eam dominus rex. Idem. Probata.”

Al dors, en lletra coetània: “[Petrus] III’. De les palles e lenya. In secundo libro virmilio, in foleo
.CC.XXXXI. Registrata”. En xifres posteriors: “1380”.

Hi manca el segell.

626

1380, setembre, 22.Vallsanta.

Sibil·la de Bosc, àlies Francesquina de Bosc, monja del monestir de Santa Maria de Vallsanta, diòcesi de
Tarragona, filla dels difunts Arnau de Bosc, ciutadà de Lleida, senyor de Flix i de la Palma, i de la seva
esposa Francesca, fa donació perpètua entre vius als seus parents Bramon i Francesc de Bosc, pare i fill
respectivament, a causa dels serveis que li han prestat i els que li presten actualment, de tots els drets
que pugui tenir en els béns dels seus pares i/o germans difunts, notificant aquesta donació al seu
germà Arnau de Bosc, hereu universal dels citats pares. Aquesta cessió està subjecta a la condició que
quan rebin aquests béns li comprin un violari de 200 sous anuals de pensió durant tota la seva vida i la
de seva germana homònima, [major de dies], monja del mateix monestir. Beatriu d’Erill, abadessa d’a-
quest monestir, dóna el seu consentiment a aquesta donació, i Francesc de Bosc la rep en nom propi i
com a procurador del seu pare.

Berenguer de Gaià, vicari i notari públic de Guimerà, per Pere Sabater, rector de l’església de l’es-
mentat lloc.

1A-612

390 x 610

Al dors, en xifres i lletra posteriors: “1380. Flix”.

627

1380, setembre, 22. Vallsanta.
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Sibil·la de Bosc, major de dies, monja del monestir de Santa Maria de Vallsanta, diòcesi de Tarragona,
filla del difunt Arnau de Bosc, senyor de Flix i de la Palma, dóna perpètuament entre vius als seus
parents Bramon i Francesc de Bosc, pare i fill respectivament, a causa dels serveis que li han prestat i
els que li presten actualment, la pensió vitalícia anual de 50 sous de Jaca cobradors per Tots Sants que
li llegà en testament el seu pare, assignats sobre els béns del seu germà Arnau de Bosc, l’hereu univer-
sal. Així mateix, els cedeix tot el preu del citat violari en cas que fos redimit pel seu germà, les pensions
que li són degudes fins el dia present i les despeses originades pel seu cobrament, amb la condició de
la compra d’un violari de 200 sous anuals de pensió durant tota la seva vida i la de la seva germana
homònima, àlies Francesquina de Bosc, monja del mateix monestir. Beatriu d’Erill, abadessa d’aquest
monestir, dóna el seu consentiment a aquesta cessió, i Francesc de Bosc la rep en nom propi i com a
procurador del seu pare.

Berenguer de Gaià, vicari i notari públic de Guimerà, per Pere Sabater, rector de l’església de l’es-
mentat lloc.

1A-613

453 x 621

Al dors, en xifres i lletra posteriors: “1380. Flix”.

628

1380, novembre, 20. Barcelona.

Pere Alegre, Macià de Camps, preveres de Barcelona, i Antoni Vila, apotecari de la mateixa ciutat, procu-
radors de Pere Romeu, prevere, rector de l’altar de Santa Maria Magdalena de l’església de Sant Jaume
de Barcelona, confessen i reconeixen a Pere Terré, doctor en lleis, Berenguer de Santcliment, Francesc de
Gualbes, Guillem de Torrents i Joan de Conamines, consellers aquest any de Barcelona, que en nom de
la ciutat els han pagat 5500 sous. Aquesta quantitat és el preu de la venda que feren als consellers
d’un hospici amb dos portals oberts al carrer, que l’esmentat altar posseïa en lliure i franc alou a la
plaça de Sant Jaume de Barcelona. La venda de l’hospici, formalitzada el passat 13 de gener en poder
del notari infrascrit, fou feta amb la finalitat de la construcció d’una font a la plaça esmentada.

Pere Borrell, notari públic de Barcelona.

1A-614

266 x 409
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629. Els procuradors de
Pere Romeu, prevere de
l’església de Sant Jaume de
Barcelona, lliuren a Francesc
Morató, procurador dels
consellers de Barcelona, la
possessió corporal d’un
hospici a la plaça de Sant
Jaume, el qual els citats con-
sellers havien comprat per
5500 sous, amb la finalitat
de construir-hi una font.
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629

1380, novembre, 26.

Acta notarial per la qual Pere Alegre i Macià de Camps, preveres de Barcelona, i Antoni Vila, apotecari
de la mateixa ciutat, procuradors de Pere Romeu, prevere, rector de l’altar de Santa Maria Magdalena
de l’església de Sant Jaume de Barcelona, lliuren a Francesc Morató, síndic i procurador dels consellers
d’aquesta ciutat, la possessió corporal d’un hospici amb dos portals oberts al carrer, que l’esmentat
altar posseïa en lliure i franc alou a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, i que els consellers havien
comprat el passat 13 de gener amb la finalitat de la construcció d’una font a la plaça esmentada. El
lliurament de la possessió fou fet en presència de l’escrivà jurat, del notari infrascrit i de tres testimoni
pregats.

Pere Borrell, notari públic de Barcelona.

1A-615

273 x 402

630

1381, gener, 21. Marçà.

Bonastruc Mercadell, jueu, habitant de la vila de Falset, considerant que havia fet donació als seus fills
David i Provençal Mercadell de tots els seus béns, segons instrument públic rebut pel notari sotasignat, i
atès que en la part corresponent a David hi va inclòs el censal infrascrit, fa donació i cessió a dit David
Mercadell, jueu de la vila de Falset, de tot el dret que posseeix en el censal de 500 sous que el difunt
Salvador de Bosc, senyor del lloc de Flix, i la universitat dels cristians i sarraïns de dit lloc li paguen cada
26 d’octubre, el qual li havien venut per 6000 sous segons instrument públic de venda en poder del
notari infrascrit (1373, octubre, 26).

Pere Boteller, habitant de la vila de Falset, notari públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó, amb llicència de Berenguer Revull, rector de l’església de Marçà.

1A-616

231 x 350

Al dors, en lletra coetània: “Carta de donació e cessió feyta per en Bonastruch Mercadell a·n Daví
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Mercadell, fill seu, dels .D. sous barcelonesos perpetuo censsals, que l’honrat en Salvador de Bosch,
quòndam, senyor de Flix, e la universitat dels christians e sarrahins del dit loch li feyen cascun any
lo .XXVIen. dia del mes de octobre. Sia liurada a·n Daví Mercadell”.

Dolent. Lletra molt esborrada.

Escriptura en caràcters hebreus molt esborrada.

631

1381, febrer, 19.  Alcarràs i Montagut.

Francesc de Santcliment, cavaller, senyor dels llocs d’Alcarràs i de Montagut, el seu fill Ramon i la seva
esposa Francesquina, i les universitats i els singulars dels esmentats llocs venen a Bertran de Peus, batxi-
ller en decrets, i la seva esposa Domenja un censal anual de 500 sous jaquesos per la quantitat de
6000 sous de Jaca, pagador el 18 de febrer. Segueix àpoca de la citada quantitat de Francesc de
Santcliment, Arnau de Granyanella, habitant d’Alcarràs, i Pere Babot, habitant de Montagut, tots procura-
dors de Ramon i Francesc de Santcliment, donzells, les seves respectives esposes Francesquina i
Caterina, i de les universitats i dels singulars d’Alcarràs i de Montagut (1381, febrer, 25. Lleida).

Ramon Hospital, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-617

1310 x 722

Al dors, en lletra coetània: “Cartes de D sous sensals que fa Alquarràz e Montagut, Lardaquans e
Carocha e en Bertran de Peus. Cartes de .D. sous [jaquesos] de censal mort comprats per preu
de VIM sous de jaquesos, los quals reeb en Bertran de Peus e madona Domen[ga], sa muller, cascun
any a .XVIII. de febrer. E par (...) haia compliment et (...). Fuit facta deffinicio et cessio ad tuendum
rem emptam”.

Document format per dues peces de pergamí cosides.

632

1381, agost, 19. Sant Cugat del Vallès.

Acta notarial per la qual Pere [Bosquets], abat del monestir de Sant Cugat del Vallès, i el Capítol del
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citat monestir, nomenen procuradors conjuntament fra Bernat de Vallseca, paborde major, fra Arnau de
Reixac, cambrer, i fra Joan Ermengol, prior de Santa Oliva, tots monjos del citat monestir, per tractar
amb Guillem de Canet i els consellers de Barcelona la permuta o venda dels drets que aquest monestir
té sobre el puig de Montgat, a la parròquia de Sant Cebrià de Tiana. Canet posseeix part de domini útil
d’aquest puig, pel qual abona 3 sous anuals al mencionat monestir per Sant Miquel.

Antoni Saplana, notari públic de Barcelona.

1A-618

553 x 589

Al dors, en lletra coetània: “Petrus III’. Sindicat que·l abat e convent del monastir de Sent Cugat del
Vallès, féu a aloar lo puig de Muntgat a mossèn Guillem de Canet”.

633

1381, agost, 22. Barcelona.

Fra Bernat de Vallseca, paborde major, fra Arnau de Reixac, cambrer, i fra Joan Ermengol, prior de Santa
Oliva, procuradors del monestir de Sant Cugat del Vallès, en part permuten i en part venen en franc
alou a Guillem de Canet, cavaller, un cens anual que el monestir percebia anualment per Sant Miquel
sobre una peça de terra plantada de vinya que Canet tenia per l’esmentat monestir al puig de
Montgat, a la parròquia de Sant Cebrià de Tiana. Ho permuten i venen per un cens anual de 3 mora-
batins alfonsins que Canet percebia per meitats, a Nadal i a Sant Joan de juny respectivament, sobre
una casa amb corral que té Bernat Llonc, agricultor de Barcelona, situada dins de la muralla nova d’a-
questa ciutat, al carrer major que va del portal nou al pont d’en Campderà. Aquesta casa, propietat alo-
dial de Canet, l’havia adquirida a Jaume d’Alda, draper de Barcelona, i abans havia estat d’Andreu de
Malla. Així mateix, Guillem de Canet abona als citats procuradors una certa quantitat de diners (800?
sous). Els frares de Sant Cugat havien efectuat aquesta permuta perquè el puig de Montgat no era bo
quasi per cultivar-hi res, i l’han realitzat amb el consell de Jaume Ripoll, corredor públic de Barcelona, i
d’Arnau Lart, de la parròquia de Sant Cebrià de Tiana, batlle del citat monestir. Les signatures de la
compravenda es porten a terme el 29 d’agost a Sant Cugat i l’1 de setembre a Barcelona.

Antoni Saplana, notari públic de Barcelona.

1A-619

830 x 668

Al dors, en lletra posterior : “Carta de l’alohament del puig de Muntgat”.
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Dolent. Taques de fongs i lletra molt esborrada.

634

1381, setembre, 5. Barcelona.

Guillem de Canet, cavaller, amb el consentiment de la seva esposa Saura i dels seus fills Pere, Guillem i
Berenguer de Canet, ven en lliure i franc alou als consellers i a la universitat de Barcelona el puig de
Montgat, que posseeix en franc alou, amb tots els seus drets i les seves pertinences, situat a la parrò-
quia de Sant Cebrià de Tiana, diòcesi de Barcelona, per la quantitat de 9900 sous. Aquestes terres que
ven a la ciutat de Barcelona, les havia obtingut, en part, per la compra efectuada a Berenguer Humbert,
fill d’Arnau Humbert i de la seva primera esposa Sança, i als seus germans Bernat, Pere i Margarida,
esposa d’Arnau Lart, de la mateixa parròquia, fills del citat Arnau i de la seva segona esposa
Benvinguda (1380, gener, 12. Barcelona), i en part, de la permuta i definició realitzada amb els procura-
dors del monestir de Sant Cugat del Vallès (1381, agost, 22. Barcelona). Especifica acuradament els
límits de la part del puig de Montgat que ven a la ciutat de Barcelona, ja que reté dues peces de terra
a la planura al peu del citat puig, l’una on està construïda la casa anomenada d’en Berenguer, i l’altra
cap a l’arenal, així com altres possessions al voltant de dit puig.

Antoni Saplana, notari públic de Barcelona.

1A-620

680 x 661

Al dors, en lletra coetània: “Carta de la compra que la ciutat de Barcelona féu de mossèn Guillem
de Canet del puig de Muntgat”.

Regular.

635

1381, setembre, 5. Barcelona.

Guillem de Canet, cavaller, confessa i reconeix a Ramon Sarrovira, Galceran Marquet i Guillem de
Santcliment, ciutadans i consellers aquest any de la ciutat de Barcelona juntament amb Pere Sacalm,
doctor en lleis, absent de la ciutat, i Gabriel Ros, difunt, que li han pagat 9900 sous per la venda que en
lliure i franc alou els ha fet, en nom de la universitat de la ciutat de Barcelona, del puig anomenat de
Montgat, amb les vinyes, els camps, les terres, les fonts, els boscos, les roques i altres drets i pertinences
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de dit puig. El puig està situat a la diòcesi de Barcelona, a la parròquia de Sant Cebrià de Tiana, vora el
mar, i ha estat venut als consellers avui mateix amb instrument públic de venda en poder del notari
infrascrit. Miquel d’Aguilar, clavari de la ciutat de Barcelona, ha fet dita dels 9900 sous a favor d’Arnau
Roure, ciutadà de la dita ciutat i procurador de Guillem de Canet, a la taula de canvi de Pere Brunet i
de Pere Provençal, canviadors de Barcelona. D’aquella quantitat, Arnau Roure n’ha lliurada una part a
Guillem de Canet, en presència del notari i testimonis infrascrits, i una altra part, per indicació i en nom
de Guillem de Canet, l’ha pagada a diverses persones.

Antoni Saplana, notari públic de Barcelona.

1A-621

310 x 443

Al dors, en lletra coetània: “Àpocha de .IXM. DCCCC. sous que féu mosèn Guillem de Canet per
lo puig de Muntgat.”

636

1381, setembre, 5. Barcelona.

Guillem de Canet, cavaller, nomena Arnau Gallart, escrivà, habitant de Barcelona, procurador especial
seu i li dóna plens poders perquè en el seu lloc faci lliurament als consellers de la ciutat de Barcelona
de la possessió corporal del puig de Montgat, amb les vinyes, els camps, les terres, les fonts, els boscos,
les roques i altres drets i pertinences de dit puig, que posseïa en lliure i franc alou a la diòcesi de
Barcelona, a la parròquia de Sant Cebrià de Tiana, vora el mar, i que amb data d’avui ha venut als con-
sellers de Barcelona, en nom de la dita ciutat, amb instrument públic de venda en poder del notari
infrascrit.

Antoni Saplana, notari públic de Barcelona.

1A-622

270 x 455

Al dors, en lletra coetània: “Procuració que mossèn Guillem de Canet féu a n’Arnau Gayart, scrivà,
a liurar possessió del puig de Muntgat a la ciutat”.

637
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1381, setembre, 5. Barcelona.

Ramon Sarrovira, Galceran Marquet i Guillem de Santcliment, ciutadans i consellers aquest any de la
ciutat de Barcelona juntament amb Pere Sacalm, doctor en lleis, absent de la ciutat, i Gabriel Ros, difunt,
nomenen Bernat Nadal, escrivà de la ciutat de Barcelona, procurador i síndic llur perquè, en nom d’ells i
de la ciutat, rebi de Guillem de Canet, cavaller, o del seu procurador, la possessió corporal del puig ano-
menat de Montgat, amb les vinyes, els camps, les terres, les fonts, els boscos, les roques i altres drets i
pertinences de dit puig. Els consellers han comprat avui mateix, per a utilitat de la ciutat, l’esmentat
puig al cavaller Guillem de Canet, el qual el posseïa en lliure i franc alou. Està situat a la diòcesi de
Barcelona, a la parròquia de Sant Cebrià de Tiana, vora el mar.

Antoni Saplana, notari públic de Barcelona.

1A-623

289 x 362

Al dors, en lletra coetània: “Procuració que los honrats consellers feren a·n Bernat Nadal a reebre
po[sse]ssió de Muntgat”.

638

1381, setembre, 5. Barcelona.

Acta notarial per la qual Arnau Gallart, procurador de Guillem de Canet, cavaller, lliura a Bernat Nadal,
síndic i procurador dels consellers de Barcelona, la possessió corporal del puig de Montgat, a la parrò-
quia de Sant Cebrià de Tiana, el qual l’esmentat Canet havia venut avui mateix als consellers i ciutat de
Barcelona.

Antoni Saplana, notari públic de Barcelona.

1A-624

373 x 422

Al dors, en lletra coetània: “Possessió que·l procurador de mossèn G[uillem de Canet] liura al pro-
curador e síndich de [Barcelona]”.

Dolent.
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639

1381, desembre, 10. Saragossa.

Acta notarial per la qual Arnau de Bosc, senyor del lloc de Flix, promet a Belenguer Cortillas, mercader,
habitant de Saragossa, que li pagarà 100 florins d’or d’Aragó en el termini de temps comprès entre el
dia d’avui i el 20 de gener vinent. Passat aquest termini sense haver fet efectiu el pagament, es proce-
dirà contra els béns d’Arnau de Bosc, el qual, per a major seguretat, dóna com a fiador i principal paga-
dor Juan Mercer, major de dies, habitant de Saragossa. L’obligació del pagament dels 100 florins queda
registrada en el llibre de la cort del justícia d’Aragó Domingo Cerdán, cavaller i conseller reial. 

Juan de Bisos, habitant de Saragossa, notari públic per tot el regne d’Aragó i escrivà de la cort del
justícia d’Aragó.

1A-625

328 x 455

Al dors, en lletra coetània: “Per en Johan Merçer, senyor de Meyalls (sic.)”. Hi ha altres notes dor-
sals il·legibles.

Regular.

Hi manca el segell.

640

1382, març, 19. Barcelona.

Pere de Fornells, prevere, beneficiat del segon presbiterat de l’altar de Sant Joan de la Seu de Barcelona,
confirma i estableix novament a Antoni Mata, a Pere Seguí, de la parròquia de Santa Maria de Sants, i
a Elisenda, vídua de Pere Lloberes, de la mateixa parròquia, tots ells marmessors del testament de dit
Pere Lloberes, una peça de terra amb tots els seus drets i les seves pertinences, la qual terra els prede-
cessors de Pere Lloberes i el mateix Pere Lloberes havien posseït i que ara posseeixen els esmentats
marmessors. La peça de terra està situada a la dita parròquia, molt a prop de la vila de Sants. Pagaran
de cens anual una quartera i mitja d’ordi per Sant Joan de juny. Pere de Fornells confessa haver rebut
un morabatí per la present ratificació i nou establiment.

Bernat de Ferriol, notari públic de Barcelona.
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1A-626

255 x 452

Al dors, en lletra coetània: “Manumissorum dicti Loberes”.

641

1382, maig, 21.

Acta notarial per la qual Asnar Pardo de la Casta, cavaller, conseller reial i batlle general del regne de
València, a causa de la carta que li adreçà l’infant Joan, primogènit i governador de tots els regnes i les
terres del rei d’Aragó (1381, juliol, 8. Barcelona), i la lletra que Pere III havia enviat a Francesc Marrades,
aleshores batlle general del regne de València (1373, març, 30. Barcelona), que li presenta Pere
d’Olivella, notari de València, síndic i procurador substitut de Francesc Morató, ciutadà de Barcelona, pro-
curador de l’esmentada ciutat (1381, novembre, 28. Barcelona), relatives a l’observació als ciutadans de
Barcelona de l’antic privilegi de no pagar cap imposició ni dret per treure mercaderies vedades de la
ciutat i regne de València (1323, desembre, 14. Barcelona), conclou que no demanarà cap dret de treta
sobre la fusta, quitrà, cànem, ferro, acer, armes, sèu i similars que extreguin de l’esmentada ciutat i
regne, però sí que exigirà un sou per quintal de pega, ja que, segons ell, sempre l’havien pagat.

Jaume Rovira, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, i escrivà del batlle general
del regne de València.

1A-627

815 x 615

Al dors, en lletra coetània: “Petrus III’. Sentència com los ciutadans de Barcelona poden traure fus-
tes e altres mercaderies sens pagar leuda de València. In IIdo virmilio, foleo CCLXXV. Fil o exàrcia
de cànem. Bernat Grenella. Francesch Tayers, mariners”. En xifres posteriors: “1382”.

Català. Les cartes inserides estan escrites en llatí. 

642

1382, juny, 9.València.

Acta notarial per la qual Joan Serra, Pere Terré, doctor en lleis, Guillem Ferrer i Joan de Conomines, ciutadans i
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642. Els consellers de
Barcelona manifesten a Pere
III, mitjançant nuncis o pro-
curadors, la seva preocupa-
ció pel gran nombre d’alie-
nacions del patrimoni reial
que s’estan portant a terme,
probablement a causa del
previst passatge a Sardenya
de l’infant Joan.
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nuncis de la ciutat de Barcelona, presenten a Pere III una lletra dels consellers de Barcelona, on aquests cons-
taten que mai no s’havien fet tantes alienacions del patrimoni reial, ni tan solament durant les guerres amb
Castella, amb els genovesos o la rebel·lió del jutge d’Arborea, la qual cosa va en detriment de la jurisdicció
reial a les vegueries, donant lloc, entre altres perjudicis, a una gran inseguretat en els camins i que no es pugui
administrar justícia. Li supliquen i recomanen la convocatòria de corts generals de tots els seus regnes davant
les elevades despeses que s’hauran de fer si l’infant Joan viatja a Sardenya, atesa la carestia actual.

Bartomeu Sirvent, secretari reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó. 

1A-628

327 x 613

Al dors, en lletra coetània: “Petrus III’. Dels pròmens de Barcelona. In secundo libro virmilio, in foleo
CCXXXXII. XXV. De Barcelona”. En xifres posteriors: “1382”.

Part del document és en català.

643

1382, juliol, 10. Barcelona.

Guillem de Canet, cavaller, en compliment d’un dels capítols signats avui mateix en poder del notari
infrascrit amb els consellers de Barcelona, absol perpètuament els consellers, la universitat i els singulars
d’aquesta ciutat, actuals i futurs, de tota qüestió, petició o demanda a causa del puig de Montgat.
Jaume Burguès, Ramon Desplà, Ramon Desvall i Pere de Sitges actuen recíprocament envers Guillem de
Canet i els seus successors.

Joan de Trilla, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-629

360 x 492

Al dors, en lletra coetània: “Carta de diffinició feta entre la ciutat de Barcelona, de una part, e
mossèn Guillem de Canet, de la altra”.

644

1382, agost, 11.
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Pere Seguí i Elisenda, vídua de Pere Lloberes, de la parròquia de Santa Maria de Sants, marmessors del
testament del citat Lloberes, juntament amb Antoni Mata, absent, venen a Bartomeu Gallart, de la
mateixa parròquia, una peça de terra en aquest mateix indret, situada prop de la vila de Sants, per la
quantitat de 100 sous. Pere Lloberes posseïa aquesta terra pel segon preverat de l’altar de Sant Joan
de la Seu de Barcelona, que n’era el propietari alodial. La venda es realitza en pública subhasta al millor
postor amb la intervenció de Pere Fort i de Pere Escoda, corredors públics i jurats de Barcelona, compro-
metent-se els venedors a invertir el producte de la compravenda en l’execució del testament de
Lloberes.

Ramon de Forest, notari públic de Barcelona, que té les escriptures del difunt Bernat de Ferriol,
connotari seu, per llegat que li féu el difunt Jaume de Font, també connotari seu, clou aquesta
escriptura el 1397, març, 15.

1A-630

480 x 548

Al dors, en lletra coetània, notes dorsals il·legibles. En xifres posteriors: “1382”.

Regular. Taques que afecten l’escriptura.

645

1382, [se]tembre1.

Gabriel Turell, ciutadà de Barcelona, dóna entre vius a Bernadó Andreu Turell, fill del seu primer matrimo-
ni amb la difunta Clareta, emancipat, certa quantitat (500 sous?) i tots els seus béns sota certes condi-
cions, entre les quals proveir d’aliments tota la seva família, els escuders, els homes de peu i les dides en
cas de la seva mort, fer-se càrrec de l’alimentació de la seva segona esposa i dels fills respectius, res-
pondre del dot i de l’esponsalici de l’esmentada esposa i proporcionar-los una casa de compra o de llo-
guer d’acord amb el seu nivell quan resideixin a Barcelona. Nomena Guillem Duran, prevere de
Barcelona, el seu procurador en aquest afer.

Tomàs Rostet, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Pere Vicenç de Mediona, notari públic per tot el principat de Catalunya, de 1465, març,
27.

1A-631
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354 x 547

Al dors, en xifres posteriors: “1382”.

Dolent. Hi manca un fragment de pergamí al llarg de tota la part esquerra del document que afec-
ta l’escriptura.

1. Podria dir també desembre.

646

1382, novembre, 3. València.

Pedro Jordán de Urríes, cavaller, conseller i majordom de Pere III, revèn al citat rei, absent, i en nom seu
al seu tresorer, Pere de Vall, diverses rendes que havia comprat al mateix monarca per la quantitat de
12600 sous jaquesos i 16710 sous de Barcelona respectivament (1377, desembre, 20). Són les
següents: 400 sous de moneda jaquesa que el comanador i la casa de Gardeny, de l’orde de l’Hospital
de Sant Joan de Jerusalem, paguen cada primer de gener per raó del dret de cena d’absència; 500 sous
de la mateixa moneda que l’antiga casa de Lleida, de dit orde, abona anualment el mateix dia i per
idèntica raó; 500 sous de moneda barcelonesa que l’aljama dels sarraïns de la ciutat de Xàtiva paguen
com a tribut anual en dos terminis: l’una meitat al maig i l’altra al setembre; 500 sous de la mateixa
moneda que l’aljama dels jueus de la vila d’Alzira abonen com a tribut anual en els mateixos terminis, i
altres 200 sous de la mateixa moneda que el comanador i els homes de Fadrell paguen cada primer
de gener per dret de cena d’absència.

Berenguer de Busquets, escrivà reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

Trasllat de Berenguer de Busquets, escrivà reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó, de 1383, març, 18. Tortosa.

1A-632

400 x 548

Al dors, en lletra coetània: “Translat autèntich de la venda feta per mossèn Pero Jordán d’Urríes al
senyor rey de certs censals”. En lletra posterior: “Translat de la venda feta per mossèn Pere Jordà
d’Urries al senyor rey de certs censals qui·s reben sobre les cenes de Guardeny e de Leyda e altres
lochs, ço és, sobre lo aliama dels moros de la ciutat de Xàtiva y sobre lo aliama dels jueus de la villa
de Algezira, la qual venda de dits censals dit senyor rey li havia feta en poder d’en Pere Gostempa
(sic.), secretari de dit senyor rey, a 30 (sic.) dezembre, any 1377, per preu, los 900 sous jaquesos, de
12600 sous jaquesos, y los 1200 sous barcelonesos, per preu de 12710 (sic.) sous barcelonesos.
Actum Valencie, a 3 de noembre, 1382, per Berengarium de Busquetis, scriptorem domini regis”.
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647

1383, gener, 16. Barcelona.

Acta notarial per la qual Arnau de Montagut, ciutadà de Barcelona, en presència de testimonis, dóna a
Joan Burgunyó, de la mateixa ciutat, la possessió corporal de les cases que té pels hereus del difunt
Gabriel Ros, també ciutadà de Barcelona, situades al burg de la citada ciutat, al carrer que va des del
portal nou d’en Campderà fins als molins que van ser de Pere de Malla, i que són propietat alodial del
preverat que el difunt Pere Grony, ciutadà de Barcelona, instituí a l’altar de Santa Maria i Sant Pere de
la parròquia de Sant Miquel, les quals li havia venut el proppassat 23 de desembre per la quantitat de
30 lliures. Segueix àpoca de la compravenda de la mateixa data.

Francesc d’Olzinelles, notari públic de Barcelona.

1A-633

533 x 263

648

1383, gener, 24. Barcelona.

Testament de Ferrer Ballaró, ciutadà de Barcelona, fill dels difunts Ferrer Ballaró i de la seva esposa
Constança. Nomena marmessors del seu testament Galceran Carbó, Guillem de Cabanelles i Pericó
Bofill, mercaders de Barcelona, i la seva esposa Joaneta, amb plens poders per disposar dels seus béns
a fi d’obtenir els 4000 sous a partir dels quals ordena la seva sepultura, fa llegats a diverses persones,
estableix deixes a diversos convents i monestirs, i inverteix la resta en misses per la seva ànima, casar
donzelles pobres, almoines i altres causes pies. Nomena hereu universal el seu parent Joan Savila, fill del
difunt Jaume Savila, draper, el qual, en certes condicions, substitueix per la Pia Almoina de la Seu de
Barcelona. Així mateix, llega 1000 sous “pro anno luctus” a la seva esposa Joaneta, filla del difunt
Jaume Alda, ciutadà de Barcelona, ordena que se li restitueixi el dot i augment per valor de 10000 sous,
li deixa el seu llit amb el parament corresponent i els anells que li havia donat durant el matrimoni.

Jaume de Font, notari públic de Barcelona.

1A-634

524 x 596

Al dors, en lletra coetània: “Testamentum Ferrarii Ballaroni”.
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Regular. Hi manca un fragment de pergamí a la part superior esquerra que afecta l’escriptura, i té
un forat a la part superior dreta.

649

1383, gener, 30. Barcelona.

Guillem Ballaró, mercader, ciutadà de Barcelona, fill dels difunts Ferrer Ballaró, també mercader, i de la
seva esposa Constança, així mateix ciutadans de Barcelona, pacta amb el seu germà Ferrer, ciutadà de
la mateixa ciutat, que en el termini d’un any comprarà un censal mort idoni i segur per valor de 240
lliures, el qual heretarà Ferrer en el cas que ell morís sense fills, tal com havia determinat la seva mare
quan li féu donació d’un censal mort i d’un violari a la vida de certes persones que rebia anualment del
General de Catalunya, i que dit General va redimir per la quantitat esmentada. Obliga els seus béns en
garantia de compliment d’aquest pacte.

Pere Ullastrell, notari públic de Barcelona.

1A-635

310 x 482

650

1383, febrer, 3. Lleida.

Francesc de Santcliment, cavaller, majordom del duc de Girona, senyor d’Alcarràs, el seu fill Ramon de
Santcliment, donzell, i Domènec de Salars, habitant de Montagut, procurador de les universitats i dels
singulars dels llocs d’Alcarràs i de Montagut, venen a Bernat de Navés, ciutadà de Lleida, un violari de
900 sous de Barcelona equivalents a 600 sous de Jaca, cobrador anualment el 3 de febrer, per la quan-
titat de 5400 sous de Barcelona corresponents a 3600 sous de Jaca. El violari es reparteix en sis frac-
cions de 150 sous de Barcelona o de 100 sous de Jaca durant la vida natural del comprador i dels seus
dos fills Bartomeu i Paulet, de la seva esposa Francesca, i de les seves tres filles Francesca, Caterina i
Toneta?, respectivament. Segueix àpoca de la compravenda del violari de la mateixa data.

Guillem Carbó, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-636
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883 x 628

Al dors, en lletra coetània: “Est debitum pro isto instrumento XL solidos Jacce, quia jam habui sex-
saginta solidos Jacceª. Bernardi de Navers. Fuit ordinata diffinicio et cessio ad tuendum rem emp-
tam (...)”. Segueixen altres notes dorsals il·legibles. En xifres i lletra posteriors: “1383. Alcarraz”.

Regular. Taques i forats que afecten l’escriptura.

a. a partir de quia fins a Jacce, ratllat.

651

1383, febrer, 11. Barcelona.

Domènec de Salars, fill de Pere de Salars, del lloc de Montagut, a la diòcesi de Lleida, en nom propi i
com a procurador, juntament amb Bartomeu Martell, del lloc d’Alcarràs, de Francesc de Santcliment,
cavaller, dels seus fills Ramon i Francescó de Santcliment, donzells, de Francesca i Caterina, mullers d’a-
quests darrers, respectivament, i també de les universitats i dels singulars dels llocs d’Alcarràs, Montagut,
Sarroca i Llardecans, ven a Ramon de Blanes, donzell, un censal mort de 1000 sous de pensió anual, a
percebre cada 11 de febrer, assignat sobre els béns i les rendes dels seus principals, pel preu de 12000
sous, a raó de 12000 sous per 1000 sous. Aquest censal mort és contractat per tal de poder pagar el
preu dels llocs, viles i castells de Flix i de la Palma, a la diòcesi de Tortosa, que l’esmentat Francesc de
Santcliment, cavaller, ha comprat al rei d’Aragó.

Joan de Fontcobert, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

Trasllat d’Arnau de Millars, notari públic de Barcelona, de 1401, setembre, 12.

1A-637

836 x 666

Al dors, en lletra coetània: “De l’honorable en Ramon de Blanes, cavaller. Honorabilis Raimundi de
Blanis, militis”.

Regular. Pèrdua d’escriptura de la part dreta.

Hi manca la subscripció notarial.

652

1383, febrer, 26. Barcelona.
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Domènec de Salars, fill de Pere de Salars, del lloc de Montagut, a la diòcesi de Lleida, en nom propi i
com a procurador, juntament amb Bartomeu Martell, fill de l’homònim, del lloc d’Alcarràs, de Francesc
de Santcliment, cavaller, majordom del duc de Girona, dels seus fills Ramonet i Franciscó de Santcliment,
donzells, de Francesca i Caterina, mullers d’aquests darrers respectivament, i de les universitats i dels
singulars dels llocs d’Alcarràs, Montagut, Sarroca i Llardecans, ven a Bartomeu de Bonany, conseller i
auditor de comptes de la cort de l’infant Martí, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 600 sous
anuals de renda, cobrador en la data d’avui, per la quantitat de 7200 sous, a raó de 12000 per mile-
nar. Aquest censal mort es crea per tal d’obtenir els diners necessaris per pagar els castells i llocs de
Flix i de la Palma.

Bernat Alemany, notari públic de Barcelona.

Trasllat d’Antoni Saplana, notari públic de Barcelona, de 1402, febrer, 8.

1A-638

857 x 720

Al dors, en lletra coetània: “Trasllat d’en Bonany”. Hi altres notes il·legibles.

Hi manca la subscripció notarial.

653

1383, febrer, 28. Barcelona.

Ramon Figueret, mercader, ciutadà de Barcelona, procurador d’Arnau Porta, de la casa del rei i ciutadà
de Barcelona, confessa i reconeix a Francesc de Santcliment, cavaller, majordom del duc de Girona, que,
per manament fet pel rei al seu tresorer Pere de Vall, li ha pagat 25 florins d’or d’Aragó, que valen 13
lliures i 15 sous, procedents del preu dels llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix, els quals dit
Francesc de Santcliment ha comprat. Bramon de Bosc havia reconegut que tenia aquells 25 florins en
comanda i dipòsit d’Arnau Porta.

Francesc Fuster, notari públic de Barcelona.

1A-639

256 x 394

Al dors, en lletra coetània: “Com foren pagats .XXV. florins per en Bramon del Bosch a n’Arnau
Porta”.
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654

1383, març, 9. València.

Pere Marrades, ciutadà de València, com a procurador del rei, ven a Bernat Ferrer, moneder, ciutadà de
València, unes rendes reials que el mateix monarca havia redimit recentment (1382, novembre, 3.
València) del seu conseller i majordom Pedro Jordán de Urríes, cavaller, el qual les havia comprat ante-
riorment al mateix sobirà, per la quantitat de 10800 sous jaquesos. Són les següents: 400 sous de
moneda jaquesa que el comanador i la casa de Gardeny, de l’orde de l’Hospital de Sant Joan de
Jerusalem, paguen cada primer de gener per raó del dret de cena d’absència, i altres 500 sous de la
mateixa moneda que l’antiga casa de Lleida, de dit orde, paga anualment el mateix dia i per idèntica
raó. La present venda és feta a Bernat Ferrer per rescabalar-lo de les quantitats de moneda que bestra-
gué al sobirà per satisfer algunes despeses de les seves campanyes de Sicília: pagar els serveis dels
nobles Roger de Montcada i Eiximèn Peres d’Arenós, que serviren el rei amb unes galeres; satisfer al dit
Roger de Montcada pel servei que donà en el castell d’Agosta i per fer-se càrrec de la reina de Sicília
[Maria], néta del mateix monarca, la qual fou traslladada del dit castell d’Agosta al de Càller, a
Sardenya, on ara es troba, i, finalment, pagar la xurma de les dues galeres que, capitanejades per
Dalmau, vescomte de Rocabertí, dugueren la reina a Càller.

Pere de Montsó, notari públic de València.

Trasllat de Pere Triter, notari públic de Barcelona, de 1505, octubre, 20. Barcelona.

1A-640

500 x 620

Al dors, en lletra posterior : “Translat auctèntich de la carta de la venda feta per en Pera Marrades,
procurador del sr. rey, a·n Bernat Ferrer, monader de València, de .DCCCC. sous jaquesos de cena
de absència: sobre la casa antiga prop Leyda .D. sous, e sobre la casa de Gardeny .CCCC. sous. A
9 de maig (sic.), any 1383, per en Pere de Montesono, notari de València. E lo present traslat per
en Pere Triter, notari per auctoritat real de Barcelona, a 20 de octubre, 1505”.

655

1383, març, 19-28. Tortosa.

Acta notarial per la qual Francesc Morató, síndic i procurador de la ciutat de Barcelona, reclama a Pere,
comte d’Urgell, la reintegració a la ciutat de Barcelona del castell de Cervelló i de la vila de Sant Vicenç,
situats a la vegueria de Barcelona, i dels llocs de Caldes de Montbui i de Granollers, situats a la vegue-
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655. Francesc Morató, síndic
de la ciutat de Barcelona,
reclama al comte d’Urgell la
reintegració a la citada ciutat
del castell de Cervelló i de
les viles de Sant Vicenç dels

Horts, Caldes de Montbui i
Granollers, pertanyents a les
vegueries de Barcelona i del
Vallès, en aplicació del privi-
legi intitulat Recognoverunt
proceres.
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ria del Vallès, que l’esmentat comte havia comprat a Guillem Ramon de Montcada, baró del regne de
Sicília, perquè la vegueria del Vallès depèn de la de Barcelona i des d’antic la ciutat de Barcelona havia
obtingut privilegis dels reis d’Aragó perquè no es poguessin alienar ni vendre llocs pertanyents a la
vegueria i a la batllia de Barcelona, els quals estan recollits en els privilegis de la ciutat intitulats
“Recognoverunt proceres”. Berenguer de Vergós, batlle general i procurador del comte d’Urgell, reconeix
els drets de la ciutat de Barcelona en aquest assumpte.

Pere Saplana, escrivà reial, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, clou aquest
document el 1383, març, 31.

1A-641

560 x 503

Al dors, en lletra coetània: “Petrus III’. Carta de protestació feta per lo síndich de la ciutat de
Barcelona al comte d’Urge[ll] per raó de les compres e permutació que·l dit comte havia fetes
d’en Guillem Ramon de Munchada dels castells de Cervelló e dels lochs de Caules e de
Granollers. In primo libro virmilio, in foleo LXXXXVI”. En xifres posteriors: “1383”.

656

1383, abril, 6. Barcelona.

Domènec de Salars, fill de Pere de Salars, de Montagut, procurador conjuntament amb Bartomeu Martell,
fill de Pere Martell, d’Alcarràs, de Francesc de Santcliment, cavaller, majordom de l’infant Joan, dels seus fills
Ramonet i Franciscó, donzells, i de les seves respectives esposes Francesca i Caterina, així com dels pro-
homs i dels singulars dels llocs d’Alcarràs, Montagut i Llardecans, i del castell de Sarroca, ven a Pere
Tarascó, prevere beneficiat de la Seu de Barcelona, un censal mort de 300 sous anuals de renda, cobrador
el 23 de febrer, per la quantitat de 3600 sous, a raó de 12000 sous per milenar. La venda es realitza per
tal de recuperar els llocs de Flix i de la Palma que recentment havia comprat al rei per un cert preu.

Bartomeu Eiximenis, notari públic de Barcelona.

Trasllat d’Arnau de Millars, notari públic de Barcelona, de 1402, febrer, 8.

1A-642

824 x 684

Al dors, amb lletra coetània: “D’en Tarescó”.

Hi manquen el signum del notari i la caplletra.
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657

1383, abril, 6. Barcelona.

Domènec de Salars, fill de Pere de Salars, del lloc de Montagut, a la diòcesi de Lleida, en nom propi i
com a procurador, juntament amb Bartomeu Martell, del lloc d’Alcarràs, de Francesc de Santcliment,
cavaller, majordom del duc de Girona, dels seus fills Ramonet i Franciscó de Santcliment, donzells, de
Francesca i Caterina, mullers d’aquests darrers respectivament, i de les universitats i dels singulars dels
llocs d’Alcarràs, Montagut, Sarroca i Llardecans, ven a Antoni Jansà, prevere beneficiat de la catedral de
Barcelona, un censal mort de 1000 sous de pensió, cobrador anualment en aquesta data, per la quanti-
tat de 12000 sous, a raó de 12000 sous per milenar. Aquesta venda es realitza per pagar els castells i
llocs de Flix i de la Palma que l’esmentat Francesc de Santcliment ha comprat al rei.

Jaume Just, notari públic de Barcelona.

Trasllat d’Antoni Saplana, notari públic de Barcelona, i escrivà de la cort del veguer d’aquesta ciu-
tat, de 1403, gener, 31.

1A-643

813 x 631

Al dors, en lletra coetània: “Translatum discreti Anthonii Jançani e d’en Roda”. En xifres posteriors:
“1383”.

Regular. Hi manquen fragments de pergamí i també hi ha taques al llarg de tota la part dreta que
afecten l’escriptura.

Hi manca la caplletra.

658

1383, abril, 6. Barcelona.

Domènec de Salars, fill de Pere de Salars, de Montagut, procurador conjuntament amb Bartomeu
Martell, fill de Pere Martell, d’Alcarràs, de Francesc de Santcliment, cavaller, majordom de l’infant Joan,
dels seus fills Ramonet i Franciscó i de les seves respectives esposes Francesca i Caterina, així com dels
prohoms i dels singulars dels llocs d’Alcarràs, Montagut i Llardecans, i del castell de Sarroca, ven a
Caterina, vídua de Berenguer Maçana, mercader, un censal mort de 600 sous anuals de pensió, cobra-
dor el 2 de març, per la quantitat de 7200 sous. La venda es realitza per tal de pagar els llocs de Flix i
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de la Palma que recentment havia comprat al rei per un cert preu.

Bartomeu Eiximenis, notari públic de Barcelona.

Trasllat d’Antoni Saplana, notari públic de Barcelona, i escrivà de la cort del veguer d’aquesta ciu-
tat, de 1404, desembre, 9.

1A-644

822 x 688

Al dors, en lletra coetània: “Domine Caterine, uxoris Berengarii Maçana, quondam, mercatoris”.

Regular. Hi manquen fragments de pergamí i presenta taques que afecten l’escriptura.

659

1383, agost, 27.

Clàusules del testament del difunt Bartomeu Gomar, notari de Barcelona. Les clàusules fan referència a
la institució d’hereu universal del testador feta a favor dels seus fills Berengueró i Bartomeu a parts
iguals i a les previsions en el cas que morissin sense descendència. Hi surten esmentades en substitució
les tres filles de Bartomeu Gomar: Heleneta, Rafaela i Violant, així com un fill natural anomenat Pere
Arnau, els parents cognominats Gomar, i finalment la seva esposa.

Pere Marc, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Pere Dalmau, notari públic de Barcelona, de 1390, desembre, 1.

1A-645

327 x 300

660

1383, setembre, 1. Barcelona.

Tomàs Girona, ciutadà de Barcelona, fill dels difunts Ramon Girona, mercader, ciutadà de Barcelona, i
d’Antígona, filla de Guillem Carbonell, també mercader, ciutadà de Barcelona, volent executar el testament
de la seva mare (1383, juliol, 7), de la qual és hereu universal, concedeix 15 lliures anuals al presbiterat o
benefici instituït per la dita Antígona a l’altar de Santa Clara de l’església del monestir de Sant Antoni de
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Barcelona, de l’orde de Santa Clara. Tomàs Girona fa l’assignació de les 15 lliures a mans de Guillem
Palomera, prevere de Barcelona, obtentor de dit benefici, i als seus successors en l’esmentat presbiterat. Les
15 lliures són extretes d’un censal mort de 50 lliures de pensió anual que la universitat de la ciutat de
Barcelona pagava cada 24 de juny a la dita Antígona i que ara rep el seu fill Tomàs. Aquest censal havia
estat venut per Miquel d’Aguilar, aleshores síndic de la universitat de la ciutat de Barcelona, a Antígona en
qualitat de tutora dels seus fills Tomàs i Ramonet Girona, aquest darrer ara difunt (1362, juny, 4).

Guillem de Vilardebò, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-646

445 x 522

Regular. La part dreta presenta passatges il·legibles.

661

1383, setembre, 13.

Acta notarial per la qual Guillem de Torrent, conseller de Barcelona, i Pere Dalmau, síndic de la universitat de
Barcelona, investiguen si Ramon de Bages, cavaller, algutzir de l’infant Joan, per manament de dit infant, va
deixar en llibertat el passat 18 d’agost els germans Bernat i Jaume de Vall, ciutadans de Barcelona, empre-
sonats per la mort de Bartomeu Pellicer, àlies Quintana, a la presó de la cort del veguer de Barcelona.
Atesos els privilegis d’aquesta ciutat, l’infant Joan els absolgué de l’esmentada mort el 24 d’agost. Andreu de
Cases, carceller de la presó de la cort del veguer, manifesta que Bages, juntament amb Guillem de Torrent i
Arnau Roure, consellers actuals de la ciutat de Barcelona, i altres ciutadans d’aquesta ciutat, es presentaren
a la presó el 18 d’agost dient que el citat infant havia manat que els posés en llibertat.

Guillem de Vilardebò, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, en lloc d’Andreu
Figuera, notari públic de Barcelona.

1A-647

401 x 536

Al dors, en lletra coetània: “In primo virido, foleo CCCCI”. En xifres posteriors: “1383”.

Confer. Privilegis reials, doc. 287, pàg. 179.

662
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1383, novembre, 30. Tarragona.

Acta notarial per la qual Pere Ponç, síndic substitut de Pere Dalmau, síndic de la universitat de
Barcelona, protesta a Guillem de Comes, paborde de Tarragona, vicegerent de l’arquebisbe de Tarragona
“sede vacante” [Ènnec de Vallterra, electe], sobre el procediment emprat per realitzar penyores de mer-
caderies per lleudes impagades per part del lleuder de Tamarit a ciutadans de Barcelona, concretament
a Jaume Despuig, Guim Sebrià i altres, malgrat el privilegi atorgat als ciutadans d’aquesta ciutat pel rei
Pere II (1283, gener, 11. Barcelona). Segueixen inserides dues lletres: l’una de Galceran Sestrada, batlle
de Barcelona, i l’altra dels consellers de l’esmentada ciutat al citat paborde sobre aquest assumpte, i se
succeeixen les rèpliques i contrarèpliques d’ambdues parts fins al dia 5 de desembre.

Francesc Antoni, notari públic de Tarragona, per Pere de Vall, ciutadà de Barcelona, notari públic de
Tarragona.

1A-648

853 x 650

Al dors, en lletra coetània: “Petrus Tercius”. Segueixen altres notes dorsals il·legibles. En xifres i lle-
tra posteriors: “1383. Lezda.”

Part del document és en català.

663

1384, juny, 12. Fraga.

Pere III, a petició dels prohoms i de les universitats dels llocs de Vilamajor i de Cardedeu, i de les parrò-
quies de Santa Susanna i Sant Julià del Fou, situades al Vallès, els confirma els capítols que li presenten,
acceptant les seves condicions. Li demanen tornar a la jurisdicció reial redimint-ne el preu que Bernat
de Cabrera va pagar quan els va comprar a carta de gràcia i passar a ser considerats carrer de
Barcelona, de manera que mai més no puguin ser alienats i, entre altres coses, constituir sindicats i pro-
curacions per tal d’aconseguir el capital necessari per a la seva redempció, obtenir llicència per imposar
talles i impostos, i crear censals i violaris per comprar la seva llibertat.

Bartomeu Sirvent, secretari reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

Trasllat de Bartomeu Eiximenis, notari públic de Barcelona, de 1399, abril, 10.

1A-649
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508 x 550

Al dors, en xifres posteriors: “1384”.

Els capítols pròpiament dits estan redactats en català.

664

1384, juny, 12. Fraga.

Pere III aprova i jura complir els capítols que li han presentat els prohoms i les universitats dels llocs i de
les parròquies de Lliçà d’Amunt, Santa Justa [i Santa Rufina de Lliçà d’Amunt], Santa Eulàlia 
de Ronçana, Sant Cristòfol [de Pallars], Sant Genís de l’Ametlla, Sant Bartomeu de Mont-ras, Sant Pere
de Bigues, Sant Feliu de Codines, Sant Vicenç de Riells, Sant Mateu de Montbui i Sant Esteve de
Palaudàries, que conformen el terme del castell de Montbui, situat a la vegueria de Barcelona i del
Vallès. Aquests capítols contemplen i regulen el procés de redempció del mer imperi i de totes les altres
jurisdiccions i els drets dels dits llocs i parròquies, que el mateix monarca havia venut amb carta de grà-
cia a Ramon de Planella, donzell, i que ara els esmentats llocs i parròquies volen redimir i pagar de llur
pròpia moneda per tornar a la jurisdicció i senyoria del rei.

Bartomeu Sirvent, secretari reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

Trasllat de Benet Pla, de la vila de Granollers, notari públic per tot el principat de Catalunya i els
comtats de Rosselló i de la Cerdanya, de 1574, juny, 21. És trasllat d’una còpia anterior, de Joan
Feu, major de dies, de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, també notari públic per tot el
principat de Catalunya i els comtats de Rosselló i de la Cerdanya, de 1554, febrer, 7.

1A-650

635 x 495

Al dors, en lletra posterior : “Transllat auc[tèntich] (...) e tresllat de un privilegi atorgat per lo sere-
níssimo rey en Pere a les universitats y hòmens del terme de Montbuy”. En xifres posteriors:
“1554”. Hi ha altres anotacions molt esborrades.

Els capítols pròpiament dits estan redactats en català.

665

1384, juny, 15. Lleida.
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Nicolau Rimbau, ciutadà de Lleida, en nom propi i com a procurador del seu germà Joan Rimbau, amb-
dós hereus universals dels béns del seu difunt pare Nicolau, també ciutadà de Lleida, juntament amb
els seus germans Bartomeu i Bernadó, menors d’edat, representats pel seu tutor Felip de Castelló, mer-
cader també de Lleida, venen en pública subhasta a Joan Civera, donzell, un censal de 200 sous anuals
perpetus de renda que el difunt Nicolau rebia cada any per Sant Vicenç de gener d’Arnau de Bosc, així
mateix ciutadà de Lleida, senyor dels castells i llocs de Flix i de la Palma, al qual li havia comprat per
2400 sous (1351, gener, 19. Lleida). El preu de la venda s’estipula en 150 lliures, i es realitza en com-
pliment del testament de Nicolau Rimbau i per al sosteniment dels seus fills menors.

Bernat Ferrer, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-651

760 x 590

Al dors, en lletra coetània: “Venda del sensal dels fills d’en Riambau feta a·n Johan Civera sobre lo
castel de Flix, de CC sous barcelonesos e d’en Johan [a] mossèn Francesch de Sent Climent”.

Regular. Taques que afecten l’escriptura.

666

1384, juliol, 4. Fraga.

Acta notarial per la que Pere Terré, doctor en lleis, Jaume Fiveller i Berenguer de Santcliment, síndics i
procuradors de la ciutat de Barcelona a les corts generals de Fraga, seguint el mandat dels consellers,
Consell de Cent i universitat de Barcelona (1384, juny, 28. Barcelona), s’oposen a l’alienació de llocs del
patrimoni reial si pertanyen a la batllia i a la vegueria de Barcelona, ja que això va contra els privilegis
de l’esmentada ciutat. Pere III volia fer certes concessions a la cambra de la reina i a Bernat de Fortià,
cavaller, a qui atorgava els castells i llocs de Cubelles, Vilanova, Font-rubí i la Geltrú, amb tota la jurisdic-
ció alta i baixa, els quals pertanyien a la batllia de Barcelona.

Bartomeu d’Avellaneda, lloctinent del protonotari reial, i notari públic per tota la terra i dominació
del rei d’Aragó.

1A-652

315 x 772

Al dors, en lletra coetània: “Petrus III’. IIII julii, LXXXIIII”.
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Part del document és en català.

667

1384, agost, 3. Barcelona.

Testament de Joan de Burgunyó, ciutadà de Barcelona. Nomena marmessora i hereva universal de tots
els seus béns la seva muller Caterina. Disposa ser enterrat al cementiri de Santa Maria del Mar. Fa lle-
gats a la confraria de Sant Andreu, de la qual és confrare, als confrares d’aquesta confraria i a diverses
obres pies: misses, redempció de captius, casament de noies pobres, etc. 

Francesc d’Olzinelles, notari públic de Barcelona.

1A-653

324 x 327

668

1384, octubre, 24.

Acta notarial per la qual Guillem de Puig, draper de Lleida, procurador dels marmessors del difunt Pere
d’Espallargues, ciutadà de Lleida, demana al veguer i cort de Lleida la reconstrucció d’un document d’a-
questa marmessoria, que realitza Bernat Ferrer, notari, de manament del veguer i cort de Lleida, succes-
sor de l’escrivania de Domènec Morés, notari de Lleida, a partir de les “notulas” de dit Morés: el bisbe
[Arnau Sescomes] i el Capítol de la Seu de Lleida venen a Bernat Clavell, Ramon de Roda, Ferrer
Amorós i Pere Ros, marmessors del difunt Pere d’Espallargues, tots ciutadans de Lleida, un censal de
500 sous jaquesos que es pagaran anualment per meitats en dos terminis, per Sant Miquel de setem-
bre i l’1 del mes de març, el qual el difunt Pericó de Bosc, aleshores senyor dels llocs de Flix i la Palma,
fill dels difunts Pere de Bosc i de la seva esposa Beatriu, van vendre als procuradors dels aniversaris de
la Seu de Lleida, per invertir en aquests mateixos aniversaris. Aquest censal es cobrarà sobre els castells
i llocs de Flix i de la Palma, i especialment sobre la barca de Flix, que transporta persones d’un marge a
l’altre del riu Ebre. El preu de la venda s’estipula en 10100 sous de Jaca (1327, febrer, 19).

Bernat Ferrer, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-654
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800 x 566

Regular. Tacat.

669

1384, desembre, 4. Flix.

Acta notarial per la qual Guillem Aguiló, batlle de Flix, en compliment de l’ordre de Jaume Sacirera,
cavaller, veguer i cort de Lleida i del Pallars (1384, novembre, 15. Lleida), lliura a Guillem Despuig, dra-
per, procurador dels marmessors del difunt Pere d’Espallargues, ciutadà de Lleida, la barca del pas de
Flix juntament amb tots els drets i les rendes, per la qual cosa Azmet de Camer, barquer sarraí, li pres-
ta homenatge de boca i mans. El lliurament es realitza en presència de Joan Civera, procurador de
Francesc de Santcliment, i amb motiu dels 800 sous de Jaca que pertanyien a aquesta marmessoria,
els quals cobraven anualment en dos terminis. Fins a aquesta data les rendes de la barca les havia
emparat Pere de Montsonís, donzell, representat pel seu procurador Bernat de Santalínia, notari,
emparament que el veguer ordena cessar. A continuació, Guillem Despuig arrenda la barca de Flix a
Çalema Çaydot i Alí Arrefech, àlies Móra, sarraïns de Flix, durant un període de quatre anys, compta-
dors a partir de la festa de Sant Nicolau propvinent, a canvi de 40 lliures de Jaca anuals, les quals
abonaran en tres terminis.

Ramon Massaguer, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, i regent l’escrivania
de la cort del veguer de Lleida, per Berenguer Carrera, escrivà reial i notari de la citada cort.

1A-655

702 x 497

Al dors, en lletra coetània: “[Cartes] dels mayorals dels drapers, pelicers de metre entre mans del
(...) dels lochs de Flix e de la Pallma, de la barca dels dits lochs, e contén com les (...)den vendre la
barcha a sa mà e arrendar e pe[ndre ho]menatge del barquer”.

Català.

670

1384, desembre, 18. Sant Andreu de Palomar.

Jaume Osset, rector de la capella de la Santa Trinitat de la parròquia de Sant Andreu de Palomar, procu-
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rador de Ramon Gener, rector de l’esmentada parròquia, ratifica i confirma Bernat Sala, fill del difunt
Guillem Sala, també de Sant Andreu de Palomar, en la possessió d’una peça de terra amb aigua per
regar situada al lloc anomenat “des Tosell”, propietat alodial d’aquesta parròquia i del seu rector, a canvi
d’una entrada de 9 sous i d’un cens anual de 10 sous que es pagarà per Sant Miquel.

Pere de Sala, notari públic de Barcelona, que té les escriptures de l’escrivania del difunt Pere
Borrell, connotari seu, el qual les hi llegà, clogué el document el 1385, novembre, 27.

1A-656

390 x 520

Al dors, en lletra posterior, notes dorsals sobre el contingut del document en gran part il·legibles.
En xifres posteriors: “1380 (sic.)”.

671

1384, desembre, 22. Sant Andreu de Palomar.

Bernat Sala, de la parròquia de Sant Andreu de Palomar, fill i hereu universal del difunt Guillem Sala, de
la dita parròquia, confessa i reconeix a Guillem Sacosta, de la mateixa parròquia, que li ha pagat 100
sous pel preu d’una peça de terra erma amb aigua per regar, amb tots els seus drets i les seves perti-
nences, situada a la mateixa parròquia, en el lloc anomenat “des Tosell”. La terra és tinguda sota domini
alodial de la parròquia de Sant Andreu, a cens de 10 sous anuals pagadors per Sant Miquel. La venda
tingué lloc el passat 18 de desembre, segons instrument públic en poder del notari infrascrit. Guillem
Sacosta ha pagat els 100 sous de la manera següent: per voler del venedor, ha lliurat al senyor alodial
92 sous entre lluïsme, cens i instrument precari que ha estat estès; la resta, els ha pagat en efectiu.

Pere de Sala, notari públic de Barcelona, que té les escriptures de l’escrivania del difunt Pere
Borrell, connotari seu, el qual les hi llegà, clogué el document el 1385, novembre, 27.

1A-657

275 x 320

Al dors, en lletra coetània: “Carta dells Tosells”.

672

1385, març, 26. Saragossa.
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Belenguer Cortillas, mercader, habitant de Saragossa, confessa i reconeix a Juan Mercer, senyor del lloc
de Novales, que li ha pagat 100 florins d’or d’Aragó, els quals Arnau de Bosc, senyor del lloc de Flix,
havia promès que li pagaria, segons carta pública d’obligació registrada en el llibre de la cort del justícia
d’Aragó Domingo Cerdán, cavaller i conseller reial, en poder de Juan de Bisos, habitant de Saragossa,
escrivà de la cort del justícia (1381, desembre, 10. Saragossa). Juan Mercer ha fet el pagament com a
fiador i principal pagador dels 100 florins donats per Arnau de Bosc.

Martín Pérez Doco, notari públic de Saragossa.

1A-658

277 x 437 

Aragonès.

673

1385, maig, 11. La Palma.

Francesc de Santcliment, cavaller, senyor d’Alcarràs, de Vilanova de Remolins, de Montagut, de Flix, de la
Palma i del Mas de Flix, el seu fill gran Ramon de Santcliment, donzell, i Joan Civera, ciutadà de Lleida,
juntament amb el batlle, els jurats, la universitat i els singulars del lloc de la Palma, venen a Pere Aicart,
de Falset, un censal anual de 612 sous i 6 diners de renda, pagador l’1 d’agost, per la quantitat de
7350 sous. La venda es realitza a causa dels molts deutes que han contret la universitat i els singulars
de la Palma amb prestadors cristians i jueus, especialment amb Bonastruc Mercadell, Astruc Gracià i
Abamari [Almolí, tots jueus] de Falset, i els alts interessos que els han de pagar. Efectuen una sèrie de
renúncies i estableixen certes obligacions, com donar hostatges, no demanar moratòries, etc., i es posen
sota l’autoritat del veguer i cort de Lleida, del procurador del comtat i Muntanyes de Prades i de l’oficial
de Tortosa. Segueix àpoca de la compravenda de la mateixa data. Ramon de Santcliment i Joan Civera
signen el 22 d’agost a la Palma, i Francesc de Santcliment firma el 21 de desembre a Barcelona.

Pere Boteller, habitant de Falset, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-659

896 x 585

Al dors, en lletra coetània: “Carta de venda, sindicat e àpocha dels DCXII sous, VI diners barcelo-
nesos perpetus censsals que mossèn Francesch de Sent Climenç e en Ramon de Sent Climenç, fill
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maior seu, e en Johan Civera, ciutadà de Leyda, e la universitat, hòmens e fembres de la Palma,
veneren a l’honrat en Pere Aycart, de Falçet, per preu de VIIMCCCL sous barcelonesos, cascun any
pagadors lo primer dia del mes d’agost. De Daví Mercadell e de sos nabots, d’en Abamari Almolí e
de na Regina, muller e hereva d’en Astruch Gracià, quòndam, juheu de Falcet. Fuit facta diffinicio.
(...) compliment. Fe? aquesta a Abemari Almolí”.

Regular. Taques que afecten l’escriptura.

Escriptura en caràcters hebreus.

674

1385, juliol, 9. Vilanova.

Pere III, a petició dels prohoms de la vila d’Igualada, incorpora plenament aquesta vila, el seus termes,
els seus territoris i els seus habitants a la ciutat de Barcelona, de manera que, a partir d’ara, seran con-
siderats carrer i ciutadans de l’esmentada ciutat, i gaudiran de tots els privilegis que això comporta. Per
aquest motiu, hauran de prestar sagrament i homenatge com a vassalls i súbdits als consellers de
Barcelona. Així mateix, dóna llicència als citats consellers per prendre possessió d’aquesta vila, rebre
l’homenatge pertinent i absol els seus habitants de l’homenatge que li van prestar en el seu moment.
Aquests privilegi és l’ampliació d’un d’anterior (1381, agost, 30. Saragossa), en el qual havia promès als
prohoms, singulars i habitants d’aquesta vila que mai no podrien ser separats de la corona ni del com-
tat de Barcelona i que, en cas que ho fossin, els uniria a la ciutat de Barcelona, reservant-se, però, el
dret de posar oficials. Els consellers de Barcelona havien tingut certs dubtes a acceptar aquesta vila
sense la revocació expressa del privilegi anterior i una nova donació incondicional.

Guillem Ponç, lloctinent del protonotari reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

Trasllat de Pere Vilardell, notari de Barcelona, regent l’escrivania de la cort del veguer en substitu-
ció de Francesc Formós, notari i escrivà d’aquesta cort, de 1385, agost, 30.

A la part inferior central: “Probatum cum originali”.

1A-660

444 x 611

Al dors, en lletra coetània: “Transsumptum ville Aqualate. In secundo libroa virmilio, in foleo CLXX.
Translat del privilegi de Agualada. Fa a decretat. Probatum”. En xifres posteriors: “1385”.

a. Segueix virido, ratllat.
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674. Pere III, a petició dels
prohoms de la vila
d’Igualada, incorpora plena-
ment aquesta vila, el seu
terme i els seus habitants a
la ciutat de Barcelona, de
manera que, a partir d’ara,
seran considerats carrer i
ciutadans de l’esmentada
ciutat, i gaudiran de tots els
privilegis que posseeixen els
barcelonesos.
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675

1385, agost, 9. Igualada.

Acta notarial per la qual el notari infrascrit relata tots els aspectes jurídics i formals de la cerimònia de
lliurament de la vila d’Igualada als procuradors de la universitat de Barcelona, després de la congregació
del ple de la universitat de dita vila i també de les posteriors crides fetes per aquest motiu. Francesc
Rovires, nunci de la ciutat d’Igualada, havia demanat als consellers de Barcelona l’acceptació d’aquesta
vila com a carrer de la ciutat, arran del darrer privilegi del rei Pere III (1385, juliol, 9. Vilanova), la qual
cosa consentida, els consellers de Barcelona nomenaren Ramon de Vall i Guerau de Palou, coconsellers,
procuradors especials per rebre possessió corporal de l’esmentada vila. Més tard, aquells habitants de la
vila que no han pogut assistir a la cerimònia principal presten jurament i homenatge als procuradors de
la ciutat de Barcelona. Detalla totes les obligacions que comporta acollir-se al carreratge i el represen-
tant reial absol els igualadins del jurament prestat al rei.

Andreu Figuera, notari públic de Barcelona, i Pere Dalmau, notari i escrivà jurat del citat Figuera.

1A-661

740 x 681

Al dors, en lletra coetània: “Possessio adepta ville Aqualate”. En xifres posteriors: “1381 (sic.)”.

La crida està escrita en català.

676

1385, novembre, 16. Girona.

Acta notarial per la qual Bernat de Camporrells, cavaller, amb l’assessorament i el consell de Miquel de
Santjoan, llicenciat en ambdós drets, ardiaca de la Selva a la catedral de Girona, i altres experts en dret,
dicta sentència arbitral en la causa entre Violant, esposa d’Arnau de Bosc, ciutadà de Lleida, representa-
da pel seu procurador Francesc Quintà, d’una banda, i Francesc de Santcliment, cavaller, senyor
d’Alcarràs, de l’altra, el qual condemna a retornar a la citada Violant el castell i lloc de Flix, amb tots els
seus drets i les seves pertinences, en un termini màxim de trenta dies a partir de la data de la present
sentència, exonerant l’esmentat Francesc del pagament de les despeses del judici. Pere de Montsonís,
cavaller, procurador de Violant, i Francesc de Santcliment, cavaller, senyor d’Alcarràs, havien acordat sub-
jectar-se al compromís arbitral (1385, juny, 3. Girona). Violant demanava la restitució del dot i béns



parafernals, que tenia assignats sobre els castells i llocs de Flix i de la Palma i del Mas de Flix i que, en
el moment del seu contracte matrimonial, el seu espòs Arnau li hipotecà. Santcliment havia comprat
aquests castells i llocs al rei.

Miquel de Bordell, escrivà reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-662

563 x 572

Regular. Taques que afecten l’escriptura.

677

1385, desembre, 23. Barcelona.

Pere III, a petició dels prohoms dels llocs i de les parròquies de les Franqueses del Vallès i del Maresme,
és a dir, els llocs de Corró d’Avall i Corró d’Amunt, Marata, Llerona i altres masos i terres dispersos en
altres parròquies del Vallès i del Maresme, els confirma els seus privilegis, acceptant les condicions dels
citats prohoms en els capítols que li presenten. Li demanen retornar a la jurisdicció reial i ser conside-
rats carrer de Barcelona, de manera que mai no puguin ser separats d’aquesta jurisdicció, conservant el
rei, però, la jurisdicció alta i baixa, civil i criminal, mitjançant el nomenament d’un batlle reial triennal
natural de les Franqueses. Igualment, entre altres coses, li demanen llicència per imposar i recollir talles i
impostos, crear i vendre censals, i pagar-ne les pensions pertinents durant un termini de deu anys. El rei
havia venut recentment amb carta de gràcia les citades Franqueses a Simó Salzet per 1600 florins, el
qual després les revengué a la ciutat de Barcelona.

Guillem Ponç, lloctinent del protonotari reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó.

Trasllat d’Andreu Figuera, notari públic de Barcelona, de 1386, març, 14.

1A-663

475 x 524

Al dors, en lletra coetània: “Petrus III’. Sobre lo fet de les Franqueses”. En xifres posteriors: “1385”.

Els capítols pròpiament dits estan en català.
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678

1386, febrer, 10. L’Alguer.

Acta notarial de la presentació i lectura d’una lletra de Pere III (1386, gener, 15?) que porta Guillem,
porter reial, adreçada a Francesc? Joan de Santacoloma, governador del cap de Logudor, i al consell de
la vila de l’Alguer. Pere III mana a Berenguer de Riudeperes, cavaller, veguer de l’Alguer, que es restituei-
xin a Arnau Dalmau, patró de nau, el blat, les altres mercaderies i la moneda, carregades a la seva nau,
que sembla que van ser robades pels algueresos i els de Càller sota pena de 20000 morabatins i enca-
ra de la seva mort. Aquesta nau anava de l’illa de Sicília a Barcelona, on hi havia necessitat i carestia de
blat, probablement comprat pels consellers barcelonesos. El veguer esmentat respon el dia 17 i després
d’haver tingut consell, posant certes condicions a la restitució del citat blat, perquè diu que no és veritat
el que li han contat al rei, ja que el blat no va ser robat, sinó comprat per certa quantitat de gillats.
Entre els testimonis de la lectura, hi ha Guillem de Camós, administrador del cap de Logudor.

Joan Codina, notari públic per tota (...).

1A-664

503 x 370

Al dors, en lletra coetània: “Petrus III’. Cartes de presentacions de algunes letres reyals fetes al
governador de s’Alguer. Xª. febroarii, .Mº. <CCC.> LXXX.VIº. Presentació e protestació feta (...)
per lo veguer de l’Alguer (...), porter del senyor rey”. En xifres posteriors: “1386”.

Dolent. Taques de fongs i forats que afecten l’escriptura.

La carta del rei inserida és en català.

679

1386, febrer, 21. Lleida.

Acta notarial per la qual Pere Miró, donzell, lloctinent del veguer i cort de Lleida, condemna Jaume
Borrell, procurador de Francesc de Santcliment, cavaller, senyor dels llocs d’Alcarràs, la Palma, Montagut i
Flix, del seu fill Ramon de Santcliment, de Joan Civera, donzell, ciutadà de Lleida, i de la universitat i sin-
gulars de la Palma, a abonar puntualment l’1 d’agost a Pere Aicart, mercader i habitant de Falset, al seu
domicili o on resideixin o vulguin els seus successors en el principat de Catalunya, els 612 sous i 6
diners de censal mort que els havia comprat per la quantitat de 7350 sous (1385, maig, 11. La
Palma). Ramon Boteller, mercader de Lleida, actua de procurador d’Aicart en aquesta demanda.



Mateu de Claret, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, i regent l’escrivania de
la cort del veguer de Lleida, per Berenguer Carrera, escrivà reial i d’aquesta escrivania.

1A-665

720 x 631

Al dors, en lletra coetània: “Obligacio honorabilis Petri Aycart, loci de Falceto, debentur pro dicta
obligacione—quinque florenos. Sentencia vicarii Ilerde. P. Ycart V florins”.

Regular. Tacat.

680

1386, febrer, 25. Alcarràs.

Acta notarial per la qual Francesc de Santcliment, cavaller, senyor d’Alcarràs, els seus fills Ramon i
Francesc, juntament amb les seves esposes Francesca i Caterina, els batlles, els jurats i les universitats
dels llocs d’Alcarràs i els habitants de la Granyanella, del terme d’Alcarràs, Montagut, Sarroca,
Llardecans, Flix i la Palma, nomenen procuradors conjuntament Bernat Barrufet, Arnau Granyanella i
Guillem Pelegrí, d’Alcarràs; Pere Babot i Domènec Massaguer, de Montagut; Pere Serra i Guillem Roig, de
Sarroca; Arnau Oró i Domènec de Toledo, de Llardecans; Arnau de Garcia i Famadó del Roig, de Flix, i,
finalment, Jaume Borrell i Bernat de Fraga, de la Palma. Els donen plens poders per crear i vendre cen-
sals morts i violaris a la ciutat de Barcelona o a altres llocs, a causa de la necessitat de diners que
tenen. Els nomenaments es porten a terme en cadascun dels altres pobles entre els dies 26 de febrer i
12 de març.

Ramon Massaguer, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-666

874 x 575

Al dors, en lletra coetània: “Sindicat de la honor de mossèn Francesch de Sentclimenç”. En xifres i
lletra posteriors: “1386. Alcarraz”.

Estudiat per FERRER, La població d’Alcarràs, especialment pàg. 78-80. Vegeu el document núm. 715.

681

1386, febrer, 25. Alcarràs.
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Vegeu el document núm. 680.

Ramon Massaguer, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

Trasllat de Miquel de Moià, notari públic de Barcelona, de 1386, desembre, 12.

1A-667

680 x 756

Al dors, en lletra coetània: “Sindicat dels lochs de mossèn en Francesch de Sent Climent”.

Estudiat per FERRER, La població d’Alcarràs, especialment pàg. 78-80. Vegeu el document núm. 715.

682

1386, febrer, 25. Alcarràs.

Vegeu el document núm. 680.

Ramon Massaguer, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

Trasllat de Guillem Mulet, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, de 1387,
març, 4.

1A-668

794 x 542

Al dors, en lletra coetània: “ Translat del sindicat faent per los M.CC. sous de censal mort que jo,
Anthoni Rovira, comprà sobre mossèn Francesch de Sentcliment e alguns altres en lo present
translat contenguts”. En xifres i lletra posteriors: “1386. Alcarraz”.

Estudiat per FERRER, La població d’Alcarràs, especialment pàg. 78-80. Vegeu el document núm. 715.

683

1386, febrer, 28.

Acta notarial per la qual Ramon Cirera, llicenciat en decrets, rector de l’església de Forcall i oficial de
Tortosa, a petició de Vidal Moliner, ciutadà de Tortosa, procurador de Pere Aicart, de Falset, condemna



Jaume Borrell, veí de la Palma, diòcesi de Tortosa, en nom propi i com a procurador de Francesc de
Santcliment, cavaller, senyor dels llocs d’Alcarràs, de Vilanova de Remolins, de Montagut, de Flix, de la
Palma i del Mas de Flix, del seu fill Ramon, donzell, de Joan Civera, i del batlle, jurats i universitat de la
Palma, a pagar puntualment l’1 d’agost al citat Aicart els 612 sous i 6 diners anuals de renda que
havia comprat per la quantitat de 7350 sous, i que, segons el document de compravenda, havia de
cobrar cada any al seu domicili de Falset en aquesta data (1385, maig, 11. La Palma). El pagament es
faria aquest dia o en el termini dels deu dies següents, sota pena d’excomunió.

Pere Sunyol, jove, notari i escrivà de la cort de l’oficialat de Tortosa.

1A-669

593 x 600

Al dors, en lletra coetània: “Sentència de vet dada per l’official de Tortosa contra lo procurador,
síndich e actor de mossèn Francesch de Sent Climent e de Ramon, fill maior seu, e de Joan Civera,
ciutadà de Leyda, e dels jurats e prohòmens, universitat e singulars, hòmens e fembres de la Palma,
de pagar a l’honrat en Pere Aycart DCXII sous, VI diners barcelonesos perpetuo censsals que li
han venuts per preu de VIIM CCC L sous, cascun any pagadors lo primer dia d’agost. Sia liurada a
l’honrat en Pere Aycart”. Segueix escriptura en caràcters hebreus. “Té aquesta en Bonastruch
[M]ercadell”.

Hi manca el segell.

684

1386, març, 22. Barcelona.

Francesc de Santcliment, cavaller, senyor d’Alcarràs, diòcesi de Lleida, i dels altres llocs infrascrits, el seu
fill Franciscó de Santcliment, Arnau de Granyanella, habitant d’Alcarràs, i Jaume Borrell, habitant de la
Palma, diòcesi de Tortosa, en nom propi i com a procuradors de Ramonet de Santcliment, fill gran del
citat Francesc, de la seva esposa Francesca, de Caterina, muller del ja esmentat Franciscó, i de les uni-
versitats dels llocs d’Alcarràs i de la Granyanella, al terme d’Alcarràs, de Montagut, de Sarroca, de
Llardecans, de Flix, del Mas de Flix i de la Palma, venen a Joaneta, vídua de Pere d’Olivella, ciutadà de
Barcelona, 500 sous de censal mort anuals de renda per la quantitat de 300 lliures. Segueix àpoca de
la compravenda amb data de 7 de juny, la qual ha abonat Franciscó Marquès, ciutadà de Barcelona,
ara marit de dita Joaneta.

Pere Roig, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
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1A-670

864 x 560

Regular. Forats i lletres esborrades que afecten l’escriptura.

685

1386, març, 26. Barcelona.

Francesc de Santcliment, cavaller, senyor dels llocs d’Alcarràs, de Montagut, de Sarroca, de Llardecans, de
Flix, del Mas de Flix i de la Palma, i el seu fill Francesc de Santcliment, donzell, en nom propi, i Arnau de
Granyanella, habitant de la vila i lloc d’Alcarràs, i Jaume Borrell, habitant del lloc de la Palma, en nom
propi i també com a síndics i procuradors de Caterina, muller de Francesc de Santcliment, donzell, de
Ramon de Santcliment, de la seva muller Francesca, i de les universitats i els singulars dels llocs i les viles
de la senyoria de dit Francesc de Santcliment, cavaller, venen en lliure i franc alou a Ramon Ballester, lli-
cenciat en lleis, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 800 sous de pensió anual, a percebre per la
festa de Santa Maria de març, assignats sobre les rendes i emoluments dels venedors i de les universi-
tats i els singulars dels llocs esmentats, pel preu de 8000 sous. Segueix l’àpoca de la mateixa data del
preu de la venda.

Miquel de Moià, notari públic de Barcelona.

1A-671

1592 x 639

Al dors, en lletra coetània: “Instrumentum vendicionis octingentorum solidorum de censuali mor-
tuo quos honorabilis Raymundus Balisterii, licenciatus in legibus, civis Barchinone, recipit quolibet
anno perpetuo in festo Beate Marie mensis marcii in et super honorabilibus Francisco de Sancto
Clemente, milite, et filiis suis et eorum uxoribus et universitatibus suorum locorum et eorum sin-
gularibus”. Hi ha altres anotacions borroses.

Document format per dues peces de pergamí cosides amb una cinta també de pergamí.

686

1386, abril, 11. Lleida.



Domènec d’Osó, batxiller en decrets, lloctinent de Guillem de Montsó, doctor en decrets, oficial de
Lleida, a petició de Simó Gasset, procurador de deu ciutadans de Barcelona compradors de censals i de
violaris, condemna Guillem Pelegrí, habitant d’Alcarràs, procurador de Francesc de Santcliment, cavaller,
senyor d’Alcarràs, dels seus fills Ramon i Francesc, nores Francesca i Caterina, i de les universitats i els
singulars dels llocs d’Alcarràs, Montagut, Sarroca, Llardecans, Flix, Mas de Flix i la Palma, a abonar als
citats compradors, al seu domicili de Barcelona, les rendes i pensions meritades anualment pels censals
i els violaris que havien comprat. Els representats de Gasset són Guerau de Vilatorta, escrivà de porció
de Violant, esposa del duc [de Girona], que havia adquirit 1000 sous de censal mort a 12000 sous per
1000, cobradors el 18 de gener; Berenguer Dusai, que havia comprat 500 sous de censal mort per
6000 sous, perceptors el mateix dia; Berenguer d’Olivera, uixer d’armes de la casa del duc [de Girona],
havia adquirit 1000 sous de censal mort per 10000 sous, cobradors el 6 de febrer; Joaneta, vídua de
Pere d’Olivella, havia comprat 500 sous de censal mort a 12000 sous per 1000, perceptors el 25 de
març; Ramon Ballester, doctor en lleis, havia adquirit 800 sous de censal mort, a raó de 10000 sous per
1000, cobradors el mateix dia; Elisenda, esposa d’Arnau Ballester, havia comprat 1000 sous de censal
mort a 10000 sous per 1000, i 1000 sous de violari durant tota la seva vida natural i la del seu fill
Gabriel, a 7000 sous per l000, perceptors ambdós també el 25 de març; Jaume Hospital havia adquirit
500 sous de censal mort per 6000 sous, a raó de 12000 sous per l000, cobradors el mateix dia; Pere
de Montornès, donzell, senyor del castell i lloc de Montornès, havia comprat 1000 sous de censal mort
a 11000 sous per 1000, perceptors el 30 de març; Pere Queralt havia adquirit 1250 sous de censal
mort a 11000 sous per 1000, cobradors el 3 d’abril, i Bernat Codonyà, de la casa reial, havia comprat
1300 sous de censal mort, a raó de 12000 per 1000, perceptors el 5 d’abril.

Joan Morell, veí de Lleida, notari públic i regent l’escrivania de la cort de l’oficialat de Lleida per
Guerau [de Requesens i de Montoliu], bisbe de Lleida.

Trasllat de Pere Roig, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, de 1386, juliol, 27.

1A-672

800 x 643

Al dors, en lletra coetània: “In comanda Petri Rubei, notarii”. En xifres i lletra posteriors: “1386.
Alcarraz”.

687

1386, abril, 17. Barcelona.

Arnau de Granyanella, d’Alcarràs, procurador conjuntament amb Bernat Barrufet i Guillem Pelegrí, ambdós
d’Alcarràs, Pere Babot i Domènec Massaguer, de Montagut, Pere Serra i Guillem Roig, de Sarroca, Arnau
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Oró i Domènec de Toledo, de Llardecans, tots llocs de la diòcesi de Lleida, Arnau de Garcia i Famadó del
Roig, de Flix, i Jaume Borrell i Bernat de Fraga, de la Palma, diòcesi de Tortosa, dels Santcliment i de les uni-
versitats i els habitants cristians i sarraïns dels indrets ja esmentats, ven a Antoni de Rovira, escrivà de por-
ció de la casa reial, ciutadà de Barcelona, 1200 sous de censal mort, per la quantitat de 13200 sous.
Segueix àpoca del preu de la venda de la mateixa data, especificant que 11000 sous es van dipositar a
la taula de canvi de Joan i de Francesc de Gualbes, canviadors de Barcelona, i els 2200 sous restants els
van percebre en metàl·lic. A continuació, hi ha una nota de Bonanat Gili, notari públic de Barcelona, en la
qual consta que Rovira va cedir 200 sous, dels 1200 de censal mort, als fills del difunt Ramon Bussot i,
dels 1000 que li restaven, va fer definició de comptes, segons la qual percebria només 304 sous, 3 diners
de censal mort a canvi de certa quantitat del preu de la venda dels castells de Flix i de la Palma, i del Mas
de Flix a la ciutat de Barcelona (1401, maig, 19. Barcelona).

Guillem Mulet, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-673

768 x 709

Al dors, en lletra coetània: “D’en Anthoni Rovira. Fuit facta scriptura tercii, (..) die junii (sic.), anno a
Nativitate Domini Mº. CCCº. LXXXº sexto et est continua (...). Reemut del tot.” En xifres i lletra
posteriors: “1386. Alcarraz”.

688

1386, abril, 30. Lleida.

Acta notarial per la qual Guillem de Montsó, doctor en decrets, oficial de Lleida, condemna Guillem
Pelegrí, d’Alcarràs, procurador dels Santcliment i de les universitats i els habitants cristians i sarraïns
d’Alcarràs, Montagut, Sarroca, Llardecans, Flix, la Palma i Mas de Flix, a pagar anualment a Bernat
Cerdans, Bertran Nicolau i Antoni Rovira, escrivà de porció de la casa reial, tots ciutadans de Barcelona,
representats en el judici per seu procurador Simó Gasset, els censals morts que els havien comprat:
Cerdans 1000 sous anuals pagadors l’1 de maig pel preu de 12000 sous; Nicolau 1500 sous pagadors
el 10 d’abril per la quantitat de 18000 sous; i Rovira 1200 sous pagadors el 17 d’abril pel preu de
13200 sous. Tots els cobrarien en les dates indicades als seus domicilis respectius de la ciutat de
Barcelona.

Joan Morell, veí de Lleida, notari públic i regent l’escrivania de la cort de l’oficialat de Lleida per



Guerau [de Requesens i de Montoliu], bisbe de Lleida.

Trasllat de Guillem Mulet, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, de 1387,
març, 4.

1A-674

830 x 670

Al dors, en lletra coetània: “Translat de la sentència del vet dada en la cort de l’officialat de Leyda
de M.CC. sous de censal mort que n’Anthoni Rovira reeb cascun any sobre (...) mossèn Francesch
de Sent Climent e sos fills e ses nores [e les uni]versitats de la vila d’Alcarràç e d’alguns altres cas-
tells e[n lo present] translat contenguts”.

689

1386, maig, 11. Barcelona.

Bramon de Bosc, de la casa reial, habitant de Barcelona, i el seu fill Joan de Bosc, donen entre vius,
perpètuament i irrevocable, a Francesc de Santcliment i els seus tots els drets que puguin tenir en els
béns de Franciscó de Bosc, fill i germà respectivament dels donadors, el qual ha mort sense fer testa-
ment. Aquests béns que li cedeixen foren dels difunts Arnau de Bosc i de la seva esposa Francesca,
entre els quals hi havia un violari de 50 sous jaquesos que rebia Sibil·la, major de dies, i els drets en els
béns paterns i materns de Sibil·la, àlies Francesquina, menor de dies, ambdues monges del monestir de
Santa Maria de Vallsanta, diòcesi de Tarragona. Margarida i Joan, esposa i fill respectivament del citat
Bramon, aproven la donació. Antoni Saplana, notari públic de Barcelona, escrivà de la cort del veguer
d’aquesta ciutat, accepta la donació en nom de Bernat de Tous, cavaller, veguer de Barcelona i del Vallès
(1387, novembre, 14).

Bartomeu Eiximenis, notari públic de Barcelona.

1A-675

638 x 597

Al dors, en xifres i lletra posteriors: “1386. Flix”. Les notes dorsals coetànies són il·legibles en la
major part.

Dolent. Lletres totalment esborrades en algunes parts que afecten l’escriptura.

690
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1386, maig, 19. Lleida.

Francesc de Bosc, regent l’ofici i lloctinent de Jaume Sacirera, cavaller, veguer i cort de Lleida i del Pallars,
dicta sentència contra Guillem Pelegrí, habitant del lloc d’Alcarràs, el qual actua en nom propi i com a
síndic i procurador de Francesc de Santcliment, cavaller, senyor del dit lloc d’Alcarràs, dels seus fills
Ramon i Francesc de Santcliment, de les seves mullers Francesca i Caterina, respectivament, i també
com a procurador de les universitats i dels singulars dels llocs d’Alcarràs, Montagut, Sarroca, Llardecans,
Flix, Mas de Flix i de la Palma. El regent els condemna a pagar les pensions degudes per tots ells a
Bernat Cerdans, a Bertran Nicolau i a Antoni Rovira, escrivà de porció del rei, ciutadans de Barcelona,
per raó de tres censals morts que els havien venut: a Bernat Cerdans, 1000 sous de pensió anual, a
percebre cada 1 de maig, per preu de 12000 sous; a Bertran Nicolau, 1500 sous de pensió, a percebre
cada 10 d’abril, per la quantitat de 18000 sous, i a Antoni Rovira, 1200 sous de pensió, a percebre
cada 17 d’abril, per preu de 13200 sous. També els condemna a fer front a totes les clàusules penals
contingudes en els tres instruments de venda dels dits censals. La condemnació es fa a instància de
Simó Gasset, escuder, de la casa de Francesc de Santcliment, cavaller, el qual, com a procurador dels tres
creditors barcelonesos, havia presentat la demanda contra els esmentats deutors davant la cort del
veguer de Lleida.

Mateu de Claret, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, regent l’escrivania de la
vegueria de Lleida per Berenguer Carrera, escrivà reial i de la dita escrivania.

Trasllat de Guillem Mulet, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, de 1387,
març, 4.

1A-676

825 x 693

Al dors, en lletra coetània: “Translat de la scriptura del terç e de la confessió judicial del veguer de
Leyda per MCC sous de censal mort de Francesch de Sentcliment e (...) altra, en lo (...) conten-
guts a·n n’Anthoni Rovira”.

Regular. Taques de fongs i forats que afecten l’escriptura.

691

1386, juny, 7. Barcelona.

Joaneta, esposa de Franciscó Marquès, vídua de Pere d’Olivella, ambdós ciutadans de Barcelona, reco-



neix que la compra d’un censal mort de 500 sous anuals que ella havia fet a Francesc de Santcliment,
al seu fill Franciscó, i a Arnau de Granyanella, d’Alcarràs, i Jaume Borrell, de la Palma, procuradors de
Ramonet de Santcliment i de la seva esposa Francesca, de Caterina, muller del citat Franciscó, dels pro-
homs i de les universitats d’Alcarràs, la Granyanella, Montagut, Sarroca i Llardecans, tots de la diòcesi de
Lleida, i dels prohoms i de les universitats de Flix, Mas de Flix i de la Palma, de la diòcesi de Tortosa, ha
estat portada a terme amb diners pertanyents a l’esmentat Franciscó Marquès, motiu pel qual li cedeix
els seus drets i li restitueix el document d’aquesta compravenda (1386, març, 22). El preu de dit censal
fou de 6000 sous i es cobrava anualment el 22 de març.

Pere Roig, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-677

422 x 519

Al dors, en xifres i lletra posteriors: “1386. Alcarràs”.

692

1386, juny, 22. Barcelona.

Francesc de Santcliment, major de dies, cavaller, senyor d’Alcarràs i dels altres llocs infrascrits, en nom
propi, i Arnau de Granyanella, habitant de la vila d’Alcarràs, en nom propi i com a síndic i procurador de
dit Francesc de Santcliment, cavaller, de Ramon de Santcliment, de la seva esposa Francesca, de
Francesc de Santcliment, jove, de la seva muller Caterina, i de les universitats i dels singulars dels llocs
d’Alcarràs, Granyanella, Montagut, Sarroca, Llardecans, Flix, Mas de Flix i la Palma, venen en lliure i franc
alou a Francesc Marquès, fill d’Andreu Marquès, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 400 sous de
pensió anual, a percebre per Sant Joan de juny, assignat sobre les rendes i els emoluments dels vene-
dors, pel preu de 240 lliures.

Miquel de Moià, notari públic de Barcelona.

1A-678

1508 x 590

Al dors, en lletra coetània: “Carta de CCCC sous de censal mort, lo qual lo honrat en Francesch
Marquès ha comprats sobre lo honrat mossèn en Francesch de Sent Climent e sobre totes les
universitats de tots los seus lochs, e són pre(...) en la festa de Sent Johan de juny”.

Regular. Taca a la part superior dreta, la qual cosa en dificulta la lectura.
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Document format per dues peces de pergamí unides per una cinta també de pergamí.

693

1386, juny, 22. Barcelona.

Francesc de Santcliment, cavaller, senyor del lloc i de la vila d’Alcarràs, a la diòcesi de Lleida, i dels altres
llocs infrascrits, en nom propi, i Arnau de Granyanella, habitant de la vila d’Alcarràs, en nom propi i com
a síndic i procurador de dit Francesc de Santcliment, cavaller, de Ramon de Santcliment, de la seva espo-
sa Francesca, de Francesc de Santcliment, jove, de la seva muller Caterina, i de les universitats i dels sin-
gulars dels llocs d’Alcarràs, Montagut, Sarroca, Llardecans, la Palma, Flix i Mas de Flix, confessen i reco-
neixen a Francesc Marquès, fill d’Andreu Marquès, ciutadà de Barcelona, que els ha pagat 240 lliures
pel preu d’un censal de 400 sous de pensió anual, a percebre per Sant Joan de juny, que li han venut
avui mateix, segons instrument públic en poder del notari infrascrit.

Miquel de Moià, notari públic de Barcelona.

1A-679

261 x 398. 

Al dors, en xifres i lletra posteriors: “1386. Alcarraz”.

694

1386, juny, 24.

Francesc de Santcliment, cavaller, senyor d’Alcarràs i dels altres llocs infrascrits, en nom propi, i Arnau de
Granyanella, habitant d’Alcarràs, en nom propi i com a procurador de Ramonet i de Franciscó de
Santcliment, fills del citat Francesc, de les seves esposes Francesca i Caterina, i de les universitats i dels
singulars dels llocs d’Alcarràs i de la Granyanella, de Montagut, de Sarroca i de Llardecans, tots de la
diòcesi de Lleida, i de les universitats de cristians i de sarraïns de Flix i dels seus singulars, dels habitants
del Mas de Flix i de la universitat i dels singulars de la Palma, a la diòcesi de Tortosa, venen a Pere de
Vallfreda, colteller, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 600 sous de pensió anual de violari durant
tota la seva vida natural i la de la seva esposa Blanca, pel preu de 4200 sous. Es comprometen a
pagar-la anualment el 23 de juny a Barcelona, al domicili del comprador.



Trasllat sense data.

607 x 664

1A-680

Al dors, en lletra coetània: “Bossa de crides e ordinacions fetes y publicades en diversos temps,
entre les quals hi ha moltes que no apar de la publicació de aquelles, ni die, ni any que·s feren”. Hi
ha altres notes dorsals que tampoc no tenen res a veure amb el contingut del document.

Hi manca la caplletra.

Document incomplet. Hi manca un fragment de pergamí, que després fou reutilitzat com a bossa
per a guardar reunides crides i ordinacions originals.

695

1386, juny, 27. Barcelona.

Arnau de Granyanella, del lloc d’Alcarràs, procurador, juntament amb altres coprocuradors seus dels llocs
d’Alcarràs, Montagut, Sarroca, Llardecans, Flix i la Palma, de Francesc de Santcliment, cavaller, senyor
dels dits llocs, dels seus fills Ramon i Francesc de Santcliment, i de les seves mullers Francesca i
Caterina, respectivament, i també síndic i procurador de les universitats i dels singulars dels llocs esmen-
tats, confessa i reconeix a Berenguer Dusai, ciutadà de Barcelona, que li ha pagat 5000 sous pel preu
d’un censal mort de 500 sous de pensió anual, a percebre cada dia 5 de juliol, que li han venut avui
mateix segons instrument públic de venda en poder del notari Antoni Bellver.

Guillem Andreu, notari públic de Barcelona, que té les escriptures de l’escrivania del difunt notari
Antoni Bellver, connotari seu, per donació de Francesc Pericart, també connotari seu, el qual les
tenia per llegat de dit Antoni Bellver, clogué l’escriptura el 1391, maig, 12.

1A-681

306 x 394

Al dors, en xifres i lletra posteriors: “1386. Flix”. 

696

1386, juliol, 6. Barcelona.

252 Catàleg dels pergamins



253 Catàleg dels pergamins

Pere III ven a Francesc de Santcliment, cavaller, conseller i majordom de l’infant Joan, duc de Girona i
governador general de tots els seus regnes, els castells de Flix (vegueria de Tortosa) i de la Palma junta-
ment amb el Mas de Flix (vegueria de Lleida) en franc alou i amb tots els drets i les jurisdiccions inhe-
rents als esmentats castells i Mas pel preu de 16000 lliures, tal com els tenien Arnau de Bosc i la seva
esposa Violant, de les quals ell i el seu tresorer han rebut 9709 florins i 1 sou, equivalents a 4905 lliures
(sic.) i 1 sou; 3635 lliures, 5 sous, 6 diners, les abonaran a Violant per raó del seu dot i esponsalici, i la
resta s’esmerçaran a pagar els creditors d’Arnau de Bosc i els seus predecessors.

Pere de Pont, escrivà reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

Trasllat de Diego Garcia, escrivà reial, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó i
tinent les claus de l’arxiu reial, de 1435, març, 23. Barcelona.

1A-682

712 x 710

Al dors, en lletra coetània: “Trellat autèntich de la venda feta per lo senyor rey en Pere a mossèn
Francesch de Sent Climent, cavaller, dels castells de Flix e de la Palma e del Mas de Flix”.

697

1386, juliol, 7. Lleida.

Acta notarial per la qual Jaume Sacirera, veguer i cort de Lleida i del Pallars, condemna Guillem Pelegrí,
d’Alcarràs, procurador dels Santcliment, a abonar a Francesc Marquès, fill d’Andreu Marquès, Bertran
Nicolau, Berenguer Dusai, tots ciutadans de Barcelona, i Berenguer Beta, corredor de pella, també de
Barcelona, els censals morts que Arnau de Granyanella, procurador dels Santcliment, els havia venut, i
que s’abonarien a Barcelona a casa dels compradors. Són els següents: 400 sous a Francesc Marquès,
cobradors anualment per Sant Joan de juny pel preu de 4800 sous; 500 sous a Bertran Nicolau, paga-
dors el 22 de juny per la quantitat de 6000 sous; 500 sous a Berenguer Dusai, cobradors l’1 de juliol
pel preu de 5000 sous; 400 sous a Berenguer Beta, pagadors un dia del mes de juny per la quantitat
de 4400 sous. Guillem Calbús, d’Alcarràs, domèstic de Francesc de Santcliment, actuà de procurador
dels damnificats en aquest plet i reclamà al veguer l’abonament dels censals als seus representats.

Mateu de Claret, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, i regent l’escrivania de
la cort del veguer de Lleida.

1A-683



740 x 560

Al dors, en xifres i lletra posteriors: “1386. Alcarraz”.

Confer. Privilegis reials, doc. 303, pàg. 187.

698

1386, juliol, 24. Barcelona.

Arnau de Granyanella, habitant de la vila i lloc d’Alcarràs, en nom propi, i com a síndic i procurador de
Francesc de Santcliment, cavaller, de Francesc de Santcliment, menor de dies, i de la seva muller Caterina,
de Ramon de Santcliment i de la seva esposa Francesca, i de les universitats i dels singulars dels llocs
d’Alcarràs, Granyanella, Montagut, Sarroca, Llardecans, Flix, Mas de Flix i la Palma, ven en lliure i franc
alou a Antoni Boules, prevere, beneficiat a l’església de Sant Just de la ciutat de Barcelona, un censal mort
de 300 sous de pensió anual, a percebre cada 24 de juliol, assignat sobre les rendes i els emoluments
dels venedors, pel preu de 180 lliures. Granyanella presta el jurament i l’homenatge el dia 4 d’agost.

Tomàs Rostet, notari públic de Barcelona, que té les escriptures de l’escrivania del difunt Guillem
d’Orta, notari, el va cloure el 1392, desembre, 24.

Trasllat d’Arnau de Millars, notari públic de Barcelona, de 1401, setembre, 12.

1A-684

1675 x 612

Al dors, en lletra coetània: “Discreti Anthonii Boules”.

Dolent. Pèrdua de text a la part superior dreta.

Hi manca la caplletra.

Document format per tres peces de pergamí cosides.

699

1386, juliol, 28. Barcelona.

Acta notarial dels capítols concordats entre Pere de Vall, mestre racional, en nom de Pere III, Ramon Sarrovira,
Guillem Santcliment i Pere Pallarès, exconsellers de Barcelona, d’una banda, i Guillem Dezgüell, habitant de
Torroella de Montgrí, futur regent l’ofici de la governació del castell de Càller, Nicolau Carbonell, mercader de
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Càller, elegit pel rei, i Bernat Verdaguer, mercader de Barcelona, escollit per la ciutat de Barcelona, de l’altra,
en presència de Francesc Bertran, algutzir reial, d’acord amb dos capítols de cort de Fraga. La finalitat és
recuperar una nau castellana que tenen a Càller i que ha de ser lliurada als esmentats Verdaguer i a
Domingo Pujol, ciutadans de Barcelona, els quals la portaran a Catalunya amb tots els seus correus. Abans,
el governador i consellers de Càller prestaran tota l’ajuda necessària perquè Carbonell i Verdaguer portin
aquesta nau a Càller on carregaran la moneda per pagar els soldats de cavall i de peu de la governació del
cap de Càller i el forniment dels castells, la qual lliuraran a l’administrador de Càller. Així mateix, els gover-
nants de Càller es comprometran a no robar els súbdits de la sobirania del rei d’Aragó.

Antoni Dalmau, escrivà reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-685

426 x 606

Al dors, en lletra coetània: “Petrus III’. Facta et probata est. Carta feta sobre lo sagrament e home-
natge que ha fet en Güell, com a governador de Càller, sobre lo fet de la nau castellana e de no fer
roberies. In primo virmilio, in foleo LXXXV. XXVIIIª julii, LXXXVI. Petrus III’”. En xifres posteriors:
“1386”.

Els capítols pròpiament dits són en català.

700

1386, juliol, 30. Barcelona.

Guillem Bresc, fill i hereu universal del difunt i homònim Guillem Bresc, doctor en lleis de Lleida, reco-
neix haver rebut de Francesc de Santcliment, senyor dels castells de Flix i de la Palma, i del Mas de
Flix, cavaller, totes les pensions que se li devien des de quinze anys enrera d’un censal mort anual de
107 sous, 3 diners i 1 òbol de Jaca de pensió, cobrador el dia 15 de desembre. Aquestes pensions
pugen a 25 lliures de Barcelona i 10 lliures, 14 sous i 7 diners de Jaca, les quals ha rebut el seu tutor
Mateu de Claret, notari de Lleida. Bresc cedeix a Santcliment els seus drets sobre el citat censal, amb
certes condicions.

Bartomeu Eiximenis, notari públic de Barcelona.

1A-686

423 x 432

Al dors, en lletra coetània: “Cesió que·n Guillem Berscho (sic.) a feita a mossèn Francesc de Sent



Climent dels CVII sous, III diners sensals deguts de XV anes per les universitats de Flix e de la
Palma e del Mas”.

701

1386, agost, 8. Barcelona.

Arnau de Granyanella, del lloc d’Alcarràs, en nom propi, i com a síndic i procurador, juntament amb
altres procuradors de cada un dels llocs d’Alcarràs, Granyanella, Montagut, Sarroca, Llardecans, Flix i la
Palma, de Francesc de Santcliment, cavaller, senyor dels llocs esmentats, dels seus fills Ramon i Francesc
de Santcliment i de les seves mullers Francesca i Caterina, respectivament, en nom propi i també com a
procurador de les universitats i dels singulars dels llocs esmentats, ven en lliure i franc alou a Bernat de
Pratnarbonès, de la tresoreria del rei, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 1000 sous de pensió
anual, a percebre cada 8 d’agost, assignat sobre les rendes i els emoluments dels venedors, pel preu de
12000 sous.

Guillem Andreu, notari públic de Barcelona, que té les escriptures de l’escrivania del difunt Antoni
Bellver, connotari seu, per donació de Francesc Pericart, també connotari seu, el qual les tenia per
llegat de dit Antoni Bellver, clogué el document el 1388, març, 16.

1A-687

1343 x 590

Al dors, en lletra coetània: “Carta de M sous de censal mort que mossèn Francesch de Sant
Climent e sos fills e nores e les universitats (...) veneren a·n Bernat de Prat Narbonès, lo qual cen-
sal és estat reemut per Barcelona del preu de Flix”. En xifres posteriors: “1386”.

Document format per dues peces de pergamí unides per una cinta també de pergamí.

702

1386, agost, 8. Barcelona.

Arnau de Granyanella, del lloc d’Alcarràs, en nom propi, i com a síndic i procurador, juntament amb
altres procuradors de cada un dels llocs d’Alcarràs, Granyanella, Montagut, Sarroca, Llardecans, Flix i la
Palma, de Francesc de Santcliment, cavaller, senyor dels llocs esmentats, dels seus fills Ramon i Francesc
de Santcliment i de les seves mullers Francesca i Caterina, respectivament, en nom propi, i també com a
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procurador de les universitats i dels singulars dels llocs esmentats, confessa i reconeix a Bernat de
Pratnarbonès, de la tresoreria del rei, ciutadà de Barcelona, que li ha pagat 12000 sous pel preu d’un
censal mort de 1000 sous de pensió anual, a percebre cada 8 d’agost, que li han venut avui mateix
segons instrument públic de venda en poder del notari Antoni Bellver.

Guillem Andreu, notari públic de Barcelona, que té les escriptures de l’escrivania del difunt Antoni
Bellver, connotari seu, per donació de Francesc Pericart, també connotari seu, el qual les tenia per
llegat de dit Antoni Bellver, clogué el document el 1388, març, 16.

1A-688

248 x 365

703

1386, agost, 20. Vallsanta.

Sibil·la de Bosc, major de dies, i Sibil·la de Bosc, àlies Francesquina, menor de dies, monges del monestir
de Santa Maria de Vallsanta, a la diòcesi de Tarragona, filles dels difunts Arnau de Bosc, ciutadà de
Lleida, i de la seva muller Francesca, amb el consentiment de l’abadessa Beatriu d’Erill i de tot el con-
vent, confessen i reconeixen a Bramon de Bosc, familiar de la casa del rei, ciutadà de Barcelona, i al seu
fill Joan de Bosc, hereus del difunt intestat Francescó de Bosc, fill i germà, respectivament, de dits
Bramon i Joan, que han rebut plena satisfacció sobre un violari de 200 sous que els dits Bramon de
Bosc i el seu fill Francescó, ara difunt, havien convingut que comprarien per a les dues germanes, segons
instrument públic estès i clos per Berenguer de Gaià, notari del lloc de Guimerà (1380, setembre, 22.
Vallsanta). L’abadessa i el convent de Vallsanta aproven i ratifiquen l’escriptura.

Bernat Gener, vicari i notari públic del lloc de Guimerà, per Pere Sabater, rector de l’església del
citat lloc.

1A-689

297 x 282

704

1386, agost, 21. Barcelona.

Acta notarial per la qual Narcís de Santdionís, doctor en lleis, Pere de Rajadell, llicenciat en decrets de



Barcelona, i Bernat Malarç, jurisperit de Girona, dicten sentència arbitral en la causa entre els cavallers
Pere de Montsonís i Francesc de Santcliment, senyor del castell i lloc de Flix, en nom propi i de la univer-
sitat i dels singulars del citat lloc, perquè la universitat de Flix ha deixat de pagar les pensions merita-
des d’un censal mort de 1250 sous de Barcelona a l’esmentat Pere de Montsonís, cobrador anualment
el 3 de juny. Condemnen Santcliment a pagar a Montsonís la quantitat de 385 florins d’or d’Aragó i 9
sous de Barcelona i no més per les despeses derivades de la reclamació del censal, diners que li seran
abonats a Lleida, a la casa de Bernat Boixó, ciutadà de Lleida, en un termini que finalitzarà per Sant
Miquel. Montsonís no reclamarà res més d’aquest contracte i cedirà els seus drets al citat Santcliment
fins al dia d’avui.

Bartomeu Eiximenis, notari públic de Barcelona.

1A-690

429 x 599

Al dors, en lletra coetània: “Sentència arbitral donada entre mossèn Pere de Monçonís e mossèn
Francesch de Sentcliment e la universitat del castell e loch de Flix. Fonch restituïda la present
sentència ab àpocha de pagament”. En xifres i lletra posteriors: “1386. Alcarraz”.

La sentència pròpiament dita és en català.

705

1386, agost, 21. Barcelona.

Pere de Montsonís, cavaller, confessa i reconeix a Francesc de Santcliment, cavaller, senyor del castell i
lloc de Flix, que li ha pagat els 15000 sous que li eren deguts per les pensions de dotze anys, que aca-
baren el passat 3 de juny, d’un censal mort de 1250 sous de pensió anual que la universitat i els singu-
lars de dits castell i lloc li havien de pagar cada 3 de juny. Pere de Montsonís fa cessió a Francesc de
Santcliment de tots els seus drets i de les accions que li podrien correspondre contra la universitat i els
singulars de Flix i els seus béns per raó dels citats 15000 sous.

Bartomeu Eiximenis, notari públic de Barcelona.

1A-691

292 x 381

Al dors, en lletra coetània: “Àpocha de mossèn Pere de Monconís de .XVM. sous de pensió de .XII.
anys deguda, e loch e cesió a mossèn Francesch de Sent Climent”.
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706

1386, agost, 30.

Acta notarial per la qual Guillem de Vilatorta, doctor en lleis, jutge comissionat per Francesc d’Averçó,
veguer de Barcelona i del Vallès, en el plet entre Pere Dalmau, síndic i procurador de la ciutat de
Barcelona, d’una banda, i Domènec de Massasal, pregó d’aquesta ciutat per concessió reial, de l’altra, dicta
sentència declarant en contumàcia el dit Massasal a causa de la seva absència, salvant però els seus
drets, declara que els corredors de Barcelona poden fer crides relatives a instància de les parts i no refe-
rents al fisc, tal com s’acostumava a fer des de que no es té memòria, i el condemna a pagar 5 florins. El
veguer de Barcelona, a instància de l’esmentat Massasal, havia prohibit fer crides als corredors (1384,
març, 14. Barcelona), la qual cosa havia estat protestada per la ciutat de Barcelona, ja que era en perjudi-
ci dels seus ciutadans i n’havia demanat la revocació.

Antoni Saplana, notari públic de Barcelona, i escrivà de la cort del veguer d’aquesta ciutat.

1A-692

723 x 652

Al dors, en lletra i xifres posteriors: “Petrus III’. 1384 (sic.)”.

707

1386, setembre, 28. Barcelona.

Clàusules del testament del difunt Arnau Serra, carnisser, ciutadà de Barcelona. Les clàusules fan referència
a la destinació de dos censals morts que rebia el difunt: un de 2000 sous anuals, que havia comprat a Pere
de Sitges, síndic de la universitat de la ciutat de Barcelona, per 32000 sous, i que rebia cada 21 d’agost
(1384, agost, 20), i un altre de 1000 sous anuals, que havia comprat a Bernat de Gualbes, síndic de la uni-
versitat de la ciutat de Barcelona, per 16000 sous, i que rebia cada 13 de gener (1384, gener, 12). Ordena
que els 2000 sous siguin esmerçats anualment en la compra de peces de drap de llana de burell gros, les
quals seran repartides cada mes de novembre entre els pobres, a raó de dues canes per cada pobre, sota
la tutela dels seus marmessors, dels administradors del bací dels pobres vergonyants de Santa Maria del Pi
de Barcelona i del capellà de la capellania que el testador havia fundat. Igualment, disposa que els 1000
sous siguin assignats al bací dels pobres vergonyants del Pi.

Pere d’Orts, notari públic de Barcelona.



Trasllat sense data.

1A-693

309 x 420 

Document inacabat.

708

1386, octubre, 19. València.

Bernat d’Alpicat, jurisperit de València, confessa i reconeix a Francesc de Santcliment, cavaller, conseller i major-
dom de l’infant Joan, duc de Girona, que li ha pagat els 100 florins d’or d’Aragó que Arnau de Bosc, aleshores
senyor dels castells de Flix, la Palma i Mas de Flix i hereu de Salvador de Bosc, havia reconegut deure al dit
Bernat per diversos treballs i despeses que aquest havia realitzat per raó d’afers relacionats amb el citat
Salvador, segons instrument públic clos per Pere Solivera, notari públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó (1376, setembre, 18. Flix). Bernat d’Alpicat fa cessió i transferència a Francesc de Santcliment de tots
els seus drets i de les accions que li podrien correspondre sobre els esmentats castells per raó dels citats 100
florins.

Tomàs Poc, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-694

240 x 396

709

1386, octubre, 26. Lleida.

Acta notarial per la qual Pere Miró, donzell, lloctinent del veguer i cort de Lleida, condemna Francesc de
Santcliment, cavaller, els seus fills Ramon i Franciscó, juntament amb les seves esposes Francesca i
Caterina, les universitats i els habitants cristians i sarraïns d’Alcarràs, Montagut, Sarroca, Llardecans, Flix, la
Palma i Mas de Flix, i Arnau de Granyanella, d’Alcarràs, procurador dels Santcliment, a pagar a Guillem
Gerald, mercader i blader de Lleida, i els seus, els 1000 sous de censal mort anual que els havia comprat
per 12000 sous. El pagament es faria al seu domicili de Lleida cada any per Sant Andreu Apòstol. Arnau
de Granyanella, procurador dels Santcliment, fa tota una sèrie de renúncies i presta jurament de boca i
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mans al citat lloctinent del veguer en garantia del compliment de la sentència.

Mateu de Claret, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, i regent l’escrivania de
la cort del veguer de Lleida per Berenguer Carrera, escrivà reial.

1A-695

800 x 621

Al dors, en lletra coetània: “D’en Guillem Guerau, blader (...). Carta de sentència de (...) de la (...)
de Leyda”. En xifres i lletra posteriors: “1386. Flix”.

710

1386, novembre, 12. Barcelona.

Bernat Ferrer, moneder, ciutadà de València, ven a Pere de Vall, ciutadà de Barcelona, dues rendes
anuals perpètues: 400 sous de moneda jaquesa que el comanador i la casa de Gardeny, de l’orde de
l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, li paguen cada primer de gener per raó del dret de cena d’absèn-
cia, i altres 500 sous de la mateixa moneda que l’antiga casa de Lleida, de dit orde, li paga anualment
el mateix dia i per idèntica raó, per la quantitat de 10800 sous jaquesos. Bernat Ferrer havia comprat
ambdós tributs a Pere Marrades, ciutadà de València, procurador del rei Pere III (1383, març, 9.
València), per la mateixa quantitat de jaquesos, mitjançant escriptura realitzada en poder de Pere de
Montsó, notari públic de València.

Joan Serra, de l’escrivania del rei d’Aragó, i notari públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó.

1A-696

508 x 326

Al dors, en lletra coetània: “Instrumentum vendicionis per Bernardum Ferrerii, monetarium
Valencie, facte venerabili Petro de Vallo de illis DCCCCos solidos jaccenses, quos idem Bernardum
recipiebat super comande Gardeny et de Hospitali Ilerde anno quolibet in mense januarii, racione
censu (...). Venda feta per en Bernat Ferrer a·n Pere Dez Vall de DCCCC sous qui·s reben sobre
Guardeny e Leyda. Actum est XIIª novembris, anno a Nativitate Domini MCCCLXXXVIº”. En lle-
tra posterior : “Venda feta per en Bernat Ferrer, monetarii, ciutadà de València, a mossèn Pere de
Vallo, ciutadà de Barcelona, de 400 sous jaquesos que lo comenador de l’Hospital de Sant Joan de
Hierusalem li fan cada any y la casa de Gardeny en les calendes de janer, y 500 sous de dita mone-
da que la casa antigua de Leyda, de dita orde, li fan en dit dia racione cene absencie. Los quals li
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pertanyen per venda a ell feta per mossèn Pere Marrades, de València, procurador del senyor rey,
segons consta de dita venda ab acte rebut per en Pere de Monsó, notari públich de València, a 9
de març, any 1383. Per preu de 10800 sous jaquesos. Rebuda per en Joan Serra, notari de la scri-
vania del senyor rey, a 12 de noembre, 1386”.

Hi ha altres diverses anotacions, coetànies i posteriors, borroses i incompletes.

711

1386, novembre, 26. Lleida.

Arnau de Granyanella, habitant del lloc d’Alcarràs, en nom propi i com a procurador de Francesc de
Santcliment, cavaller, senyor de dit lloc, dels seus fills Ramon i Francesc de Santcliment, donzells, de les
seves respectives mullers Francesca i Caterina, i també com a síndic i procurador dels jurats, dels conse-
llers, dels prohoms i dels singulars dels llocs d’Alcarràs, Granyanella, Montagut, Sarroca, Llardecans, Flix,
la Palma i Mas de Flix, ven en lliure i franc alou a Guillem Gerald, mercader i blader de la ciutat de
Lleida, un censal mort de 1000 sous de pensió anual, a percebre cada 30 de novembre, assignats sobre
les rendes i emoluments dels venedors i de les universitats i dels singulars dels llocs esmentats, pel preu
de 12000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda, amb data de 17 de desembre. Aquesta venda es
fa com a conseqüència de l’acord arranjat entre els venedors i el comprador Guillem Gerald, al qual les
universitats de Flix i de la Palma devien les pensions endarrerides d’altres dos censals morts.

Francesc de la Móra, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-697

1575 x 615

Al dors, en lletra posterior : “D’en Anthoni de la Móra. Cartes e títols sufficients de .M. sous censals
barcelonesos per preu de .XIIM. sous barcelonesos. Foren comprats per en Guillem Guerau, blader,
e reeb-los n’Anthoni de la Móra, ciutadà de Leyda, (...) seu, però fa a fer fi general de tots altres
contractes de censals e de violaris tant com toquen o comprenen Flix e la Palma e el Mas de Flix”.
Hi ha altres anotacions.

Document format per dues peces de pergamí cosides.

712

1386, desembre, 19. Barcelona.
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Joan Fonoll, llicenciat en lleis, habitant de Barcelona, jutge subdelegat de Bernat Malarç, jurisperit, en l’a-
pel·lació realitzada per Domènec de Massasal, pregó de la ciutat de Barcelona, pel plet que tenia amb
Pere Dalmau, notari de l’esmentada ciutat, síndic i procurador de la universitat i Consell de la ciutat de
Barcelona, sentència que no admet l’apel·lació per ser contumaç l’esmentat Massasal, remet la resolu-
ció d’aquesta causa a la primera sentència donada i el condemna a fer-se càrrec de les despeses deri-
vades d’aquesta apel·lació. La primera sentència sobre aquesta causa la havia donat Guillem de
Vilatorta, doctor en decrets, la qual havia apel·lat l’esmentat Massasal, i havia estat admesa per Pere
Comte, doctor en lleis, conseller reial, promotor dels negocis de la cort i lloctinent del canceller, el qual
n’havia encomanat la resolució al dit Bernat Malarç. Les despeses de l’apel·lació es taxen en 22 florins
(1387, març, 21).

Pere Martí, escrivà reial, i notari públic per tota la terra, jurisdicció i dominació del rei d’Aragó.

1A-698

488 x 640

Al dors, en lletra coetània: “La sentència dels corradós contra en Massasal, e és que quascun corre-
dor pot fer crides en Barcelona”. En xifres posteriors: “1386”.

713

1387, gener, 11. Sarroca.

Francesc de Santcliment, menor de dies, senyor de Sarroca, ven a Ròmia, vídua de Miquel Mulner, de
Lleida, 100 sous jaquesos censals anuals per la quantitat de 1200 sous de la mateixa moneda, cobra-
dors cada any a la festa de Santa Maria d’agost, els quals assigna sobre la quèstia que el citat
Santcliment ha de percebre a l’esmentat lloc.

Jaume Noguera, rector de l’església de Sarroca i notari públic de l’esmentat lloc.

1A-699

379 x 488

Al dors, en lletra coetània: “Àpocha de .C. sous jaquesos sensalsa que mado[na Rò]mia comprà en
Francesch de Sencliment sobre Çaroca. Fuit facta diffinicio”.

Dolent. Taques de fongs i algun forat que afecten l’escriptura.
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a. sensals, interlineat.

714

1387, gener, 11. Sarroca.

Francesc de Santcliment, menor de dies, senyor del lloc de Sarroca, confessa i reconeix a Ròmia, habitant
de Lleida, vídua de Miquel Mulner, que li ha pagat 1200 sous jaquesos pel preu d’un censal de 100
sous jaquesos que avui mateix ell li ha venut, segons instrument públic de venda en poder del notari
infrascrit.

Jaume Noguera, rector de l’església de Sarroca i notari públic de l’esmentat lloc.

1A-700

142 x 326

715

1387, gener, 14. Lleida.

Arnau de Granyanella, d’Alcarràs, en nom propi i com a procurador de Francesc de Santcliment, cavaller,
senyor dels llocs d’Alcarràs, Montagut, Sarroca i Llardecans, tots a la diòcesi de Lleida, senyor també dels
llocs de Flix i de la Palma, a la diòcesi de Tortosa, dels seus fills Ramon i Franciscó, nores Francesca i
Caterina, i de les universitats, els batlles, els jurats i els singulars dels citats llocs, ven en franc alou a
Guillem Canyamàs, rector de l’església de Sant Pere de Masquefa, diòcesi de Barcelona, un censal mort
de 600 sous anuals de renda, cobradors cada 20 de gener, per la quantitat de 8400 sous, a raó de
14000 sous per 1000 sous anuals de pensió. Realitzen aquesta venda per necessitat de diners, els
quals només poden obtenir mitjançant la venda de censals morts. La procuració de Granyanella és con-
junta amb dos representants de cadascuna de les universitats esmentades, exceptuada la Palma, que
només en presenta un. Se sotmeten a una sèrie de renúncies i donen seguretats al comprador. Arnau
de Granyanella nomena procuradors Bartomeu Bellver, sabater, i Esteve Brull, escrivà, ciutadà de
Barcelona, per signar l’escriptura de terç a la cort del veguer de Barcelona.

Guillem Andreu, notari públic de Barcelona, que té les escriptures del difunt Antoni Bellver, conno-
tari seu, el va cloure el 1396, abril, 12.
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Trasllat d’Arnau de Millars, notari públic de Barcelona, de 1402, maig, 18.

1A-701

1797 x 580

Al dors, en lletra coetània: “D’en Guillem Canyamàç, pre[vere]. Translat d’en Canyamàs”.

Hi manquen la caplletra i el signe notarial.

Document format per tres peces de pergamí cosides.

El trasllat es realitza per necessitat de la universitat de Barcelona.

Estudiat per FERRER, La població d’Alcarràs, especialment pàg. 80-82. Vegeu el document núm. 680.

716

1387, març, 8. Barcelona.

Joan I, en ocasió de l’inici del seu regnat, lloa, aprova i confirma a Pere Terré i Joan de Pla, doctors en
lleis, Galceran Marquet i Ramon Savall, ciutadans, síndics i procuradors de la universitat de la ciutat de
Barcelona, i als consellers, prohoms, universitat i habitants de la ciutat, vegueria i batllia de Barcelona,
totes les llibertats, franqueses i immunitats que els reis predecessors seus els havien concedit, així com
tots els seus usos i costums. Jura que guardarà i farà guardar tot això als seus oficials.

Jaume Tavascan, lloctinent del protonotari reial, notari públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó.

1A-702

246 x 468

Al marge inferior esquerre: “In Graciarum .IIIIº. Dominus rex mandavit mihi Galcerando de Ortigiis,
in cuius posse firmavit et juravit. Probata”.

Al dors, en lletra coetània: “Instrumentum confirmacionis privilegiorum, franquitatum et usuum facte
per dominum regem Johannem civitatis Barchinone. In secundo virido, foleo .XLI. Registratum”.

Hi manca el segell.

717

1387, març, 8. Barcelona.
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Joan I, abans de rebre el jurament de fidelitat dels diferents estaments catalans, confirma el privilegi d’u-
nió perpètua del regne de Mallorca, comtats del Rosselló i la Cerdanya, i les terres del Conflent, Vallespir
i Cotlliure, als regnes d’Aragó i València i al comtat de Barcelona, atorgat pel seu pare Pere III (1344,
març, 29. Barcelona). Així mateix, aprova els privilegis, els estatuts, els capítols i les ordinacions concedits
pels seus avantpassats a les corts generals de Catalunya. Igualment, ratifica els capítols de les corts de
catalans atorgats pel seu pare Pere i per ell mateix, retenint, però, la confirmació de les donacions o les
alienacions realitzades pel seu pare i per ell mateix des del 20 de desembre de 1365 fins a l’actualitat.
Realitza aquestes confirmacions després de veure un capítol de les corts de Barcelona de Jaume II,
segons el qual el rei ha de jurar, confirmar i aprovar la venda de la franquesa del bovatge i els altres
estatuts i les ordinacions d’aquesta cort, els de les corts generals de Montsó i els d’altres llocs de
Catalunya, abans que els diferents estaments li jurin fidelitat, tal com consta en el document de venda
d’aquesta imposició (1300, febrer, 4. Barcelona). Igualment, nota l’estatut de la unió perpètua dels reg-
nes del mateix rei (1319, desembre, 14. Tarragona). Així mateix, observa totes les constitucions donades
a les corts de catalans pels reis Jaume I i Alfons III, el privilegi de la unió perpètua del regne de Mallorca
als altres regnes i comtats del seu pare Pere (1342, setembre, 20. Barcelona; 1342, desembre, 31.
València), encara ratificat posteriorment per l’esmentat sobirà (1343, juny, 22. Ciutat de Mallorca).

Jaume Tavascan, lloctinent del protonotari reial, notari públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó.

1A-703

2170 x 620

Al dors, en lletra coetània, notes dorsals il·legibles. En xifres posteriors: “1387”.

Hi manca el segell.

Document format per quatre pergamins cosits amb cintes també de pergamí.

718

1387, maig, 31. Santa Engràcia de Montcada.

Arnau de Granyanella, d’Alcarràs, a la diòcesi de Lleida, procurador, juntament amb altres persones,
absents, de Francesc de Santcliment, cavaller, i dels seus fills Ramon i Franciscó, i de les universitats, els
jurats, els batlles, els prohoms, els habitants i els singulars, tant cristians com sarraïns, dels llocs i termes
d’Alcarràs, Montagut, Llardecans, Sarroca, Flix, Mas de Flix i de la Palma, ven a Francesc Mir, de la cam-
bra reial, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 1000 sous anuals de renda per la quantitat de 600
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lliures. El censal s’abonarà cada any el dia 31 de maig a Barcelona, a casa del comprador i, si no fos
així, els venedors es faran càrrec de les despeses derivades del cobrament de l’esmentat censal. Dóna
hostatges en garantia.

Pere Roset, notari públic de Barcelona.

Trasllat d’Arnau de Millars, notari públic de Barcelona, de 1403, febrer, 8.

1A-704

755 x 743

Al dors, en lletra coetània: “D’en Francesch Mir”.

Regular. Fongs al llarg d’un terç de la part esquerra del pergamí, que afecten l’escriptura.

719

1387, maig, 31. Santa Engràcia de Montcada.

Arnau de Granyanella, d’Alcarràs, a la diòcesi de Lleida, síndic i procurador, juntament amb altres perso-
nes, absents, de Francesc de Santcliment, cavaller, senyor d’Alcarràs, dels seus fills Ramon i Franciscó i les
seves esposes respectives, de les universitats, els jurats, els prohoms, els batlles, els habitants i els singu-
lars, tant cristians com sarraïns, dels llocs d’Alcarràs, Montagut, Llardecans, Sarroca, Flix, Mas de Flix i de
la Palma, ven a Bernat Carbó, de la casa reial, ciutadà de Barcelona, 30 lliures de censal mort anuals,
cobrador el dia 31 de maig, pel preu de 360 lliures, les quals es compromet a pagar a Barcelona a
casa del comprador o a fer-se càrrec de les despeses originades pel pagament de l’esmentat censal.
S’obliga a la pena de terç i presenta hostatges com a garantia.

Pere Roset, notari públic de Barcelona.

1A-705

772 x 600

Al dors, en lletra coetània: “Cartes de pensió de censal mort de XXX lliures que l’onrat en Bernat
Carbó, de casa del senyor rey e ciutadà de Barcelona, reeb cascun any sobre l’onrat mossèn
Francesch de Sent Climent, senyor d’Elcarràç e de diverses lochs, cascun any a XXXI de maig. Est
redemptum ex toto presens censuale et restituta dicta instrumenta”. En xifres posteriors:”1387”.

720
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1387, maig, 31. Santa Engràcia de Montcada.

Arnau de Granyanella, d’Alcarràs, a la diòcesi de Lleida, reconeix haver rebut efectivament la quantitat
de 360 lliures de Bernat Carbó, ciutadà de Barcelona, preu de la venda de 30 lliures de censal mort
que li havia fet en nom i com a procurador del sindicat dels llocs d’Alcarràs, Montagut, Sarroca,
Llardecans, Flix i la Palma, i de Francesc de Santcliment, senyor d’Alcarràs, i dels seus dos fills: Ramon i
la seva esposa Francesca, i Francesc, menor.

Pere Roset, notari públic de Barcelona.

1A-706

258 x 540

Al dors, en xifres i lletra posteriors: “1387. Alcarraz”.

721

1387, juny, 8. Palafrugell.

Fra Berenguer de Ribalta, prior del monestir de Santa Anna de Barcelona, de l’orde del Sant Sepulcre de
Jerusalem, nomena procurador general amb plenes competències fra Mateu de Vilaür, del mateix orde,
per governar, per ell i en el seu nom, el castell de Palafrugell, a la diòcesi de Girona, i exercir totes les
jurisdiccions pertinents.

Bartomeu de Font, notari públic del castell de Palafrugell i dels seus termes.

1A-707

467 x 371

Al dors, en xifres i lletra posteriors: “1387. Palafurgell (sic.). Venta”.

722

1387, juliol, 28.

Clàusules del testament del difunt Arnau Bosquet, ciutadà de Barcelona, fill del difunt Francesc Bosquet,
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ciutadà de la mateixa ciutat. Les clàusules fan referència a la institució d’hereus universals del testador,
feta a favor dels seus fills Francescó, Joan, Galceran i Gem Pere, a parts iguals, i a les previsions en cas
de llur mort. S’esmenten la seva mare Constança, la seva muller Blanca i Jaume Bosquet, i cita llegats a
l’hospital de malalts de la ciutat i al bací de pobres vergonyants de Santa Maria del Mar.

Jaume de Font, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Pere Vicenç de Mediona, notari públic per tot el principat de Catalunya, de 1465, març,
20.

1A-708

275 x 401

Al dors, en lletra coetània: “Faciunt pro manumissoribus domine Constancie de Plano, racione
empcionis quam fecerunt de morabatinis d’en Busquet”.

723

1387, agost, 9. Barcelona.

Francesc de Santcliment, cavaller, senyor d’Alcarràs, en nom propi, i Arnau de Granyanella, habitant
d’Alcarràs, també en nom propi i com a procurador de l’esmentat Santcliment i els seus fills, Francesc,
menor de dies, i esposa Caterina, Ramon i esposa Francesca, i de les universitats i dels singulars, tant
cristians com sarraïns, d’Alcarràs, Granyanella (terme d’Alcarràs), Montagut i Sarroca, a la diòcesi de
Lleida, i de Llardecans, Flix, Mas de Flix i la Palma, a la diòcesi de Tortosa, venen en franc alou a Pardo
de la Casta, donzell, cambrer del senyor rei, [merí de Saragossa], un censal mort de 800 sous anuals de
renda, a percebre a la festa de la Mare de Déu d’agost, per la quantitat de 11200 sous. El censal es
cobrarà sobre totes les entrades dels esmentats castells, les viles i els llocs, i la causa de la venda és la
necessitat de diners. Fan tota una sèries de renúncies, abdiquen també del seu fur i es posen sota la
jurisdicció del veguer de Barcelona.

Miquel de Moià, notari públic de Barcelona.

1A-709

1395 x 633

Al dors, en lletra coetània: “És la scriptura del terç d’aquest censal. És continuada en lo libre del
terç de la cort del veguer de Barcelona a .XIIII. de agost, de l’any M.CCC. LXXXº.VII., en (...) lo
libre d’en Sent Climent. De mossèn Pardo la Casta, merino de Ceragoça”. Hi ha altres anotacions
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força esborrades.

Document format per dues peces de pergamí unides amb una cinta també de pergamí.

724

1387, agost, 9. Barcelona.

Vegeu el document núm. 723.

Miquel de Moià, notari públic de Barcelona.

Trasllat sense data.

1A-710

674 x 651; 485 x 650

Al dors, en lletra i xifres posteriors: “1387. Alcarraz”.

Document format per dues peces de pergamí, sense cosir.

Hi manca la caplletra.

725

1387, novembre, 4. Barcelona.

Joan I, a petició dels cònsols i prohoms del gremi de paraires de draps de llana de Barcelona, els confir-
ma, amb algunes puntualitzacions i matisacions, el privilegi que els va atorgar el seu pare el rei Pere III
(1380, ..., 27. Barcelona), el qual els autoritzà a imposar un vectigal per peça de drap treballada d’1
diner per tal de sufragar els deutes d’aquest gremi, quantitat que Joan I concedeix augmentar a un
màxim de 6 diners. D’altra banda, els atorga permís per reunir-se en el nombre i lloc que ells establei-
xin en el seu moment, redactar ordinacions o estatuts sobre els tiradors d’aquest ofici, nomenar procura-
dors o síndics, i controlar directament, a través de dues persones, els ingressos de l’esmentat vectigal.

Trasllat de Pere de Bruguera, notari públic de Barcelona, de 1407, febrer, 9. Barcelona, a partir d’un
trasllat anterior de Berenguer Ermengol, també notari públic de Barcelona, de 1398, febrer, 15, rea-
litzat, al seu torn, a partir d’un trasllat previ de Pere Dalmau, així mateix notari públic de Barcelona,
de 1390, abril, 16.
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726. La universitat de Pisa
sembla que havia contret
deutes amb la ciutat de
Barcelona, per la qual cosa
s’inicià dret de represàlia
entre ambdues ciutats,
motiu pel qual Francesc
Güell i Pere Gibert, merca-
ders catalans habitants de
Pisa, després de diferents
apel·lacions, són condem-
nats a pagar certa quantitat
a uns mercaders pisans.
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1A-711

512 x 536

Al dors, en lletra coetània: “Johannes Primus. Translat del privilegi major reyal [ator]gat als parayres
e tixidors de Barcelona”. En xifres posteriors: “1387”.

Confer. CAPMANY, doc. 234, pàg. 341-343.

726

1387, desembre, 24. Pisa.

Acta notarial per la qual Francesc Güell i Pere Gibert, catalans, mercaders i habitants de Pisa, són con-
demnats per la cort de mercaders de Pisa a pagar a Piero del Vollia i a Cellino Orlandi, ciutadans i mer-
caders de Pisa, la quantitat de 3000 florins d’or, tal com havien promès a Michele del Vollia. Els seus
béns seran segrestats mentre no compleixin la sentència, arran la causa encetada entre Matteo
Antonio de Florència, habitant i ciutadà de Pisa, i els seus socis, i, Joan Solà i Domènec Ramon de
Casaldàliga, fiadors d’Arnau Ferrer, de Barcelona, patró de la nau “Sant Joan i Sant Antoni”, per l’existèn-
cia d’avaladors per ambdues parts. El litigi s’havia encetat el 1386 i se succeeixen les sentències i
apel·lacions, amb la intervenció ocasional de procuradors per les dues parts, fins que es fa efectiu el
pagament citat.

Eustachio, fill de ser Angelo, notari de Montefoscolo, ciutadà de Pisa, notari públic.

1A-712

659 x 556

Al dors, en lletra coetània: “Encartaments fahents per lo deuta que·l comú de Pisa deu a la ciutat
de Barcelona sobre lo qual hi ha marcha. Cauteles d’en Jacme Dez Puig”. En xifres posteriors:
“1389 (sic.)”.

Part del document és en italià.

727

1388, març, 5. Balaguer.

Pere de Montsonís, cavaller, senyor del lloc del Bullidor, confessa i reconeix a Francesc de Santcliment,
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cavaller, senyor del lloc d’Alcarràs, que ha rebut, de mans de Simó Gasset, oriünd del dit lloc d’Alcarràs,
els 385 florins d’or i 9 sous que li havien estat adjudicats per la sentència arbitral pronunciada a
Barcelona per Narcís de Santdionís, doctor en lleis, Pere de Rajadell, llicenciat en decrets, i Bernat
Malarç, jurisperit de la ciutat de Girona, closa per Bartomeu Eiximenis, notari públic de Barcelona
(1386, agost, 21. Barcelona). Pere de Montsonís fa cessió i transferència a Francesc de Santcliment de
tots els seus drets i les accions que li podrien correspondre contra la universitat i els singulars del castell
i lloc de Flix per raó d’aquella quantitat de 385 florins i 9 sous, abans del seu pagament.

Berenguer de Casadevall, notari públic i regent l’escrivania pública de la ciutat de Balaguer, per
Guillem Desvilar, rector de la seva església.

1A-713

263 x 390

Al dors, en lletra coetània: “Àpocha de la quantitat en la sentència contenguda, e fo restituhida la
dita sentència, e és aquesta àpocha de .CCCLXXXV. florins, .IX. sous barcelonesos per les mesions

que mossèn Pere de Monçonís féu per lo sensall de Flix”.

728

1388, abril, 23. Santa Eulàlia de Provençana.

Arnau de Granyanella, d’Alcarràs, a la diòcesi de Lleida, síndic i procurador de Francesc de Santcliment,
cavaller, senyor d’Alcarràs, dels seus fills Ramon i Franciscó i de les esposes respectives, i de les universi-
tats, els jurats, els prohoms, els batlles, els habitants i els singulars, tant cristians com sarraïns, dels llocs
d’Alcarràs, Montagut, Llardecans, Sarroca, Flix, Mas de Flix i de la Palma, ven a Arnau Roure, ciutadà de
Barcelona, un total de 2000 sous de renda anuals, això és, 1000 sous de censal mort i 500 sous de
violari durant la vida natural dels seus fills Arnaldó i Galceran de Roure, i altres 500 sous de violari
durant la vida natural dels seus fills Joanet i Jaumet de Roure, quantitat que s’obliga a pagar anualment
a Barcelona el dia 23 de febrer a casa del comprador. En cas que això no fos possible, es compromet a
fer-se càrrec de les despeses del comprador o del seu procurador fins a la quantitat de 20 sous. La
venda es realitza per necessitat de diners, i es porta a terme per la suma total de 17000 sous, és a dir,
10000 sous pel censal mort i 7000 sous pels dos violaris. Així mateix, s’obliga a donar hostatges fent
jurament de boca i mans a Berenguer de Cortill, jurisperit, ciutadà de Barcelona, lloctinent del batlle d’a-
questa ciutat.

Guillem Fernós, del lloc de Santa Maria de Pla, notari públic per tota la terra i dominació del rei
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d’Aragó.

1A-714

712 x 641

Regular. Taques de fongs que afecten l’escriptura.

Al dors, en lletra coetània: “Cartes de M sous de censal mort e de M sous de violari, los quals
n’Arnau de Granyanella, (...) e procurador de mossèn Francesch de Sent Climent, (...) venc a l’hon-
rat Arnau [Roure, ciutadà de Barcelona, cascun] any pagadós a XXIII del mes de febrer +”. Hi ha
altres anotacions il·legibles.

729

1388, abril, 23. Santa Eulàlia de Provençana.

Vegeu el document núm. 728.

Guillem Fernós, del lloc de Santa Maria de Pla, notari públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó.

Trasllat sense data.

1A-715

590 x 710

Hi manca la caplletra.

730

1388, maig, 13. Barcelona.

Testament de Joan Dezgassó, ciutadà de Barcelona, fill del difunt Ramon Dezgassó, mercader de
Barcelona i de la seva esposa Serena. Entre altres coses, nomena sis marmessors del seu testament i
demana ser enterrat al cementiri dels Frares Menors. Així mateix, designa hereu universal el seu fill
Andreu Joan, fill seu i de la seva difunta esposa Pau. També fa deixes a l’obra de la Seu de Barcelona i
els convents dels Predicadors, Agustins, Carmelitans, Mercè, Menoretes, Predicadores, Sant Pere,
Jonqueres, Valldonzella, Pedralbes, Penedides i Montalegre de Barcelona, així com als hospitals de la ciu-
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tat. Igualment, fa donacions a l’església de Santa Tecla de Sitges, on funda quatre aniversaris, i a l’obra
de Santa Maria del Vinyet. Llega tots els seus béns de Sitges a la seva mare Serena en usdefruit, esta-
bleix previsions en la institució de l’hereu universal, i en últim terme deixa hereva a la Pia Almoina de la
Seu de Barcelona.

Bartomeu Eiximenis, notari públic de Barcelona.

1A-716

540 x 655

Al dors, en lletra coetània: “Testamentum Johannis Gaçoni, quondam, civis Barchinone, filii
Raymundi Gaconi (sic.), quondam, mercatoris”. En xifres i lletra posteriors: “1388. Testamento de
Gassó”.

Català.

731

1388, juny, 16. Saragossa.

Joan I, per tal que els consellers de la ciutat de Barcelona puguin disposar dels diners necessaris per
armar galeres contra els agarens que infesten el mar i damnifiquen les persones i els béns dels seus súb-
dits, els concedeix plena llicència perquè sense impediment de les provisions, les inhibicions i les pragmà-
tiques sancions publicades en contra, puguin vendre, mitjançant síndic o procurador i amb carta de gràcia,
censals morts i violaris sobre les imposicions i els béns de la ciutat, fins a les quantitats necessàries per
armar les esmentades galeres. Dóna les instruccions pertinents a tots els oficials reials, notaris i escrivans.

Trasllat de Bernat Arnau, notari públic de Barcelona, de 1388, octubre, 22.

1A-717

223 x 328

Confer. CAPMANY, doc. 235, pàg. 343-344.

732

1388, juny, 16. Saragossa.
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Vegeu el document núm. 731.

Trasllat de Bernat Arnau, notari públic de Barcelona, de 1388, octubre, 24.

1A-718

288 x 352

Al dors, en xifres posteriors: “1388”.

Confer. CAPMANY, doc.235, pàg. 343-344.

733

1388, setembre, 15. Lleida.

Joan Cardós i Francesc Conxell, ambdós pellissers de Lleida, marmessors del testament del difunt Pere
d’Espallargues, també ciutadà de Lleida, juntament amb Pere de Timor, Ramon Ferrer, canviador, Ramon
de les Eres i Domènec Ferrer, drapers de Lleida, majorals dels drapers de Lleida, reconeixen haver rebut
de Francesc de Santcliment, cavaller, senyor dels llocs d’Alcarràs, de Flix i de la Palma, tot els endarreri-
ments que se’ls devien del censal de 11,5 lliures jaqueses que havien de rebre anualment sobre la casa
que d’Espallargues tenia al carrer del Romeu, de la parròquia de Sant Llorenç de Lleida, i els endarreri-
ments del censal anual que el citat difunt percebia sobre la barca de Flix, els quals muntaven en total
la quantitat de 15711 sous jaquesos. Els pagaments comprenen fins a la darrera festa de Santa Maria
d’agost, i els majorals dels drapers de Lleida signen l’àpoca més tard (1389, març, 5. Lleida). 

Ramon Massaguer, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-719

304 x 572

Al dors, en lletra coetània, notes dorsals il·legibles. En xifres i lletra posteriors: “1389 (sic.).
Alcarraz”.

734 

1388, novembre, 1. Montsó.
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734. Joan I, a petició de la
reina Violant, atorga a la ciu-
tat de Barcelona el cos d’un
Sant Innocent que li tramet
el dux de Venècia Antonio
Venieri, el qual es conser-
varà a la Seu de l’esmentada
ciutat.



278

Joan I, a petició de la reina Violant i per honorar la ciutat de Barcelona, atorga a l’esmentada ciutat el
cos d’un Sant Innocent que el rei havia demanat a Antonio Venieri, dux de Venècia, mitjançant Giovanni
Contareno i Marino Maripetro, cavallers venecians, ara ambaixadors del dux, que li tramet el cos d’a-
quest sant amb la nau de Joan Toló, patró de nau, perquè es conservi a la Seu de Barcelona, amb la
condició de que mai no en pugui ser segregat totalment o en part (1388, juliol, 15. Venècia).

Bernat de Jonquer, secretari reial.

1A-720

339 x 444

Al marge inferior esquerre: “In [Gracia]rum VIº. Dominus rex mandavit mihi Bernardo de
Jonquerio. Probata”.

Al dors, en lletra coetània: “Cartes del Sant Ignoscent qui és en la Seu de Barcelona. Registrata”. En
xifres posteriors: “1388”.

Hi manca el segell.

735

1389, gener, 4. Sarroca.

Clàusula del testament de Ròmia, vídua de Miquel Mulner, ciutadà de Lleida. La clàusula fa referència a
l’elecció dels marmessors: el seu gendre Francesc de Santcliment, la seva muller Caterina, filla de la tes-
tadora, i Joan Satorra, mercader de Lleida, i també al nomenament de l’hereva universal: l’esmentada
seva filla Caterina.

Ramon Massaguer, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

Trasllat d’Huguet Tost, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, de 1400, desem-
bre, 21.

1A-721

262 x 302 

736

1389, maig, 9. Montsó.

Catàleg dels pergamins
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Francesc de Santcliment, cavaller, senyor dels llocs d’Alcarràs, Montagut, Llardecans, Sarroca, Flix, la Palma
i Mas de Flix, els seus fills Ramon i Francesc de Santcliment, donzells, i Arnau de Granyanella, habitant del
lloc d’Alcarràs, Domènec Massaguer, habitant del lloc de Montagut, Arnau Oró, habitant del lloc de
Llardecans, Pere Serra, habitant del lloc de Sarroca, com a síndics i procuradors dels esmentats Francesc
de Santcliment, cavaller, dels seus fills Ramon i Francesc, de Francesca i Caterina, mullers respectivament
d’aquests dos fills, i síndics també de les universitats i dels llocs esmentats, venen en lliure i franc alou a
Caterina, muller de Guillem de Muntanyola, notari, i a Bartomeu de Berga, apotecari, un violari de 900
sous barcelonesos anuals, equivalents a 600 sous jaquesos, a percebre anualment per Sant Miquel de
maig, i assignats sobre els béns, les rendes i els emoluments dels venedors i de les universitats i dels sin-
gulars dels castells i dels llocs ja citats. El preu de la venda s’estipula en 270 lliures de Barcelona o 180
lliures jaqueses. Francesc de Santcliment, cavaller, prestà jurament i signà l’escriptura el dia 9 de maig a
Montsó. El seu fill Francesc, Arnau de Granyanella, Domènec Massaguer, Arnau Oró i Pere Serra, juraren i
signaren el dia 13 a Lleida, i l’altre fill Ramon, ho féu el dia 15 de maig també a Lleida.

[Pere Ma]llol, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-722

1580 x 588

Al dors, en lletra coetània: “D’en Barthomeu de Berga, specier. Cartes com mossèn Francesch de
Sent Climenç e sos fills e les universitats de Alcarràç, de Muntagut, de Çarrocha, de Lardachans, de
Flix e de la Palma veneren DC sous jaquesos de violari a·n Berthomeu Berga, specier, e a la dona
na Caterina, muyler del discret en Guillem de Muntayolla, notari, pagadors en la festa de Sent
Miquel del mes de may, que fo a VIII de mayg, per preu de CLXXX lliures jaqueses. Fall lo translat
del sindicat qui parria fos necessari per tal com en la venda no han meses los noms dels hòmens
de les universitats, però són tots los noms en la carta de la condempnació de la cort de Leyda per
que parria se poss(...) flixa; fall la sentència del vet la qual se diu que no és exida en sa forma. Del
dit violari (...) ja reemès CCC sous, segons appar per deducció apposada en la fi de la present
carta (...) que parria (...). Fuit facta diffinicio”.

Document format per dues peces de pergamí cosides.

737

1389, maig, 9. Montsó.



Francesc de Santcliment, cavaller, senyor dels llocs d’Alcarràs, Montagut, Sarroca, Llardecans, Flix, la
Palma i Mas [de Flix], els seus fills Francesc i Ramon de Santcliment, donzells, i Arnau de Granyanella,
habitant del lloc d’Alcarràs, Domènec Massaguer, habitant del lloc de Montagut, Arnau Oró, habitant del
lloc de Llardecans, Pere Serra, habitant del lloc de Sarroca, com a síndics i procuradors de les universitats
i dels singulars dels llocs esmentats, confessen i reconeixen a Bartomeu de Berga, apotecari de Lleida, i
a Caterina, muller de Guillem de Muntanyola, notari, que els han pagat 270 lliures de Barcelona o 180
lliures jaqueses pel preu d’un violari de 900 sous de Barcelona que avui mateix els han venut, segons
instrument públic de venda en poder del notari infrascrit. Francesc de Santcliment, cavaller, signà el 9 de
maig a Montsó. El seu fill Francesc, Arnau de Granyanella, Domènec Massaguer, Arnau Oró i Pere Serra
signaren el dia 13 a Lleida, i l’altre fill Ramon signà el dia 15 de maig també a Lleida.

Pere Mallol, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-723

185 x 292

738

1389, maig, 13.

Acta notarial per la qual Joan Civera, donzell, lloctinent de la cort del veguer de Lleida, a petició de
Guillem de Muntanyola, notari de Lleida, procurador de la seva esposa Caterina i de Bartomeu de
Berga, apotecari de la mateixa ciutat, que havien comprat conjuntament un violari de 900 sous de
Barcelona de pensió anual, equivalents a 600 sous de Jaca, el qual cobrarien per Sant Miquel de maig,
pel preu de 5400 sous de Barcelona equivalents a 3600 sous de Jaca “a canvi de dehuytens”, condem-
na Arnau de Granyanella, habitant d’Alcarràs, Domènec Massaguer, habitant de Montagut, Arnau Oró,
habitant de Llardecans i Pere Serra, habitant de Sarroca, tots procuradors de Francesc de Santcliment,
senyor d’Alcarràs, Montagut, Llardecans, Sarroca, Flix, Mas de Flix i la Palma, dels seus fills Ramon i
Franciscó de Santcliment, de les nores Francesca i Caterina, i de les universitats i els singulars dels llocs
ja esmentats, a abonar aquesta pensió a Lleida al domicili dels compradors. El muntant del violari s’ha-
via repartit en dotze fraccions de 50 sous de Jaca d’aquesta manera: dues fraccions de 50 sous a les
vides de Guillem de Muntanyola i de la seva esposa Caterina; una de 50 sous a les de Bartomeu de
Berga i de la seva esposa Caterina; una altra de 50 sous a les vides d’Antoni Montsuar i de Joan de
Berga, prevere beneficiat de la Seu de Lleida; una fracció de 50 sous a les de Simó Pere, apotecari de
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Lleida, i de la seva esposa Elisenda; una altra fracció de 50 sous a les vides de Ramon Barria, també
apotecari de Lleida, i de Bernat de Muntanyola, fill de Guillem de Muntanyola; uns altres 50 sous a les
de Bartomeu Calvet, jove, i de Bernat Ripoll, fill del difunt homònim, mercader de Lleida; una altra fracció
exacta a les vides de Joan de Montgai, ciutadà de Lleida, i de Francesc de Santcliment, donzell; 50 sous
a les vides de Joan Cardós, jove, pellisser de Lleida, i d’Amadeta, filla del difunt Bernat Ripoll, mercader
de Lleida; uns altres 50 sous a les vides de Ramon de Santcliment, donzell, i de Guillem de Muntanyola,
notari; una altra fracció a les de Joan de Berga, prevere, i de Bartomeu de Berga, apotecari, i finalment,
una darrera fracció, també de 50 sous, a les vides de Ramon de Sebra i de Bernat de Muntanyola, fill
del citat Guillem.

Mateu de Claret, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, i regent l’escrivania de
la cort del veguer de Lleida per Berenguer Carrera, escrivà reial i escrivà d’aquesta escrivania.

1A-724

681 x 572

Al dors, en xifres i lletra posteriors: “1389. Flix”.

739

1389, juny, 10. Marçà.

Pere Aicart, habitant de la vila de Falset, ven i cedeix a Astruc Gracià, jueu de la mateixa vila, 229 sous i
2 diners de censal mort pel preu de 2750 sous, més l’interès del censal degut des del primer d’agost
passat fins al dia d’avui. Aquesta quantitat pertany a aquell censal mort de 612 sous i 6 diners que
cada primer d’agost li paguen Francesc de Santcliment, cavaller, senyor del lloc de la Palma, el seu fill
gran Ramon de Santcliment, Joan Civera, ciutadà de Lleida, i els jurats, els prohoms, les universitats i els
singulars de la Palma, en virtut de la venda que li havien fet de dit censal amb instrument públic en
poder del notari infrascrit (1385, maig, 11), pel preu de 7350 sous. Segueix l’àpoca del preu de la
venda i cessió de la mateixa data.

Pere Boteller, habitant de la vila de Falset, notari per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, amb
llicència de Berenguer Revull, rector de l’església de Marçà.

1A-725

432 x 305

Al dors, en lletra coetània: “Carta de venda e de loch e cessió ab àppocha feyta per l’onrat en



Pere Aycart a n’Astruch Gracià de .CCXXIX. sous, .II. diners barcelonesos censsals que li ha venuts
per preu de .IIM. DCCL. sous, d’aquells .DCXII. sous, .VI. diners barcelonesos censsals que mossèn
Francesch de Sent Climenç, senyor de la Palma, e en Ramon de Sentclimenç, fill maior seu, e en
Johan Civera e la universsitat, hòmens e fembres del dit loch li feyen cascun any, pagadors lo pri-
mer dia del mes d’agost. Sia liurada a n’Astruch Gracià”.

Escriptura en caràcters hebreus molt esborrada.

740

1389, juny, 10. Marçà.

Pere Aicart, habitant de Falset, ven, amb certes condicions, a Bonastruc Mercadell i a Abamari Almolí, ambdós
jueus del mateix lloc, els drets que tenia en 154 sous i 2 diners, i, 229 sous i 2 diners de censal mort anual,
cosa que fa un total de 383 sous, 4 diners, per les quantitats de 1850 i 2750 sous respectivament, això és la
suma de 4600 sous. Aquestes quantitats són part del censal mort de 612 sous i 6 diners que Aicart havia de
percebre anualment l’1 d’agost de Francesc de Santcliment, cavaller i senyor de la Palma, del seu fill Ramon,
de Joan de Civera, ciutadà de Lleida, i de la universitat i dels singulars de la Palma, el qual havia comprat per
la quantitat de 7350 sous (1385, maig, 11). Segueix l’àpoca de la venda de la mateixa data.

Pere Boteller, habitant de la vila de Falset, notari per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, amb
llicència de Berenguer Revull, rector de l’església de Marçà.

1A-726

280 x 565

Al dors, en lletra coetània: “Carta de venda e de cessió ab àppocha feyta per l’onrat en Pere
Aycart a·n Bonastruch Mercadell de CLIIII sous, II diners barcelonesos perpetuoa censsals, e a·n
Abemari Almulí de CCXXIX sous, II diners de la dita moneda censsals, d’aquells DCXII sous, VI
diners barcelonesos perpetuo que·ls honrats m[ossèn France]sch de Sentclimenç, senyor de la
Palma, e en Ramon de Sent Climent, fill maior seu, e en Johan Civera, ciut[adà] de Leyda, e la uni-
verssitat, hòmens e fembres del dit loch, veneren, ço és, a·n Bonastruch Mercadell per preu de mil
DCCCL sous e a·n Abemari Almolí per p[reu de] IIM.DCCL sous, cascun any pagadors lo primer
dia del [mes] d’agost. Probata. Sia liurada a·n Bonastruch Mercadell e a·n Abemar Almolí”. En xifres
posteriors: “1389”.

Escriptura amb caràcters hebreus molt esborrada.

a. barcelonesos perpetuo, interlineat.
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741

1389, novembre, 29.

Acta notarial per la qual el Consell de Cent de la ciutat de Barcelona, això és la reunió dels consellers,
els jurats, els prohoms i els ciutadans, nomena síndic i procurador general Pere de Sitges, clavari de la
ciutat, amb plens poders per vendre censals morts, tant de la universitat com dels singulars d’aquesta
ciutat, cobradors anualment sobre les imposicions, els béns i els drets de la universitat de Barcelona i
dels seus singulars en els terminis que es fixin, per tal de disposar de diners per acabar i reparar les
muralles i elements defensius de la ciutat. El Consell de Cent havia deliberat autoritzar aquesta venda
el 27 de novembre, i pren aquesta decisió arran la invasió que Bernat d’Armanyac, de França, havia fet
a la zona de l’Empordà arribant fins als voltants de Girona i per prevenir futures invasions que toques-
sin a la ciutat de Barcelona.

Guillem de Vilardebò, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

Trasllat de Jaume Rossell, notari públic de Barcelona, de 1390, març, 16.

1A-727

592 x 633

Al dors, en lletra coetània: “Translat”. En xifres posteriors: “1389”.

742

1390, març, 14. Barcelona.

Joan I aprova les ordinacions proposades pel Consell de Cent sobre els forners, concretament sobre els
pans de puja i sedàs, flequers, mesuradors i revenedors de blat, a causa de les operacions que encarei-
xen el pa de puja i van en detriment dels consumidors. Designa el mostassaf per tal de controlar el seu
compliment i, si escau, de percebre’n les multes corresponents.

Bartomeu Sirvent, protonotari reial.

1A-728

431 x 511

A la part inferior esquerra: “In Graciarum. VIIº. Dominus rex pro Petro de Artesio, mil(...), racionali
magistro, mandavit mihi Bartholomeo Sirvent et fuit visa et recognita per Bernardum de Ponte,
legum doctorem, consiliarium, cui fuerat verbo comissum. Dominus rex habuit eam pro visa. Idem.
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743. Joan I ven en franc
alou als consellers i la uni-
versitat de Barcelona el cas-
tell, el lloc i la Pobla de
Montcada, amb tots els seus
drets i les seves jurisdic-

cions, i el castell i la baronia
de Cervelló, situats a les
vegueries del Vallès i de
Barcelona, respectivament,
per la quantitat de 12000
florins d’or d’Aragó.
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Idem. Probata”.

Al dors, en lletra coetània: “+ Concessió (...) sobre los fets dels forners?. Registrata”. En xifres pos-
teriors: “1390”.

Hi manca el segell.

Part del document és en català.

743

1390, març, 14. Barcelona.

Joan I ven en franc alou als consellers i a la universitat de Barcelona el castell, el lloc i la Pobla de
Montcada, pertanyent a la vegueria del Vallès, amb totes les jurisdiccions i els drets inherents a l’esmen-
tat castell, i el castell i la baronia de Cervelló, de la vegueria de Barcelona, per un total de 132000
sous, equivalents a 12000 florins d’Aragó. Aquesta venda està relacionada amb els deutes que Pere III
va contreure amb alguns mercaders i diversos singulars de Gènova per valor de 28673 florins i 7
diners, a causa de les mercaderies carregades a la nau castellana de Gutierre Pérez de Santander, que
van ser confiscades per les autoritats de l’Alguer quan estava ancorada al port del citat lloc, per pagar
els forniments, les necessitats i la defensa de l’illa. Els deutes pugen al voltant de 30000 florins.

Bartomeu Sirvent, protonotari reial, i notari públic per tota la dominació reial.

1A-729

580 x 730

A la part inferior esquerra: “Dominus rex mandavit mihi Bartholomeo Sirvent, in cuius posse fir-
mavit et juravit. Probata”.

Al dors, en lletra coetània: “La compre que la ciutat de Barcelona féu a la (...) de la baronia de
Cervelló e del castell de Munchada, per preu de CXXXIIM sous. In secundo libro virido, in foleo
CCLXXVIIII. Registrata”.

Hi manca el segell.

Confer. Privilegis reials, docs 311 i 312, pàg.189.

744

1390, març, 14. Barcelona.



Joan I pacta amb els consellers i la universitat de Barcelona una sèrie de privilegis, entre els quals desta-
ca el d’aplicar els drets que el rei percebia de les naus que van i vénen d’Ultramar i a països vedats per
edificar i ampliar la drassana de Barcelona, de manera que hi càpiguen unes 30 naus. Per administrar
aquests emoluments el rei, o en la seva absència el veguer o el batlle, elegiran una persona de la terna
presentada pels consellers. Salva, però, l’assignació feta sobre els esmentats drets a Pere Casasaia, mer-
cader de Barcelona. Altres concessions fan referència al nomenament de carceller, la delimitació de la
platja de Barcelona, el nomenament dels sotsveguers, etc. El preu d’aquests privilegis és de 18000 florins
d’or d’Aragó, a raó d’11 sous el florí, els quals el rei es compromet a restituir a partir de Sant Joan de juny
en dos anys, de manera que aleshores els presents privilegis quedaran derogats, però si no compleix el
pagament, els esmentats privilegis esdevindran perpetus. Segueix àpoca per la quantitat citada.

Bartomeu Sirvent, protonotari reial, i notari públic per tota la dominació reial.

Trasllat sense data.

1A-730

650 x 603

Al dors, en xifres posteriors: “1390”.

El capítols del conveni estan en català.

Hi manquen la caplletra i la subscripció notarial del trasllat.

Editat per CAPMANY, doc. 237, pàg. 347-350.

Regestat a Privilegis reials, doc. 310, pàg. 189. Trasllat de 1413, juny, 23, de la renovació del privilegi
pel rei Martí de 1408, agost, 25.

745

1390, maig, 9. Palerm.

Bernat Verdaguer, de Barcelona, pacta detalladament amb Nepo ser Gori, de Florència, mercader a
Palerm, el transport de la venda de 2500 salmes de gra que li ha fet pel preu de 24 tarins i 5 grans
per salma, carregades a les platges de Licata (illa de Sicília) en una nau patronejada per Francesc
Fogassot, català, la qual ara es troba al port de Tràpani, i es portaran als ports de Talamone, on l’esmen-
tat Fogassot cobrarà el nòlit en el termini de vuit dies, a raó de 6 tarins i mig per cada salma descarre-
gada, i el preu del gra en el termini d’un mes. Si Nepo ser Gori, decideix, en un termini de cinc dies, que
el gra es descarregui a Porto Pisano, Fogassot cobrarà el nòlit i el preu del gra en els terminis ja citats,
més 15 florins per cada 100 florins d’interès.
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Bartolomeo “Guarigavatis” de Pisa, habitant de Palerm, jutge ordinari i notari públic.

1A-731

358 x 220

746

1390, maig, 11. Tràpani.

Acta notarial per la qual Bernat Verdaguer, català, mercader de Barcelona, nomena procuradors generals
amb plens poders a Bernat Verdera i Joan Marcet, catalans, ambdós de Barcelona, per lliurar a Nepo ser
Gori, mercader de Florència, les 2500 salmes de blat que li havia venut i que transporta a la ciutat de
Barcelona carregades en la nau de Francesc Fogassot, patró català. Pere Sabadia, català, mercader de
Barcelona, per ordre dels consellers d’aquesta ciutat adreçada a Verdaguer, havia de rebre el preu d’aquest
blat “per modum cambi” dels citats Verdera i Marcet. Intervé també Francesco Pipi, jutge de Tràpani.

Francesco de Cava, de Tràpani, notari públic a tota l’illa de Sicília.

1A-732

483 x 326

Al dors, en lletra coetània: “Procuració feta en Sicília per en Bernat Verdeguer a·n Bernat Verdera e
Johan Marcet a liurar lo forment per ell venut a Nepo ser Igori de Florença, e a reebre lo dit preu
e a litigar”. Hi ha altres notes dorsals il·legibles.

747

1390, juny, 8. Gènova.

Acta notarial per la qual Bernat Verdera i Joan Marcet, procuradors de Bernat Verdaguer, tots de
Barcelona, protesten a Nepo ser Gori, de Florència, perquè no es vol quedar el blat pel preu que havien
estipulat. Bernat Verdaguer havia venut 2500 salmes de blat de la Licata a ser Nepo, que la coca patro-
nejada per Francesc Fogassot, català, duria a Talamone o a Porto Pisano pel preu de 24 tarins i 5 grans
més 15 grans? per centenar d’interès. El gra va ser portat a Talamone però no va poder ser descarregat a
causa de la guerra entre els comuns de Florència i Siena. Es decidí el trasllat a Porto Pisano, i, mentre s’hi
dirigien, van saber que Giovanni de Grimaldis i Francesco de Firmo, amb dues galeres i dues coques, ata-
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caven florentins i catalans en el citat port. Per això, de comú acord, es decidí transportar el gra al port de
Gènova, on ara es troba, i aleshores el comú de Gènova es va emparar d’aquest blat.

Andriolo “Caytus de Arenzano”, notari.

1A-733

308 x 160

Al dors, en lletra coetània: “Protestació feta en Jènova per en Johan Marcet e Bernat Verdera, com
a procuradors d’en Bernat Verdeguer, a Nepo ser Gori de Florença, florantí, que prengués lo for-
ment”.

Pergamí de forma irregular.

748

1390, juny, 21.

Clàusules del testament del difunt Jaume Forn, cuiner, ciutadà de Barcelona. Designa marmessors
Berenguer Rafart, prevere, beneficiat a la Seu de Barcelona, Pere de Riudescales, en Tomaia, tots ciuta-
dans de Barcelona, la seva neboda Blanca, muller de Bernat de Bages, traginer de Barcelona, i la seva
esposa Elisenda. Disposa, primer, que siguin pagats tots els seus deutes. La resta dels seus béns i drets
els llega, una vegada executades les seves voluntats i acomplert un usdefruit, per a la celebració de mis-
ses, casaments de donzelles pobres i altres causes pies a discreció dels marmessors, als quals dóna ple-
nes facultats per a disposar i alienar tots els seus béns.

Jaume Bofill, notari públic de Barcelona.

Trasllat d’Antoni Agustí, notari públic de Barcelona, de 1412, setembre, 12.

1A-734

290 x 410

749

1390, agost, 30. Gènova.

Acta notarial per la qual Joan Marcet i Bernat Verdera, factors i negociadors de Barcelona, efectuen una
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protestació al vicari de la potestat de la ciutat de Gènova, perquè s’ha inhibit i no ha observat els esta-
tuts i les ordinacions del comú de Gènova, acceptant la declaració de Nepo, mercader florentí, i ha
actuat contra dret i justícia. Aquests estatuts i ordinacions estableixen, entre altres coses, que si un foras-
ter compareix davant un magistrat de Gènova, aquest magistrat està obligat a fer justícia; si un contrac-
te s’ha celebrat a Gènova o el seu districte, i s’ha convingut així, s’ha de pagar en aquesta ciutat; així
mateix, atorga salconduit al foraster que porta blat, sal o vitualles a Gènova. D’altra banda, Antoniotto
Adorno, que fou dux de Gènova, i Domenico de Prementorio, comprador de gra en nom de l’esmentada
ciutat als citats Joan i Bernat, els havien promès indemnitat. El vicari assegura haver observat els esta-
tuts i les ordinacions d’aquesta ciutat.

Trasllat d’Antonio de Lazeramo, ciutadà i notari de la ciutat de Gènova, li dóna forma pública.

1A-735

145 x 332

Al dors, en lletra coetània: “XXXª augusti. Protestacio prima facta vicario potestatis Janue.
Protestacio facta contra dominum [vicarium]. Costat 1 florenum”.

Confer. Privilegis reials, docs, 314 i 317, pàg. 189-190.

750

1390, setembre, 6. Barcelona.

Acta notarial de la suplicació presentada per Bartomeu de Comes, canonge de [Santa Maria de]
l’Estany, procurador de l’abat de dit monestir [Berenguer de Prat], davant Pere Sacalm, doctor en lleis,
conseller i vicecanceller del rei a Catalunya, present a casa seva, assistents també el notari infrascrit i
dos testimonis pregats. El procurador exposà al vicecanceller com el duc de Montblanc, governador
general, havia ordenat el sobreseïment de la reclamació que ell, dit procurador, havia presentat davant
del veguer de Barcelona sobre una sentència interlocutòria donada pel batlle general de Catalunya en
la causa moguda entre Bernat de Solà, d’una banda, i l’esmentat abat de l’Estany, de l’altra, sobre el
castell d’Oló, i com sobre la causa de la reclamació el veguer de Barcelona havia assignat com a jutges
Mateu de Quer i Pere de Rajadell, llicenciats en decrets. Per això, el procurador, impedit pel sobreseï-
ment, no podia proposar les excepcions de les dilatòries que podia i devia proposar. En conseqüència,
dit procurador havia sol·licitat al vicecanceller que li concedís el temps considerat en l’ordenament local
de Barcelona i que aquest temps no li corregués durant el sobreseïment. El vicecanceller, en la persona
del rei, li concedí tant de temps com li fos necessari i que no li corregués mentre durés el sobreseïment.

Joan de Bossegais, escrivà reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.



290 Catàleg dels pergamins

1A-736

206 x 453

751

1390, octubre, 3. Gènova.

Acta notarial per la qual Guillem Calderó, síndic de la ciutat de Barcelona, i Pere de Prats, corredor, pre-
senten una lletra del rei Joan I (1390, setembre, 1. Barcelona) a Jacopo de Campofregoso, dux de
Gènova, i al Consell d’Ancians d’aquesta ciutat, en la qual esmenta que Bernat de Verdera i Joan
Marcet, mercaders catalans, procuradors de Bernat Verdaguer, mercader i procurador de la ciutat de
Barcelona, el mes de maig passat s’havien vist obligats a vendre a Domenico de Prementorio, compra-
dor de vitualles del comú de Gènova, i a Maffono, pesador del citat comú, la quantitat de 2500 salmes
de gra de la Licata (Sicília), quan es dirigien a Barcelona amb la nau de Francesc Fogassot i van fer
escala al port de Gènova, a 46 sous de Gènova l’aimina de gra, quantitat que després s’havien negat a
pagar amb diversos pretexts. Havia intervingut en l’operació Pietro Manescalli, ciutadà de Gènova, còn-
sol de catalans en aquesta ciutat.

Trasllat d’Antonio de Credencia, notari públic i canceller del dux, Consell i comú de Gènova.

1A-737

1895 x 365

Document format per tres peces de pergamí encolades.

Aquest document es troba en el mateix pergamí que els documents núm. 752, 753, 755 i 756.

752

1390, octubre, 7. Gènova.

Acta notarial per la qual Guillem Calderó, síndic de la ciutat de Barcelona, Bernat de Verdera i Joan
Marcet, protesten al dux de Gènova [Jacopo de Campofregoso] i al Consell d’Ancians d’aquesta ciutat,
respecte a la venda de blat que Verdera i Marcet han efectuat. Segons que sembla, els representants de
la ciutat de Barcelona, els demanaven, ultra el preu de la venda, una quantitat per les despeses realit-
zades amb motiu de la compravenda de l’esmentat blat, la qual els genovesos no estan disposats a
pagar, perquè diuen que ja fa més de cinc mesos que han descarregat i emmagatzemat el blat, i allò
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que està pagat és de lliure disposició.

Trasllat d’Antonio de Credencia, notari públic i canceller del dux, Consell i comú de Gènova.

1A-737

1895 x 365

Document format per tres peces de pergamí encolades.

Aquest document es troba en el mateix pergamí que els documents núm. 751, 753, 755 i 756.

753

1390, octubre, 11. Gènova.

Acta notarial per la qual el dux i el Consell d’Ancians del comú de Gènova notifiquen i denuncien a
Guillem Calderó, Bernat Verdera i Joan Marcet, síndics de la ciutat de Barcelona, que procediran a la
venda i mesuratge del gra que aquests dos darrers han venut a la ciutat de Gènova, ja que han sentit
dir que no està en bones condicions, per la qual cosa els citen per obrir els magatzems per tal d’inspec-
cionar la qualitat i l’estat del gra, elegir certs bons homes que el reconeguin en dies successius i escollir
una persona idònia que fixi el preu del gra d’acord amb la seva qualitat.

[Trasllat d’Antonio de Credencia, notari i canceller], extret de les actes públiques de la cancelleria
ducal del comú de Gènova.

1A-737

1895 x 365

Document format per tres peces de pergamí encolades.

Aquest document es troba en el mateix pergamí que els documents núm. 751, 752, 755 i 756.

754

1390, octubre, 11. Gènova.

Acta notarial per la qual el dux i el Consell de la ciutat de Gènova, representats pel seu procurador
Girardo de Lucca, nunci ducal, notifiquen a Guillem Calderó, Bernat de Verdera i Joan Marcet, síndics de
la ciutat de Barcelona, i especialment als esmentats Verdera i Marcet, venedors de certa quantitat de
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blat a la citada ciutat de Gènova, perquè compareguin davant el dux i el Consell, elegeixin uns bons
homes que revisin la qualitat del blat i escullin una persona idònia que en valori el preu, de manera que
després els tres síndics esmentats obrin els magatzems on es guarda el gra que han venut a Gènova i
en puguin comprovar les condicions. Els havien arribat notícies sobre el mal estat del citat gra.

Trasllat d’Antoni de Credencia, notari i canceller, extret de les actes públiques de la cancelleria
ducal del comú de Gènova.

1A-738

561 x 375

Al dors, en xifres posteriors: “1390”.

Aquest document es troba en el mateix pergamí que el document núm. 757.

Confer. Privilegis reials, docs. 314 i 317, pàg. 189-190.

755

1390, octubre, 15. Gènova.

Acta notarial per la qual Guillem Calderó, síndic de la ciutat de Barcelona, Bernat de Verdera i Joan
Marcet, mercaders catalans, procuradors de Bernat Verdaguer, mercader i procurador de la ciutat de
Barcelona, protesten al dux de Gènova [Jacopo de Campofregoso] i al Consell d’Ancians d’aquesta ciu-
tat l’actitud envers el blat que els havien venut i demanen se’ls aboni la quantitat de 46 sous de
Gènova per aimina de blat més les despeses ocasionades per descarregar i portar el blat als magat-
zems del comú de la citada ciutat de Gènova, les quals no estava previst que fossin al seu càrrec.

Trasllat d’Antonio de Credencia, notari públic i canceller del dux, Consell i comú de Gènova.

1A-737

1895 x 365

Document format per tres peces de pergamí encolades.

Aquest document es troba en el mateix pergamí que els documents núm. 751, 752, 753 i 756.

756

1390, octubre, 15. Gènova.



293 Catàleg dels pergamins

Acta notarial per la qual els consellers de Barcelona representats per Guillem Calderó, procurador dels
consellers i de la universitat de Barcelona, protesten al dux, Consell d’Ancians i comú de Gènova, l’apro-
piació que havien portat a terme de 2500 salmes de blat de la Licata, que Bernat Verdera i Joan
Marcet, mercaders i administradors d’aquest gra per Bernat Verdaguer, procurador a Sicília de la ciutat
de Barcelona, transportaven a dita ciutat en la nau de Francesc Fogassot i que eren propietat de la uni-
versitat de la ciutat de Barcelona. El fet havia ocorregut al port de Gènova el mes de maig passat, quan
el citat Fogassot i altres mariners havien anat en una barca a Gènova i havien estat empresonats.
Després, Pere de Soria, mercader català, havia realitzat un contracte de compravenda, en el qual s’esti-
pulava que Domenico de Prementorio, comprador de vitualles del comú de Gènova, pagaria 46 sous
genovesos per cada aimina de blat. Tanmateix, després Prementorio havia posat condicions no contingu-
des en el contracte, motiu pel qual Verdera i Marcet es van negar a descarregar al blat i van protestar,
però al final ho van haver de fer amb les despeses al seu càrrec, per això, i per transportar el blat als
magatzems genovesos. Els procuradors del comú de Barcelona demanen ser rescabalats d’aquestes
quantitats esmerçades amb el suport d’una lletra del rei Joan I i, en no ser considerada la seva petició,
fan protestes successives. Tanmateix, el dux i Consell de Gènova no se senten obligats, perquè, segons
ells, es va oferir elegir àrbitres o un mediador que finalitzés aquest conflicte, cosa a la qual es van negar
els representants de la ciutat de Barcelona.

Trasllat d’Antonio de Credencia, notari públic i canceller del dux, Consell i comú de Gènova.

1A-737

1895 x 365

Document format per tres peces de pergamí encolades.

Aquest document es troba en el mateix pergamí que els documents núm. 751, 752, 753 i 755.

757

1390, octubre, 15. Gènova.

Acta notarial per la qual Guillem Calderó, procurador de la ciutat de Barcelona, protesta al dux, Consell
d’Ancians i comú de Gènova, perquè no ha rebut la deposició de Domenico de Prementorio, comprador
de vitualles del comú de Gènova, sobre la compra de blat que aquest darrer havia fet per compte de la
seva ciutat i ordre del citat dux a Bernat Verdera i Joan Marcet, el qual blat era de la ciutat de Barcelona
i traslladaven a l’esmentada ciutat en la nau de Francesc Fogassot. Igualment, no s’havien observat els
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estatuts de Gènova respecte a la seguretat d’aquells que portaven blat, sal i altres vitualles a l’esmentada
ciutat i el dret de rebre justícia dels magistrats genovesos quan un contracte s’ha celebrat a Gènova o el
seu districte. Així mateix, el tracte rebut per Verdera i Marcet no es correspon amb el tracte que reben els
genovesos residents o estadants a Barcelona per part dels consellers barcelonesos. Segueixen les desig-
nacions de Nicola d’Aquapendente, doctor en ambdós drets, vicari de la potestat de Gènova, i de Giorgio
Onesto, jurisperit, jutge d’apel·lacions, per resoldre en justícia les protestes de Calderó.

Trasllat d’Antonio de Credencia, notari públic i canceller del dux, Consell i comú de Gènova.

1A-738

561 x 375

Al dors, en xifres posteriors: “1390”.

Aquest document es troba en el mateix pergamí que el document núm. 754.

758

1390, octubre, 17. Gènova.

Acta notarial per la qual Nicola de Bellignano, procurador del comú de Gènova, en el plet d’aquesta ciu-
tat contra Guillem Calderó, Bernat Verdaguer i Joan Marcet, síndics de la ciutat de Barcelona, a causa
de la venda que Verdaguer i Marcet han fet al comú de Gènova d’una certa quantitat de blat que,
diuen els genovesos, no estava en bones condicions. Hi ha hagut una sentència arbitral d’Oliviero i
Giovanni Savignoni dictant que el blat no era bo, però després sembla que els síndics de la ciutat de
Barcelona van vendre 200 aimines d’aquest blat a alguns genovesos. Els catalans presenten les seves
al·legacions les quals són acceptades pel vicari de la potestat de Gènova.

Trasllat de Cristoforo de Pineto, notari, extret de les actes públiques del comú de Gènova.

1A-739

450 x 380

759

1390, octubre, 18. Gènova.

Acta notarial per la qual Girardo de Lucca, habitant de Gènova, nunci públic del dux i Consell d’Ancians
del comú de Gènova, presenta una carta de protestació en nom dels governants genovesos (1390,
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octubre, 17. Gènova) a Guillem Calderó, síndic de la ciutat de Barcelona, i els seus socis catalans, Bernat
Verdera i Joan Marcet, present Nicola Campanario, ciutadà de Gènova, per rebre les claus dels magat-
zems. En aquesta protestació el dux i Consell d’Ancians de Gènova, instaven Calderó, Verdera i Marcet a
lliurar al citat Campanario les claus dels magatzems on era el blat, amb l’objecte de procedir al mesu-
ratge i la venda de l’esmentat gra que la ciutat de Gènova havia comprat als catalans, i amb la finalitat
que el comú de Gènova no en resultés perjudicat.

Trasllat d’Antonio de Santo Nazario, notari públic.

1A-740

506 x 401

Al dors, en xifres i lletra coetànies: “1390. Aquest encartament roman vers los consellés”.

Aquest document es troba en el mateix pergamí que el següent, el núm. 760.

760

1390, octubre, 19. Gènova.

Acta notarial per la qual Guillem Calderó, síndic de la ciutat de Barcelona, i Bernat Verdera i Joan
Marcet, els seus socis, asseguren no poder retornar les claus dels magatzems del gra que Domenico de
Prementorio havia comprat a Verdera i Marcet en nom del comú de Gènova, ja que, encara que en un
principi les hi van lliurar, després les van voler retornar a l’aleshores dux Antoniotto Adorno, perquè no
volien conservar-les. Aquest va fer empresonar Joan Marcet i, després, un cavaller i un nunci del dux el
van traslladar a la casa de Joan Baiona, mercader també català, juntament amb les claus, de les quals
Verdera i Marcet no es van voler responsabilitzar. Suggereixen que les claus dels magatzems potser
encara es troben a la citada casa.

Trasllat d’Antonio de Santo Nazario, notari públic.

1A-740

506 x 401

Al dors, en xifres i lletra coetànies: “1390. Aquest encartament roman vers los consellés”.

Aquest document es troba en el mateix pergamí que l’anterior, el núm. 759.
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761

1390, octubre, 25-26. Gènova.

Acta notarial per la qual Nicola di Bellignano, notari, procurador del comú de Gènova, d’una banda, 
i Guillem Calderó, procurador de la ciutat de Barcelona, Bernat Verdera i Joan Marcet, catalans, de l’al-
tra, compareixen davant la potestat del comú de Gènova, a requeriment respectivament de l’una i l’altra
part, per aclarir, verificar i ratificar, si escau, els arguments esgrimits per ambdues parts en el plet entre
els citats catalans i les autoritats de Gènova a causa de la qualitat i l’estat actual del gra que Verdera 
i Marcet havien venut al citat comú, ja fa al voltant de cinc mesos o més.

Trasllat de Giovanni Mastracio, notari, escrivà de la cort de la potestat de Gènova, realitzat a partir
de les actes públiques de la cort de la potestat de Gènova 

1A-741

354 x 388

Al dors, en xifres posteriors: “1390”.

762

1390, novembre, 14. Barcelona.

Helena, esposa de Simó de Fornells, ciutadà de Barcelona, filla i hereva universal del seu difunt pare
Bartomeu Gomar, notari de Barcelona, fa absolució, definició i cessió a Galceran Marquet, Joan de
Vallseca, llicenciat en lleis, Joan de Gualbes i Joan Bastida, presents, consellers de Barcelona d’aquest
any, juntament amb Bernat Bussot, absent, de tots els drets que pugui tenir sobre un obrador situat a
la plaça o carrer dels Canvis, prop de la llotja vella, a canvi de 200 lliures. Aquest obrador i taula
havien estat del seu avi Berenguer Gomar, també ciutadà de Barcelona, i després de la seva tia
Miqueleta, filla del citat Berenguer, que fou esposa del difunt Pere de Mont, així mateix notari de
Barcelona, essent propietat alodial de l’Almoina de Barcelona i de l’altar de Sant Vicenç de la Seu.
Segueix àpoca per la quantitat citada de Maria, vídua de Bartomeu Gomar i mare d’Helena, en favor
dels citats consellers i de Pere de Sitges, clavari de la ciutat de Barcelona, ja que li corresponen
aquests diners per raó del seu dot.

Pere Dalmau, notari públic de Barcelona.

1A-742
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756 x 575

Al dors, en lletra coetània: “La diffinició que madona Eleneta, filla e hereva d’en Barthomeu Gomar,
quòndam, notari, féu a la ciutat de Barcelona de .I. obrador qui era ajustat a la lotge veylla de la
mar. Patrimoni”.

Regular. Hi manquen alguns fragments a la part esquerra del pergamí que afecten l’escriptura.

763

1391, gener, 13. Barcelona.

Maria, vídua de Bernat Guitart, paraire de la parròquia de Santa Engràcia de Montcada, que ara viu a
Barcelona, i la seva filla Eulàlia, única hereva del seu pare, estableixen emfitèuticament a Guillem
Mates, de la mateixa parròquia, dues cases que tenen per Antic Cuc, fill del difunt Jaume Cuc, de Pobla
Nova, que les posseeix juntament amb altres cases i dues feixes de terra pels hereus de Berenguer
Anglí, també de Pobla Nova, el qual al seu torn les té pel senyor del castell de Montcada, el propietari
alodial. Totes les esmentades propietats estan situades a la Pobla Nova, del terme del castell de
Montcada. Mates abonarà una entrada de 10 lliures i un cens anual de 4 sous i 1 diner pagadors per
Nadal. Eulàlia signa el document força més tard (1392, setembre, 2).

1A-743

327 x 495

Al dors, en xifres i lletra coetànies: “1391. Michi et meis in proximo venturo (sic.) [festo Nathalis
Domini]”.

Hi manca la subscripció notarial.

764

1391, abril, 8. Alcarràs.

Guillem Gerald, mercader i blader de Lleida, en remuneració dels serveis que li ha prestat i que li presta
actualment, dóna al seu parent Francesc Ramon, menor, fill de Francesc Ramon, veí de Lleida, els 200
sous de Jaca de censal mort que ell percebia anualment des del dia en que l’havia comprat a Francesc
de Santcliment, cavaller, els seus fills Ramon i Franciscó, les esposes respectives Francesca i Caterina, i les
universitats i els singulars d’Alcarràs, Montagut, Sarroca, Llardecans, Flix, Mas de Flix i la Palma (1388,
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febrer, 8). Segueix acta, de la mateixa data, de la citada donació de Mateu de Claret, el notari infrascrit.

Mateu de Claret, notari per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-744

660 x 590

Al dors, en lletra coetània: “Cartes de donació feta a·n Francesch Ramon de 200 sous jaquesos
censals”.

765

1391, maig, 18. Barcelona.

Pere Taulada, corredor d’animals, ciutadà de Barcelona, fill i hereu universal de Bernat Taulada, també
corredor d’animals de Barcelona, ven a fra Mateu Clarà, prior del monestir de Sant Pol del Maresme, un
cens de 5 morabatins alfonsins d’or que percep anualment en la festa de Sant Andreu Apòstol sobre
unes cases que tenen per ell els hereus de Jaume Bonet, mercader de Barcelona, situades al burg de
Barcelona, sota el palau reial, per la quantitat de 10 lliures. Aquestes cases són propietat alodial del
monestir de Sant Pol, i el seu pare havia comprat el citat cens a Margarida, filla i hereva universal de
Guillem Forner, mercader de Barcelona, i esposa de Francesc Bruguera, també mercader i ciutadà de
Barcelona (1365). Joana, esposa de Taulada, aprova la venda feta pel seu marit. Segueix àpoca amb
data de 20 de maig del venedor en favor del comprador, especificant que les 10 lliures li van ser paga-
des per Berenguer Galí, prevere beneficiat de la Seu de Barcelona.

Jaume Just, notari públic de Barcelona.

1A-745

575 x 536

Al dors, en lletra coetània: “Carta de la compra feta dels V morabetins, los quals en Pere Taulada
rabia sobre la propietat d’en Jacme Bonet, quòndam, mercader de Barcelona, lo qual és dejús lo
palau del senyor rey”. En xifres i lletra posteriors: “1391. Carta de venda feta per Pere Taulada,
corredor de animals, ciutadà de Barcelona, al reverent prior y convent del monestir de Sant Pau
del Maresme, al qual vuy succeheix Montalegre, de tot aquell censal o cens de V morabetins ab tot
domini pagadors a la festa de Sant Andreu Apòstol, sobre casas en Barcelona, debaix lo palau del
rey, les quals Jaume Bonet tenia en dit lloch y dit Taulada les té per dit monestir, al peu de la qual
va la àpocha del preu. Registrada. Barcelona. Sant Andreu, V morabetins. Va ab tres cartes. Nº
XXIIIIº. Carta 1ª”.
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766

1391, juliol, 11. Barcelona.

Pere Cirer, mercader de l’Alguer, del regne de Sardenya, reconeix haver rebut 623 lliures, 12 sous i 8
diners de Guillem de Boudreville, canonge de París, llicenciat en decrets i batxiller en lleis, nunci i
col·lector de la Seu Apostòlica a les províncies de Tarragona, Saragossa i regne de Mallorca. Aquesta
quantitat correspon a l’estimació dels béns que li foren robats al mar d’Argentaria per fra Guillem
Talabart, de l’orde de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, capità de dues galeres armades pel papa,
les quals s’apropiaren de la nau de Nicolau de Brancutxo que transportava les seves mercaderies. Per
aquest motiu, l’infant Martí li havia concedit llicència de marca contra el papa i els seus súbdits. Així
mateix, reconeix haver rebut 50 lliures, 18 sous i 8 diners, preu de les despeses i dels interessos meri-
tats des que li fou atorgada la llicència de cors.

Berenguer de Vilafranca, notari públic [de Barcelona].

1A-746

369 x 367

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Àpocha feta per en Pere Cirer, de l’Alguer, a mossèn Guillem
de Boudreville, col·lector en lo regne d’Aragó dels drets de la Cambra Apostòlica, de DCLXXIIII
lliures, XI sous, IIII diners (sic.), en les quals la dita Cambra era comdempnada segons dins se appa-
re”. En xifres posteriors: “1391”.

767

1391, octubre, 2. Saragossa.

Joan I atorga al seu germà Martí, duc de Montblanc, el privilegi de poder vendre els castells, els llocs i
les viles del seu heretatge privatiu i del patrimoni reial, per tal de reunir la quantitat necessària i pagar
el seu viatge a l’illa de Sicília amb un gran estol, cavallers i infanteria. Així mateix, assegura als compra-
dors dels castells, les viles i els llocs del patrimoni reial que no recuperarà aquest patrimoni ni els exigirà
la revenda de dit patrimoni. Obliga els seus béns en garantia del seu compromís i mana als seus oficials
que compleixin aquest privilegi.

Bartomeu Sirvent, protonotari reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-747
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768. Els consellers i el
Consell de Cent de
Barcelona atorguen a Pere
de Sitges, clavari de la ciutat,
plens poders per vendre
censals morts i violaris fins a
la quantitat de 50000 flo-
rins, la qual s’emprarà a
pagar a l’infant Martí el preu
dels castells i les viles
d’Arraona, Sabadell,
Terrassa, Tàrrega, Vilagrassa,
Elx i Crevillent, que ha
venut a la ciutat de
Barcelona.

Hom pot observar al vol-
tant d’aquest pergamí les
empremtes de les puntades
del cosit que es va fer a la
part superior i a les dues
laterals, ja que va ser reutilit-
zat com a bossa o protecció
d’esborranys de lletres:
Johan Faner. Minutes de
letres dels anys LXXX-
VI.LXXXVII.LXXXVIII.



301 Catàleg dels pergamins

325 x 440

A la part inferior esquerra: “Dominus rex mandavit mihi Bartholomeo Sirvent, in cuius posse fir-
mavit et juravit, et fuit recognitum et correctum per Petrum Çacalm, legum doctorem, vicecance-
llarium, et Sperantem in Deo Cardona, promotorum, quibus fuerat per dominum regem verbo
comissum. Probata”.

Al dors, en lletra coetània: “Johannes Primus. Registrata”. En xifres posteriors: “1391”.

Hi manca el segell.

768

1391, novembre, 13. Barcelona.

Acta notarial per la qual els consellers i Consell de Cent de Barcelona, nomenen Pere de Sitges, clavari
de la ciutat, síndic i procurador per a vendre censals morts i violaris fins a la quantitat de 27500 lliures
o 50000 florins, quantitat que s’emprarà a pagar a l’infant Martí, duc de Montblanc, la venda que ha
fet a la ciutat de Barcelona dels castells i de les viles d’Arraona, Sabadell i Terrassa, al Vallès, Tàrrega i
Vilagrassa, a l’Urgell, la vila i port d’Elx i la vila de Crevillent, al regne de València, per tal de sufragar el
viatge que farà properament a l’illa de Sicília. El rei Joan I havia autoritzat prèviament la ciutat de
Barcelona a vendre dits censals morts i violaris (1391, novembre, 5. Lleida).

Andreu Figuera, notari públic de Barcelona i escrivà del Consell d’aquesta ciutat.

Trasllat de Pere Claver, notari públic per tot el principat de Catalunya, de 1393, novembre, 22.

1A-748

353 x 609

Al dors, en lletra coetània: “Translat del poder del (...)”.

Aquest pergamí havia estat reutilitzat com a bossa dels esborranys de cartes de Joan Faner.

769

1392, maig, 31. Falset.

Testament d’Astruc Gracià, jueu de Falset. Nomena marmessor testamentari al seu fill Samuel Gracià
que distribuirà els seus béns. Estableix llegats per als seus nebots Abraham Samuel de Tolosa, jueu de
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Falset, Astruc de Tolosa i Samuel de Tolosa, jueu de Barcelona, i també per a la seva esposa Regina en
els béns relatius al seu dot i en els béns parafernals procedents del seu germà Jucef de Besers. Així
mateix, fa deixes a les seves filles Bonafilla, casada amb Vidal Jucef, jueu d’Agramunt, i Dolça, esposa
d’Astruc Corcós, jueu d’Alcanyís, i a la seva germana Bellaire, que conviu amb ells. Finalment, nomena
hereva universal la seva esposa Regina.

Pere Moranés, rector de l’església de Falset.

Trasllat de Pere Moranés, rector de l’església de Falset, de 1401, juny, 14. Falset.

1A-749

429 x 328

Al dors, en lletra coetània: “Treslat autèntich del testament d’en Astruch Gracià”. En xifres i lletra
posteriors: “1392. Testament de Astruch Graciano, de Falcet”.

Regular.

770

1392, juliol, 8. Pedralbes.

Acta notarial per la qual els consellers de Barcelona, atesa la permanència del duc de Montblanc a
Sicília, supliquen al rei Joan I que convoqui corts generals o particulars per tractar sobre la conveniència
que el rei es traslladi a Sardenya per fer front a Brancaleó Doria, la seva esposa i el seu fill comú Marià
[V] d’Arborea, i també damunt el subsidi que els demana per aquesta raó. El rei no considera oportuna
la convocatòria de corts a causa de les dilacions que suposaria en la seva partida i apel·la a les ajudes
que la ciutat de Barcelona sempre va prestar als seus avantpassats en situacions similars. La resposta
del rei es llegeix a la sala del Consell de Cent el dia 11 següent.

Bernat de Jonquer, secretari reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-750

524 x 678

Al dors, en lletra coetània: “Rex. Johannes. Carta (...) feta al senyor (...) per rahó del passatge de
Sardenya, a la qual soplicació lo dit senyor ha respost”. En xifres posteriors: “1392”.

771
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1392, setembre, 1. Torres de Segre.

Clàusula del testament del difunt Guillem Gerald, blader i mercader de Lleida. El testador havia escollit
marmessors el seu cunyat Francesc de la Móra, notari de Lleida, Francesc Marquès, mercader també de
Lleida, i la seva muller Nicolaua. La clàusula fa referència a la institució d’hereu universal del testador,
feta a favor de la seva muller Nicolaua mentre visqui i no es casi, amb la condició que després de la
seva mort, tots els béns revertiran a Antoni de la Móra, fill de dit Francesc de la Móra.

Guillem Carbó, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

Trasllat de Llorenç Pere, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, de 1400,
desembre, 18.

1A-751

312 x 442

772

1392, setembre, 5. Santa Maria de Sants.

Testament d’Arnau Golart, de la parròquia de Santa Maria de Sants, diòcesi de Barcelona. Designa mar-
messors del seu testament el seu fill Bartomeu Golart i Pere Bertran?, ambdós de la mateixa parròquia.
Fa certes disposicions respecte el dot de la seva esposa Agneta i a l’alimentació d’aquesta i de la seva
filla Francesca, a qui llega 60 lliures. Disposa que l’hereu sigui el tutor d’aquesta filla o, en el seu defecte,
la seva esposa Agneta o qui ella elegeixi. Igualment, institueix un aniversari per l’ànima de la seva pri-
mera esposa Sança, filla d’en Saltzina. Finalment, nomena hereu universal al seu fill legítim Bartomeu
Golart, designant en segon terme la dita filla Francesca.

Ramon Turrat, vicari de l’església de Santa Maria del Pi i (...) de Santa Maria de Sants, per Alfons de
Tous, doctor en decrets, rector d’ambdues esglésies, li dóna forma pública el 1396, agost, 12.

1A-752

363 x 347

Al dors, en lletra posterior : “Fou per lo sens del benifet de Sent Johan, a sens de (...). Hi ha altres
anotacions en lletra coetània il·legibles.

Dolent. Lletra molt esborrada i taques de fongs que afecten l’escriptura.
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773

1393, gener, 4. Barcelona.

Pere de Montornès, donzell, senyor del castell de Montornès, situat al Vallès, torna a Bernat Serra, batlle
general de Catalunya, procurador del rei Joan I en aquest afer, el castell i terme de Montornès, que l’es-
mentat Pere havia comprat al rei per 5500 sous (1392, juliol, 2. Pedralbes). Reconeix que li han restituït
la mateixa quantitat invertida en la compra, la qual ha estat dipositada a la taula de Francesc de
Gualbes, canviador de Barcelona, i ha fet dita a Berenguer d’Hostalric, donzell, per la redempció dels
500 sous de censal mort que havia negociat per tal de disposar dels diners necessaris per comprar el
castell. Així mateix, rep 25 florins d’or d’Aragó per les despeses d’escriptures en la compravenda del
castell i el salari del notari que efectuà el contracte, i 6 florins més per les despeses del notari i del por-
ter que li donaren possessió del castell. Segueix àpoca de la mateixa data.

Gabriel Canyelles, notari públic de Barcelona, que té les escriptures del difunt Pere Dalmau, con-
notari seu, el qual les hi va llegar, li dóna forma pública.

1A-753

615 x 571

Al dors, en lletra coetània: “Carta de (...), restitució e tornament fet al senyor rey de la directa e
alodial senyoria del castell de Muntornès per en Pere de Muntornès, al qual per lo dit senyor ere
stada venuda migençant carta de gràcia”.

Dolent. Forat i taques que afecten l’escriptura.

774

1393, gener, 8.

Bernat Serra, batlle general de Catalunya, procurador del rei Joan I en aquest afer, ven als consellers i
ciutat de Barcelona el castell de Montornès per la quantitat de 8800 sous, dels quals 5500 es restituei-
xen a Pere de Montornès, donzell, juntament amb 31 florins per les despeses que havia tingut en la
compra de l’esmentat castell. Segueix àpoca del preu de la compravenda de la mateixa data.

Gabriel Canyelles, notari públic de Barcelona, que té les escriptures del difunt Pere Dalmau, con-
notari seu, el qual les hi va llegar, li dóna forma pública.

1A-754
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775. Joan I ratifica Bartomeu
Sala en el seu ofici vitalici
d’administrador i escrivà de
les despeses de les obres de
la drassana de Barcelona
davant Bernat Saconomina,
nomenat receptor i adminis-
trador dels drets reials de
les naus que van i venen de
les parts prohibides
d’Ultramar, drets que també
reverteixen en l’obra de la
drassana.

Volem constatar que els
pergamins originals sortits
de la cancelleria reial porten
una diligència de l’escrivà o
funcionari pertinent, gene-
ralment a la part inferior
esquerra, amb referència a
la sèrie i al número del
registre de la secció de
Cancelleria de l’Arxiu de la
Corona d’Aragó en el qual
està registrat aquest docu-
ment: In Sentenciarum .IIIº.
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762 x 556

Dolent. Hi manca un fragment de pergamí al llarg de la part esquerra del document, que afecta
l’escriptura.

775

1393, maig, 6.València.

Joan I, a petició de Bartomeu Sala, fill del difunt Bertran Sala, drassaner i custodi de la drassana de
Barcelona, emet sentència en el plet entre l’esmentat Bartomeu, administrador i escrivà de les despeses
de les obres de la drassana de Barcelona, durant tota la seva vida, i Bernat Saconomina, ciutadà de
Barcelona, receptor i administrador dels emoluments i drets reials de les naus que van i venen a les
parts prohibides d’Ultramar, els quals s’han d’invertir en les obres de dita drassana. Saconomina fou
nomenat entre una terna presentada al rei pels consellers de Barcelona, amb posterioritat a la conces-
sió efectuada al citat Bartomeu Sala. Per això, estableix que Bartomeu Sala ostentava el seu càrrec de
manera vitalícia i no en pot ser desposseït, per la qual cosa el ratifica en el seu ofici. Després de la seva
mort i extingits els seus drets, Bernat Saconomina podrà accedir a l’ofici de Sala.

Joan de Leitago, escrivà reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-755

338 x 550

A la part inferior esquerra: “In Sentenciarum. IIIº. Johannes de Leytago, ex sentencia lata in consilio.
Probata”.

Al dors, en xifres i lletra coetànies: “+. Johannes. Sentencia regia lata super questione que erat inter
Bar tholomeum Sala, agentem, ex una par te, agentem et sindicum civitatis Barchinone, ac
Bernardum Ça Conomina, defendentem, ex altera, super officio daraçane regie Barchinone. XLI. In
IIdo virido, foleo XXXV. Registrata”. En xifres posteriors: “1393”.

Hi manca el segell.

Confer. CAPMANY, docs. 204, 208 i 225, pàg. 303, 308-309 i 332-333.

776

1393, maig, 19. Balaguer.
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Maria, vídua de Pere de Montsonís, cavaller, senyor del Bullidor i castlà de Gerb, filla del difunt Arnau de
Bosc, ciutadà de Lleida, senyor del lloc de Flix, pacta amb Guillem de Montsonís, donzell, fill de dits
esposos i hereu universal del seu pare Pere de Montsonís, que abonarà a la seva mare un censal de
1250 sous anuals, pagadors cada 3 de juny, que Arnau de Bosc i altres persones del lloc de Flix havien
venut a dit Pere de Montsonís per 15000 sous, segons carta pública closa per Bernat Puelles, notari de
Lleida, difunt (1353, juny, 20. Flix). Guillem de Montsonís, en compliment del testament del seu pare,
clos pel notari infrascrit (1392, abril, 2. Balaguer), restitueix a la seva mare Maria el dot (25000 sous) i
mig espoli (6250 sous) que li pertoquen sobre els béns d’aquella herència.

Francesc de Lluçà, àlies Fillac, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, regent l’es-
crivania pública de la ciutat de Balaguer per Guillem Desvilar, batxiller en decrets, rector i notari de
l’església de dita ciutat.

Trasllat de Francesc Desmonges, jove, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó,
regent l’escrivania pública de la ciutat de Balaguer per Jaume Fabra, batxiller en decrets, rector i
notari de l’església de dita ciutat, de 1401, juny, 4.

1A-756

337 x 413

Al dors, en lletra coetània: “Aquesta carta deu estar ab aquella d’en Muntçonís”.

Els capítols pròpiament dits estan redactats en català.

777

1393, juny, 27.  Avinyó.

El papa Climent [VII] ordena al bisbe de Lleida [Guerau de Requesens i de Montoliu] que de part seva
proclami el monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron exempt de la jurisdicció ordinària de l’arquebisbe
de Tarragona, del bisbe de Barcelona, de llurs successors, i també d’altres jutges ordinaris, de manera
que no hi puguin intervenir per raó de censura, apel·lació, visitació i altres drets deguts a l’autoritat
apostòlica. També li mana que posi el monestir amb l’església i els seus frares sota la dependència
directa de la Seu Apostòlica, la qual entendrà en matèria de delictes, contractes i sentències d’excomu-
nicació, suspensió i interdicte. Les disposicions papals tindran lloc quan s’hagi fundat, dotat i edificat
aquest monestir que la reina Violant es proposa erigir sota l’advocació de Sant Jeroni, vora Collserola, a
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777. El papa Climent VII
ordena al bisbe de Lleida
[Guerau de Requesens] que
el futur monestir sota l’ad-
vocació de Sant Jeroni, que
la reina Violant es proposa
fundar, vora Collserola, a la
Vall d’Hebron, parròquia de
Sant Genís dels Agudells o
d’Horta, resti subjecte direc-
tament a la Seu Apostòlica.
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la Vall d’Hebron, a la parròquia de Sant Genís dels Agudells o d’Horta, a la diòcesi de Barcelona, i per a
la qual fundació la reina ha sol·licitat al papa la corresponent autorització.

1A-757

378 x 575

Al dors, en lletra posterior : “Butlla del Papa Clement VII comesa al bisbe de Lleyda, en la qual li
mana que quant lo present monastir de Vall de Hebron sia fundat per la reyna dona Yolant lo exi-
mesca de tota jurisdicció de l’archabisbe de Tarragona y bisbe de Barcelona y de qualsevol altre
jutge ordinari, y que reste immediatament subjecte a la Sede Apostòlica. Datum en Aviñó, a 5 de
las chalendas de juliol, en lo any 15 de son pontificat. En lo caixó 2, ab letra H, nº 9. Caixó 2, signe
H, nº 9”.

Hi manca el segell.

778

1393, juny, 28. Barcelona.

Pere de Maseres, prevere, beneficiat a l’església de Lleida, sotscol·lector apostòlic i lloctinent general de
Guillem Boudreville, canonge de París, llicenciat en decrets i batxiller en lleis, nunci i col·lector de la Seu
Apostòlica a les províncies de Tarragona, Saragossa i regne de Mallorca, confessa i reconeix a Pere de Coll,
canonge i sagristà del monestir de Santa Maria de l’Estany, a la diòcesi de Vic, sotscol·lector a la ciutat i
diòcesi de Barcelona de la dècima biennal concedida pel papa Climent VII a Joan I sobre els seus regnes i
terres en dues terceres parts, i la restant tercera part reservada a la Cambra Apostòlica, que ha rebut
400 florins de mans de Jaume Aldomar, prevere beneficiat a la Seu de Barcelona, substitut de dit Pere de
Coll en la seva sotscol·lectoria. Aquesta quantitat de 400 florins correspon a la recaptació de la tercera
part de la dècima reservada a la Cambra Apostòlica, feta la passada festa de Sant Joan.

Arnau Piquer, notari públic de Barcelona.

1A-758

208 x 298

Al dors, en lletra coetània: “Àpocha de .CCCC. florins feyta per en Pere de Maseres”.

779

1393, juliol, 11-19. Tortosa.
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Acta notarial per la qual Joan I comunica als convocats al parlament de la ciutat de Tortosa, això és pre-
lats, persones eclesiàstiques, barons, cavallers i representants de les viles reials dels regnes d’Aragó,
València, Mallorca i principat de Catalunya, per tal d’aconsellar-se sobre els fets de Sardenya i el seu viat-
ge a l’illa per enfrontar-se amb Brancaleó Doria, que no pot nomenar un lloctinent general per a tots els
seus regnes i terres que el substitueixi durant el seu viatge i estada a l’illa de Sardenya, tal com li havien
suggerit. El rei havia convocat corts a Tortosa l’1 de juliol, però l’absència de molts dels obligats a assistir-
hi, especialment del regne d’Aragó, dóna lloc que li demanin una segona convocatòria a la qual cosa el rei
es nega per qüestió de temps, ja que pensa partir l’1 d’agost a Ciutat de Mallorca, on es reunirà l’estol.
Finalment, els concedeix temps fins al 17 de juliol, després prorrogat a l’endemà, perquè li donin el seu
consell. Reiteren la proposta d’un lloctinent general aconsellat per quatre consells, un per a cadascun dels
regnes i un del principat, els quals s’establiran a les ciutats de Saragossa, València, Ciutat de Mallorca i
Barcelona, respectivament. Així mateix, cada consell escollirà un conseller que acompanyarà permanent-
ment el citat lloctinent general, al qual donarà competències en cas de defensa dels regnes.

Bartomeu Sirvent, protonotari reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-759

738 x 666

Al dors, en lletra coetània: “Rex Johannes. II. Probata”. Segueixen altres notes dorsals, il·legibles. 

Part del document és en català. 

780

1393, juliol, 26. Tortosa.

Joan I ratifica els seus privilegis a les Franqueses del Vallès i del Maresme, que comprenen els llocs i les
parròquies de Corró d’Avall, Corró d’Amunt, Marata, Llerona i alguns masos i terres, les quals conformen
la batllia de les Franqueses del Vallès i del Maresme, de manera que aquestes universitats i els seus
habitants siguin considerats carrers i membres de la ciutat de Barcelona, amb els privilegis i les obliga-
cions inherents. Els citats llocs i parròquies havien comprat aquests privilegis vitalíciament per mitjà dels
seus senyors directes: Simó Olzet, cavaller, i Pere Arnau Marquès, ciutadà de Barcelona.

Bonanat Gili, escrivà reial.

Trasllat d’Andreu Figuera, notari públic de Barcelona, de 1395, febrer, 11.
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780. Joan I ratifica els seus
privilegis a les Franqueses
del Vallès i del Maresme,
que comprenen els llocs 
i les parròquies de Corró
d’Avall, Corró d’Amunt,
Marata, Llerona, alguns
masos i altres terres, perquè
dites universitats i els seus
habitants siguin considerats
carrers i membres de la 
ciutat de Barcelona.
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1A-760

386 x 637

Al dors, en lletra coetània: “Translat del privilegii (sic.) atorgat per lo senyor rey als lochs de les
Franqueses que·s puxen alegrar dels privilegis de la ciutat”.

781

13[93, juliol. Port Fangós.]

Els consellers i Consell de Cent Jurats de la ciutat de Barcelona, demanen a Joan I que, si ha de passar
a Sardenya, nomeni un president o lloctinent universal que governi en profit de la corona amb uns con-
sells, tal com ho van demanar els missatgers de la citada ciutat a Tortosa. Allí, davant la petició de subsi-
di per al viatge, Barcelona es negà a participar si no hi contribuïen tots els regnes i el rei decidí nome-
nar un president en la seva absència. Els consellers esmenten les qualitats idònies que ha reunir aquest
lloctinent, qualitats que contribuiran que els súbdits li proporcionin els subsidis necessaris per a aquest
viatge.

1A-761

377 x 550

Al dors, en lletra coetània: “+ Johannes. Consell al senyor rey dat per la ciutat a Portfangós en lo
seu reculliment. In IIdo virido, LXXXXVIIII”. En xifres posteriors: “13..”.

Català.

Partit per ABC.

782

1393, agost, 12. Barcelona.

La reina Violant nomena procuradors Miquel Roure, de la tresoreria del rei, i Jaume Copí, cambrer seu,
perquè en nom d’ella prossegueixin l’afer de l’autorització que ha sol·licitat al papa per fundar, edificar
i dotar un monestir sota l’advocació de Sant Jeroni, vora Collserola, a la Vall d’Hebron, a la parròquia de
Sant Genís dels Agudells o d’Horta. Els delega especialment que segueixin el curs de dues lletres de
Climent [VII] (1393, juny, 27. Avinyó), en una de les quals el papa ordena al bisbe de Lleida [Guerau
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782. La reina Violant nome-
na procuradors Miquel
Roure, de la tresoreria reial,
i Jaume Copí, cambrer seu,
perquè s’ocupin de la funda-
ció, edificació i dotació d’un

Hom pot observar el
Signum de tipus heràldic de
la reina Violant de Bar,
esposa de Joan I. És un
escut en losange, amb creus
llatines als vèrtexs exteriors,

partit amb les armes
d’Aragó, a la primera parti-
ció, i la divisa del ducat de
Bar, a la segona, dividida en
quatre quarters: flors de lis
al 1r i 4t, i dos barbs ados-

sats al 2n i 3r sobre fons
sembrat de creuetes
recreuades. Signatura autò-
grafa de la reina.
Vegeu SAGARRA, I, pàg. 236,
núm. 161 i 162, làm. LIX.

monestir sota l’advocació
de Sant Jeroni, vora
Collserola, al lloc conegut
com Vall d’Hebron, a la
parròquia de Sant Genís
dels Agudells o d’Horta.
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de Requesens i de Montoliu], al degà de l’església de Sant Pere d’Avinyó i a l’oficial de l’església de Vic
que, de part seva, concedeixin llicència a l’esmentada reina per fundar, construir i dotar el monestir de
Sant Jeroni i aplegar-hi després un cert nombre de frares jerònims. La segona lletra papal ordena al
citat bisbe de Lleida que, en el seu nom, aprovi i confirmi a la reina Violant la dotació de 200 lliures
anuals que ha assignat a la seva fundació, i a Joan I, les llibertats que pensa concedir al monestir i als
seus frares.

Joan de Bossegais, escrivà reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó. 

1A-762

499 x 564

Al marge esquerre: “In Diversorum IIIº. Domina regina mandavit mihi Johanni de Bossegays, in cuius
posse firmavit. Probata”.

Al dors, en lletra coetània: “Registrata”. En lletra posterior : “C. nº 25. Acte de procura feta per la
senyora reyna de Aragó dna. Yolant a Miquel Roure y Jaume Cupí per a presentar las butllas de sa
santedat per fundar lo real monastir de Sant Geroni de Vall de Hebron dirigidas a Geraldo, bisbe
de Lleyda, rebut en poder de Joan Bossegais, notari públich de Barcelona, a 12 de agost, 1393.
Caxó 1. C. nº 25. Està copiat en el llibre intitulat Notícia de la fundació, dotació, y augments del Real
Monastir de Sant Geroni de Vall de Hebron”.

Hi manca el segell.

783

1394, febrer, 28. Maó.

Acta notarial per la qual Simó Desllor i Lluís d’Averçó, ciutadans de Barcelona, patrons d’una de les deu
galeres armades per la ciutat de Barcelona, presenten a Pero Maça de Liçana, capità general de l’es-
quadra fondejada al port de Maó, una cèdula de paper escrita. La presentació i la lectura es fan a l’es-
glésia de Santa Maria de Maó, en presència del notari infrascrit i de quatre testimonis. Els patrons de la
galera notifiquen al capità general que ahir, 27 de febrer, havia acabat el termini de quatre mesos
durant els quals la ciutat de Barcelona havia servit contínuament el rei amb deu galeres armades i
aparellades a sou dels quatre mesos, ofertes en subsidi de l’estol i del passatge al regne de Sardenya
que el monarca havia proposat de fer per sufocar la rebel·lió de Brancaleó Doria i de la nació sarda.
Per consegüent, la proferta feta al sobirà pels consellers de la ciutat es dóna per finalitzada, i els
esmentats Simó Desllor i Lluís d’Averçó, en qualitat de patrons d’una de les deu galeres i com a setma-
ners d’elles durant aquella setmana, intimen aquesta escriptura al capità general de l’estol reial.

Catàleg dels pergamins
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Pere Serra, notari públic de Menorca.

1A-763

283 x 402

Al dors, en lletra coetània: “+ Johannes. Carta de testimoni que·ls petrons de les .X. galees feren
fer com los IIII meses de lur servey eren finits. In IIdo virido, foleo LXXXXVIIII.”. En xifres posteriors:
“1394”.

784

1394, juny, 12. Avinyó.

Pere Ramon de Planyà, llicenciat en lleis, canonge de Narbona, lloctinent i comissari de Ramon d’Albigès,
llicenciat en lleis, arxiprest de Cazouls, a la diòcesi de Besiers, capellà cambrer del papa i auditor gene-
ral de la cúria de la Cambra Apostòlica, fa constar que ha inspeccionat diligentment uns llibres originals
existents als arxius públics de la dita Cambra, els quals li foren mostrats per Antoni Rotarici (sic.),1 llicen-
ciat en lleis, procurador de l’erari del papa [Climent VII]. La present escriptura transcriu i dóna fe judicial
de l’extracte de diversos assentaments existents en aquells llibres, segons els quals la Cambra
Apostòlica d’Avinyó havia fet diversos pagaments, fins a 140 florins d’or, a Pere Gaeta, patró de galera,
per diversos serveis que amb la seva nau havia prestat a l’Església a Itàlia (1387-1390), i al rei Lluís de
Sicília.

Nicolau de “Vicolapideo”, clergue de Saint-Omer, diòcesi de Mornas, notari públic i escrivà de la
cúria de la Cambra Apostòlica.

1A-764

307 x 444

A la part inferior dreta: “Gratis in camera”.

Al dors, en lletra coetània, hi ha dues anotacions molt esborrades. En lletra posterior : “Receptoria
de la Cámara Apostólica. Documentos del s. 14”.

Hi manca el segell.

1. Escrivà?

785



1395, febrer, 19-22. València.

Acta notarial per la qual Domingo Bernat, sotssíndic de la ciutat de Barcelona, compareix i lliura a
Ramon de Soler, cavaller, conseller reial i batlle general del regne de València, jutge delegat pel rei en els
“fets de les quemes” i altres qüestions relatives a aquests fets entre els súbdits dels reis d’Aragó i de
Castella, juntament amb Joan Mercader, doctor en lleis, una lletra patent de Joan I adreçada als esmen-
tats jutges comissaris, en la qual mana que no es porti a terme l’execució de la sentència contra la ciu-
tat de Barcelona sota pena de 500 florins (1395, febrer, 10. Barcelona), tal com havia prescrit en una
anterior lletra inhibitòria al respecte (1395, gener, 14. Barcelona). El jutge Soler reitera la resposta que
havia donat el 21 de gener passat, constatant que l’incompliment de la resolució judicial podria donar
lloc a una guerra entre els regnes de Castella i d’Aragó. Els jutges commissaris havien condemnat la ciu-
tat de Barcelona a pagar a Pedro Fernández de Villegas, castellà, la quantitat de 4000 florins d’or
d’Aragó per una nau que aquest assegura que fou cremada per alguns ciutadans de Barcelona, instigats
per la universitat d’aquesta ciutat, davant de la ciutat de Tarragona.

Hilari de Calataiud, notari públic de València, a instància de dit Domingo Bernat, li dóna forma
pública.

1A-765

439 x 555

A la part inferior esquerra: “Paga lo correu per scriptures e treballs un florí e mig”.

Al dors, en xifres posteriors: “1395”. 

Català.

786

1395, març, 19. Barcelona.

Acta notarial per la qual Pedro Fernández de Villegas, merí major de la ciutat de Burgos, d’una banda, i
Guillem Pujades i Guillem de Fonollet, procuradors dels cònsols i mercaders de Barcelona, de l’altra, es
comprometen a portar a execució les provisions dels reis d’Aragó (1394, agost, 21. Barcelona) i de
Castella (1394, juliol, 7. Valladolid) i la sentència contra la ciutat de Barcelona dels jutges commissaris
dels citats reis (1395, gener, 5. València) respecte a la nau presa per Guillem Ramon de Montcada a
Martín Sánchez de Azqueta i cremada davant la ciutat de Tarragona a instàncies de la ciutat de
Barcelona (al voltant del 1388), motiu pel qual la ciutat de Barcelona fou condemnada a abonar 4000
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florins a l’esmentat Pedro Fernández. Les dues parts han pactat (1395, febrer, 26. València), entre altres
coses, que Pedro Fernández rebrà 2000 florins en el termini màxim de tretze mesos. Així mateix, ha
d’aconseguir franquesa de passatge a Cadis per als súbdits del rei d’Aragó, tant per adreçar-se a
Flandes, Anglaterra, Portugal o les platges, i, recíprocament, Guillem de Fonollet procurarà franquesa per
als súbdits del rei de Castella. Així mateix, Pedro Fernández aconseguirà del rei de Castella l’exempció
dels drets nous de la mitja dobla per quintar de cuiram de bou i de la quema de passatge de sis diners
per lliura que es paguen a l’arquebisbat de Sevilla i bisbat de Cadis, quan s’acabi l’actual període d’a-
rrendament. Si ho assoleix, Pedro rebrà 1000 florins més, ultra els 2000 inicials, això és un total de
3000 florins. Igualment, Pedro Fernández podrà cedir els seus drets contra Guillem Ramon de
Montcada a Ot de Montcada. D’altra banda, Guillem Pujada i Guillem de Fonollet es comprometen a
lliurar al citat Pedro, a la seva casa de Burgos, en el termini de tres mesos, el privilegi d’exempció de
passatge del rei d’Aragó per als súbdits del rei de Castella. Segueix la procuració dels mercaders i còn-
sols de mar de Barcelona a Pujades i Fonollet (1395, març, 8. Barcelona).

Vicenç Cavaller, de la tresoreria reial, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, a
petició dels hereus de Pedro Fernández de Villegas, li dóna forma pública.

1A-766

745 x 735

Al dors, en xifres posteriors: “1395”.

Les clàusules del conveni estan escrites en català.

787

1395, març, 19. València.

Vegeu el document anterior núm. 786. Afegeix el nom de la nau cremada patronejada per Martín
Sánchez de Azqueta: “Santa Ana”, àlies “Lazari”, i segueixen les procuracions d’Elvira Sánchez de
Gamarricha, vídua de dit Martín Sánchez de Azqueta, en favor de l’esmentat Pedro Fernández de
Villegas i de Juan Sánchez de Castro-Urdiales, fill de Juan Sánchez de Gonela (1390, desembre, 18.
Castro-Urdiales), de Maria García de Azqueta, germana del citat Martín Sánchez de Azqueta i muller
de Martín Sánchez del Pozo (1390, desembre, 18. Castro-Urdiales), també a favor del citat Pedro
Fernández de Villegas, realitzades en poder Juan García, canonge de Burgos, i el testament de Martín
Sánchez de Azqueta (1390, desembre, 12. Castro-Urdiales), que és publicat el 16 del mateix mes.

Vicenç Cavaller, de la tresoreria reial, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, a



requeriment de Guillem Pujades i de Guillem de Fonollet, mercaders de Barcelona.

1A-767

2345 x 700

Al dors, en lletra coetània: “Cartes de les avinences fetes per Pero Ferrández de Villegues ab en
Guillem de Fonollet, com a procurador del honorables cònsols e dels defenedós e diverses mer-
cadés de la çiutat de Barcelona”. En xifres posteriors: “1395”.

Part del document és en català i les procuracions són en castellà.

Partit per ABC.

Document format per quatre peces de pergamí unides per cintes de pergamí.

788

1395, març, 19. Barcelona.

Antoni Bussot, clavari i procurador de la ciutat de Barcelona, ven a sor Ricarda de Pruners, priora del
convent de les Penitents (Penedides) de Barcelona, un censal mort de 700 sous anuals cobradors el dia
20 març, sobre les imposicions, rendes i qualsevol altres béns de la ciutat per la quantitat de 12250
sous, invertits de la manera següent: 7500 sous en la redempció d’un censal mort de 500 sous anuals
que Agnès, vídua de Guillem de Móra, de la parròquia de Sant Genís dels Agudells, com a tutora de
Bartomeua i Francesca, llurs filles, rebia cada 8 de setembre; 2980 sous en la redempció d’un censal
mort de 300 sous que la citada sor Ricarda i convent rebien cada any el dia 9 de març; 500 sous en
una pensió anual de 50 sous que la mateixa sor Ricarda rebia cada 13 de juny; 1270 sous per un cen-
sal mort de 586 sous i 8 diners que Margarida, esposa d’Antic Desllor, escrivà de Barcelona, rebia
anualment l’1 de novembre. Aquesta venda la realitza fent ús del privilegi que Pere III atorgà a la ciutat
en ocasió de la guerra amb Castella (1359, maig, 17. Barcelona) i que el seu fill Joan confirmà (1390,
febrer, 5. Barcelona). Segueix àpoca de la mateixa data del citat clavari en el qual consta que, de comú
acord, Pere de Terrassa, apotecari de Barcelona i administrador de l’esmentat convent, va dipositar els
12250 sous a les taules de Galceran Fluvià i d’Antoni Raboster, canviadors de la mateixa ciutat.
Posteriorment, s’efectuaren tres reduccions d’aquest censal: a 612 sous i 6 diners anuals el 1401; a 510
sous i 5 diners el 1413; i finalment, a 490 sous el 1420.

Jaume Rossell, notari públic de Barcelona.

1A-768

775 x 677

318 Catàleg dels pergamins
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Al dors, en lletra coetània: “Carta de [com]pra feta per la honrada e (...) sor Ricarda de Pruners,
prioressa del convent de les Penedides de Barcelona, de VII. çents sous barcelonesos de censal
mort, rabedors cascun any sobre la universitat de Barcelona a XX de març, per preu de XIIM. CCL
sous barcelonesos, de XVIIM. D. sous per milenar”.

Les reduccions apareixen anotades a la part inferior dreta del document principal.

789

1395, març, 26.València.

Acta notarial per la qual Pelegrí de Montagut, cavaller, Pere Sabata, donzell, Bernat Abelló, Lluís
Valleriola, Pere Solanes i Berenguer de Carcassona, jurats de la ciutat de València, i, Bartomeu Delmàs i
Domingo Mascó, doctors en lleis, actuen d’àrbitres en el plet entre el noble Ot de Montcada, cavaller,
d’una banda, i Pedro Fernández de Villegas, merí major de la ciutat de Burgos, en nom propi i com a
procurador de María García de Azqueta, esposa de Martín Sánchez del Pozo, germana i hereva del
difunt Martín Sánchez de Azqueta, i d’Elvira Sánchez de Gamarricha, vídua del citat Martín Sánchez
de Azqueta, patró de la nau castellana cremada que, segons que sembla, era propietat del dit Pedro
Fernández, tots veïns de Castro Urdiales, de l’altra. Condemnen Ot de Montcada a pagar 4000 florins
d’or d’Aragó a Fernández de Villegas, a la ciutat de València i en un terminis especificats, després que
aquest darrer compleixi una sèrie de formalitats, entre les quals demostrar ser realment el propietari
de la nau, presentar la carta de procuració dels hereus de Sánchez d’Azqueta, no exercir el dret de
marca o represàlia contra els súbdits del rei d’Aragó i lliurar tota la documentació relativa a aquest
afer a Ramon de Soler, cavaller, perquè aquest, al seu torn, la pugui donar a Ot de Montcada, quan
aquest darrer hagi fet efectiu el pagament dels 4000 florins, o al mateix Pedro Fernández en cas que
no ho fes. Així mateix, consideren legal la compra que Ot de Montcada havia fet del castell, la vila i la
baronia de Xiva a la cort de la Governació del regne de València, per la quantitat de 160000 sous. El
castell, la vila i la baronia de Xiva fins a la sentència del rei d’Aragó contra Guillem Ramon de
Montcada, comte d’Agosta i senyor d’aquest castell, vila i baronia, pertanyien a l’esmentat Guillem
Ramon, i Ot de Montcada l’adquireix en subhasta a la cort de la Governació com a persona que hi
tenia més dret a causa de la cessió de 22000 florins de Florència que li havien fet certs mercaders de
Narbona creditors de Guillem Ramon de Montcada. N’Alegrança, esposa de Mateu de Montcada,
pare del citat Guillem Ramon, i els seus fills havien intentat participar en la subhasta del castell, la vila
i la baronia de Xiva. Ramon Jofre, procurador d’Ot de Montcada, i l’esmentat Pedro Fernández de
Villegas aproven la sentència.

Vicenç Cavaller, de la tresoreria reial, notari per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.



1A-769

794 x 636 

Al dors, en xifres i lletra posteriors: “1395. Villegas”.

Català.

790

1395, març, 31. València.

Acta notarial per la qual Pedro Fernández de Villegas, merí major de Burgos, lliura a Ramon de Soler,
cavaller, [batlle general del regne de València], tota la documentació relativa al plet entre el citat
Fernández de Villegas i el noble Ot de Montcada. Aquest lliurament es fa en compliment d’una sentència
arbitral dels jurats de la ciutat de València i una carta paccional entre l’esmentat Villegas, d’una banda, i
Guillem Pujades i Guillem de Fonollet, mercaders de Barcelona, de l’altra. La documentació lliurada és la
següent: una sentència de l’audiència reial (1389, octubre, 1. Montsó) condemnant Guillem Ramon de
Montcada a pagar a Martín Sánchez de Azqueta 1048 dobles morisques i 5750 florins per una nau
que el citat noble prengué a l’esmentat Martín; una altra sentència de l’audiència reial (1390, març, 11.
Barcelona) condemnant Montcada a fer-se càrrec de les costes del procés; una lletra executòria del rei
de les sentències anteriors (1390, maig, 25. Perpinyà); el testament de Martín Sánchez de Azqueta
(1390, desembre, 16. Castro-Urdiales); una carta que conté les procuracions dels tres executors testa-
mentaris del citat Martín a favor de Pedro Fernández de Villegas (1390, desembre, 18-19. Castro-
Urdiales); una llicència de marca o embargament del rei de Castella als súbdits del rei d’Aragó per tal
d’abonar certa quantitat de florins a l’esmentat Villegas (1390, juny. Segovia); una sentència dels jutges
Ramon de Soler, Gonzalo Sánchez de Heredia, cavallers, Joan Mercader i Juan Sánchez, doctors [en lleis i
en decrets, respectivament] (1395, gener, 5. València), en la qual condemnen la ciutat de Barcelona a
pagar 4000 florins a dit Villegas per raó de dita nau i, finalment, un procés iniciat pel procurador del citat
Martín Sánchez en la cort de la Governació del regne de València (1390, juliol, 28. València).

Vicenç Cavaller, de la tresoreria reial, i notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, a
petició de Guillem de Fonollet.

1A-770

347 x 543

Al dors, en lletra coetània: “Carta per la qual (...) tots los encartaments d’en Pero Ferrandiç de
Villegues són estats meses en poder de mossèn Ramon de Soler”. En xifres i lletra posteriors:
“1395. Villegas”.
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Català.

791

1395, novembre, 15. Barcelona.

Maria, vídua de Bernat Turell, ciutadà de Barcelona, nomena procurador el seu fill Marc Turell, per reclamar
a la cort del veguer de Barcelona, les 33 lliures, 15 sous de pensió, part d’un censal mort de 1000 sous
que el seu difunt fill Gabriel Turell havia comprat a Francesc de Santcliment, els seus fills Ramon i Franciscó
i les seves esposes Francesca i Caterina i a [Arnau de Gra]nyanella, d’Alcarràs, procurador dels citats
Santcliment i de les universitats i dels singulars dels llocs d’Alcarràs, Montagut, Sarroca, Llardecans, Flix i la
Palma, tots llocs de Francesc de Santcliment. La reclamació s’efectua perquè sembla que l’esmentat
Gabriel havia fet donació entre vius a la seva mare de part de les pensions produïdes per aquest censal.

Pere Dalmau, notari públic de Barcelona.

1A-771

436 x 452

Dolent. Hi manca un fragment de pergamí i la lletra està molt esborrada, la qual cosa en dificulta la
lectura.

792

1396, gener, 12. Castro-Urdiales.

Acta notarial de constitució de procurador, feta en presència del notari infrascrit i de tres testimonis pre-
gats, pels executors del testament i hereus universals de tots els béns del difunt Martín Sánchez de
Azqueta: Domingo Pérez, arxipreste de Castro-Urdiales, Elvira Sánchez i Maria García, vídua i germana
del difunt respectivament, aquesta darrera muller del pescador Martín Sánchez, tots ells veïns del lloc de
Castro-Urdiales, a la diòcesi de Burgos. Designen procurador general i gestor especial llur Pedro
Fernández de Villegas, algutzir i merí major de la ciutat de Burgos, al qual donen plens poders de repre-
sentació perquè reclami i rebi en nom seu les quantitats que els cònsols i mercaders de la ciutat de
Barcelona els deuen, en virtut d’una sentència donada pels comissaris diputats pels reis de Castella i
Aragó entre dit Pedro Fernández i els cònsols i mercaders barcelonins per raó i ocasió d’una nau, i
també per vigor d’una composició posterior convinguda entre el mateix Pedro Fernández i els mercaders



de Barcelona Guillem Pujada i Guillem de Fonollet. Pedro Fernández podrà ratificar les dites sentències i
composició, i nomenar procuradors substituts amb idèntics poders que els seus.

Juan García, canonge de l’església de Burgos, notari públic.

1A-772

417 x 324

793

1396, abril, 18. Tortosa.

Guillem d’Aguiló, castlà de Vilanova de Cubelles, fill i hereu universal del difunt del mateix nom, ciutadà
de Tortosa, ven a Nicolau Barberà, mercader de la mateixa ciutat, un censal anual de 550 sous que
rebrà per Tots Sants per la quantitat de 5500 sous. Aquest censal l’havia comprat el seu pare a Bernat
Tarradelles, notari i procurador de Francesc de Santcliment, senyor de les universitats, els llocs i els cas-
tells de Llardecans, Sarroca, Alcarràs i Montagut, de la seva esposa Esclarmunda i de les universitats i
dels singulars dels precitats llocs i castells, el mes d’octubre del 1368 pel mateix preu que ara es ven.
Així mateix, lliura al comprador els documents pertinents i li cedeix els drets que pugui tenir contra dits
Santcliment, la seva esposa, les universitats i els singulars dels llocs esmentats.

Jaume de Pont, notari públic de Tortosa, i notari per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.

1A-773

514 x 578

Al dors, en lletra coetània: “Venda e cessió feta per en Guillem d’Aguiló a·n Nicholau Barberà de
DL sous de censal mort sobre mossèn Francesch de Sant Climent, madona sua e ses universitats.
Fuit facta diffinicio et cessio”. En xifres i lletra posteriors: “1396. [Alca]rraz”.

Dolent.
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En aquest índex s’han inclòs els topònims en majúscules (BARCELONA), les veus onomàstiques
en versaleta (JAUME I) i les matèries en rodona (mercaders). Els noms propis s’han entrat per la
forma actual, i s’ha fet constar al costat de la veu principal, si escau, les variants del nom catalanes i
llatines que apareixen a les notes dorsals. Les xifres remeten sempre al número dels regests.
Els noms de persona cristians entren generalment pel cognom, si el sabem, excepte en el cas de
reis, infants, papes i algunes dignitats eclesiàstiques, que, com els jueus i els sarraïns, entren pel
nom. Per tal d’escurçar l’índex, hem posat tots els individus amb un mateix nom o cognom seguits
i separats l’un de l’altre per doble barra ( // ). Els noms o els cognoms idèntics als que encapçalen
l’entrada se substitueixen per un guió llarg ( — ). En cas de dubte sobre la coincidència de la iden-
titat de dos personatges o més amb el mateix nom, s’ha optat per repetir l’entrada o les entrades.
Els noms de persona, si escau, van seguits de les dades d’identificació pertinents, com la filiació, la
condició jurídica i/o social i, si és factible, l’ofici o el càrrec. Si una mateixa persona desenvolupa al
llarg del temps diferents càrrecs o funcions, els hem separat per coma ( , ). Quan és possible, si ens
ha semblat que podia ser útil al lector, els noms de persona van acompanyats d’informacions que
en permeten la millor identificació, i ho hem indicat després de barra ( / ). En cas d’un encapçala-
ment idèntic, els topònims precedeixen els antropònims. Si hi ha topònims coincidents en part,
hem substituït la veu similar també per un guió llarg. En alguns topònims hem hagut de distingir
conceptes com ciutat, illa i/o regne, i per a major claredat ho hem fet subratllant-los i separant-los
de l’anterior amb punt i guió curt (. – regne, ). Quan ha estat útil per a la recerca, s’han fet les
remissions pertinents.
La part de matèries, conceptes o assumptes no és exhaustiva, ja que només s’hi han inclòs aque-
lles relatives a la ciutat de BARCELONA ordenades alfabèticament. La separació entre matèries
s’ha fet també amb punt i guió curt (. – ). L’ordenació interna de cada matèria normalment també
és alfabètica. Quan hi ha subdivisions o concrecions respecte a una mateixa matèria s’ha substituït
la veu principal per un guió curt ( – ). Així mateix, quan hem fet una agrupació de matèries o con-
ceptes, el títol que les reuneix va amb lletra rodona subratllada (esglésies, capelles i parròquies:). La
separació dels conceptes agrupats i/o unitats o tipus d’aquests conceptes s’ha fet normalment
amb coma ( , ). Per tal de facilitar la recerca, de vegades els números dels regests van acompanyats
d’aclariments entre parèntesi, per exemple: armada, X (contra genovesos).
S’hi han inclòs les referències als autors més usuals de la història de Barcelona que han editat
aquests documents, a l’edició de Cortes de la Reial Acadèmia de la Història i al catàleg de Privilegis
reials de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, i s’ha expressat si el pergamí allí regestat es tracta d’un ori-
ginal o un trasllat.

Abreviatures usades:

Índex onomàstic i de matèries

cap. = capital. 
c. = ciutat, ciutats. 
dep. = departament. 
mun. = municipi. 
prov. = província, províncies. 
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ABAMARI ALMOLÍ, Abamari, Abemar, Abemari
Almulí, jueu de Falset, 673, 740.

ABELLÓ (Bernat), jurat de València, 789.

ABRAHAM SABARRA, jueu de Tortosa, 602. // —
SAMUEL DE TOLOSA, nebot d’Astruc Gracià, de
Falset, 769.

ADORNO (Antoniotto), dux de Gènova, 749, 760.

ADRIÀ, Adriani (Mateu, Matheus), escrivà i secre-
tari del rei Pere III, notari públic per tota la terra i
dominació del rei d’Aragó, 468, protonotari i
tinent els segells reials, 510, 511.

AGNÈS, vídua de Guillem de Móra, mare de les
filles comunes Bartomeua i Francesca, 788.

AGNETA, esposa d’Arnau Golart, de la parròquia
de Santa Maria de Sants, 772.

AGOSTA, AUGUSTA, castell d’, situat a la c. de
Sicília del mateix nom, prov. de Siracusa, Itàlia,
654.

AGOSTA, comte d’. Vegeu MONTCADA (Guillem
Ramon de).

AGRAMUNT, mun. de Catalunya, comarca de
l’Urgell, prov. de Lleida, 496, jueu d’, 769.

AGUILAR (Francesc), jurat de la universitat de cris-
tians de Flix, 533, 568, 569. // — (Miquel d’), cla-
vari de la c. de Barcelona, 635, síndic de la univer-
sitat de Barcelona, 660.

AGUILÓ, castell d’, situat al poble del mun. de
Cata lunya de Santa Coloma de Quera l t ,
comarca de la Conca de Barberà, prov. de
Tarragona, pertanyé al bisbat de Vic fins al
1957, 502.

AGUILÓ (Guillem), batlle de Flix, 669. // —, família

(Guillem, Guillem d’), ciutadà de Tortosa, 546-
550, el fill del mateix nom fou castlà del castell de
Vilanova de Cubelles, 793.

AGUSTÍ (Antoni), notari públic de Barcelona, 748.
// — (Guillem), escrivà reial, 373. // — (Jaume),
arbitrador en el plet entre els alcaldes de la
moneda i el mostassaf de Barcelona, 540.

AIATS, Ayats (Pere d’), moler de Barcelona, 391.

AICART, Aycard, Aycart, Ycart (Pere, Petrus), mer-
cader, habitant de Falset, 579, 580, 673, 679, 683,
739, 740.

AIXADA (Mateu), moliner, servidor i regent d’un
molí del casal dels molins nous del Clot, 376.

ALAMANDA, abadessa del monestir de Santa Maria
de Valldonzella, 551, 593 / Alamanda de Pla. // —,
filla de Francesc Eimeric, esposa de Berenguer
Sacosta, 458. // —, vídua de Romeu de Clariana,
donzell, 574, 594.

ALANYÀ (Bartomeu), de Montblanc, procurador
de Joan Alanyà, doctor en lleis, i de Macià Gener,
també de Montblanc, 551. // — (Joan, Johan), de
Montblanc, doctor en lleis, senyor del castell de
Miravall, 551, 593, procurador de Salvador de
Bosc, 553-555.

ALBAIDA, mun. del País Valencià, comarca de la
Vall d’Albaida, prov. de València, rector de l’esglé-
sia d’, 549.

ALBANELL (Galceran), ciutadà de Barcelona, 489 /
Galceran Marquet.

ALBIGÈS (Ramon d’), llicenciat en lleis, arxipreste
de Cazouls-les-Béziers (diòcesi de Besiers), dep.
de l’Erau (Hérault), França, cambrer del papa i
auditor general de la cúria de la Cambra
Apostòlica, 784.

ALCANÍÇ (Miquel d’), prevere, rector de la
parròquia de Sant Andreu de Lleida, 546, 549.

Índex onomàstic i de matèries
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ALCANYÍS, ALCAÑIZ, mun. d’Aragó, prov. de
Terol, jueu d’, 769.

ALCARRÀS, Alcarràç, Alquarràz, Elcarràç, Alcarraç,
Alcarraz, castell i lloc d’, mun. de Catalunya, comar-
ca del Segrià, prov. de Lleida, 542, 631, 680-682,
764, habitants i singulars d’,  universitat d’, 542-550,
578-580, 583, 590, 616, 623, 631, 650-652, 656-
658, 673, 676, 679-688, 690-695, 697, 698, 701,
702, 709, 711, 715, 718-720, 723, 724, 727-729,
733, 736-738, 764, 791, 793. Vegeu GRANYANE-
LLA. Vegeu SANTCLIMENT(Francesc de).

ALDA (Jaume, Jaume d’), draper, ciutadà de
Barcelona ja difunt, pare de Joaneta, esposa de
Ferrer Ballaró, fill, 633, 648.

ALDOMAR (Jaume), prevere beneficiat de la Seu
de Barcelona, sotscol·lector substitut de la dècima
biennal a la c. i diòcesi de Barcelona, 778.

ALEGRE (Pere), prevere de Barcelona, procurador
de Pere Romeu, prevere, rector de l’altar de
Santa Maria Magdalena de l’església de Sant
Jaume, 608, 615, 619, 628, 629.

ALEMANY, Alamany (Bernat), notari públic de
Barcelona, 551, 601, 652.

ALEXANDRIA, c. i port del nord d’Egipte a la
desembocadura del Nil , 388, 389. Vegeu
BABILÒNIA i EGIPTE.

ALFADELA ALGORDELL, alfaquí de l’aljama de
sarraïns de Flix, 533.

ALFONS II, rei de Catalunya-Aragó, dit el Liberal,
413. // — III, rei de Catalunya-Aragó, dit el
Benigne, 373, 387, 390, 413, 425, 452, 717.

ALGUER, l’, s’, mun. de Sardenya, situat a l’extrem
nord-est de l’illa, prov. de Sàsser, Itàlia, 678, 743, 766.
Vegeu LOGUDOR, cap de, i SARDENYA I

CÒRSEGA, regne de.

ALÍ ARREFECH, àlies Móra, sarraí de Flix, arrendatari

de la barca de Flix, 669.

ALLEGRANÇA (n’), esposa de Mateu de Montcada,
789.

ALMUNIA (Francesc d’), ciutadà de Barcelona, pro-
curador del mestre, alcaldes, moneders i obrers
de la moneda de Barcelona, 514.

ALÒS [DE BALAGUER], mun. de Catalunya,
comarca de la Noguera, prov. de Lleida, 606.

ALÒS (Bartomeu d’, Bartomeu), notari públic de
Lleida, procurador dels majorals dels drapers i
dels pellissers de Lleida, 521-523, 525-527.

ALPICAT (Bernat d’), jurisperit de València, 589,
708.

ALSAMORA (Bartomeu d’), majoral dels pellissers
de Lleida, 524.

ALZIRA, Algezira, mun. del País Valencià, comarca
de la Ribera Alta, prov. de València, aljama de
jueus d’, 646.

AMADETA, filla del difunt Bernat Ripoll, mercader
de Lleida, 738.

AMORÓS (Ferrer), marmessor de Pere d’Espallar-
gues, ciutadà de Lleida, 668.

ANDREU (Guillem), notari públic de Barcelona,
connotari d’Antoni Bellver, 695, 701, 702, 715. //
— (Pere), ciutadà de Mallorca, regent la taula de
la lleuda reial a Ciutat de Mallorca, 435. // —
(Ponç), de Sant Cugat del Vallès, ja difunt, 507,
513. // — (Romeu), mercader, ciutadà de
Barcelona, 483. // — JOAN, fill de Joan Dezgassó i
de la seva esposa Pau, 730. 

ANDREUA, filla del difunt Bernat Martí, mariner,
ciutadà de Barcelona, i de la seva esposa Sibil·la,
588.

ANGLATERRA, país de la Gran Bretanya, 786.
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ANGLÍ (Berenguer), de Pobla Nova, parròquia de
Santa Engràcia de Montcada, 471, 473, 763.

ANTÍGONA, filla de Guillem Carbonell, mercader
de Barcelona, esposa de Ramon Girona, també
mercader de Barcelona, mare dels fills comuns
Tomàs i Ramonet Girona, difunt, 660.

ANTONI (Francesc), notari públic de Tarragona,
per Pere de Vall, ciutadà de Barcelona, notari
públic de Tarragona, 662.

AQUAPENDENTE (Nicolao d’), doctor en ambdós
drets, vicari de la potestat de Gènova, 757.

ARAGÓ, Aragonia, regne d', 378, 393, 408, 411,
518, 565, 573, 717, 779, 785, corts i parlaments
d', 378, 573, furs d', 378, 565, 566, 576, 577, 581,
govern i oficials reials d', 552, 565-567, 573, 576,
577, 581, 639, 672, moneda d'. Vegeu JACA, –,
circulació de: florins, 589, 610, 611, 639, 653, 672,
704, 708, 743, 785, 789, 790, notaris per tot el
regne d', 378, 639, 672, ordinacions de navegació
i seguretat dels navegants, 408, privilegis: unió
perpètua dels regnes, 411, 530, 531, 717, prov.
eclesiàstica d', 552, 766, 778, reis d'. Vegeu JOAN,
FERRAN i PERE, infants, PERE III i JOAN I, reis de
Catalunya-Aragó. // — regnes d'. Vegeu CATA-
LUNYA–ARAGÓ, corona de.

ARBECA, mun. de Catalunya, comarca de les
Garrigues, prov. de Lleida, 584.

ARBOREA, (Elionor d’), jutgessa regent d’Arborea,
filla de Marià IV, 482, 486, 488, germana d’Hug III,
esposa de Brancaleó Doria i mare de Marià V
d’Arborea, 642, 770. Vegeu DORIA (Brancaleó).

ÀREA (Ramon d’), ciutadà de Vic, espòs de
Francesca, 574, 594.

ARGELAGUER (Jaume d’), notari públic de Barce-
lona, 465, 471, 473.

ARGENTARIA, mar d’, sector de la mar Medi-
terrània occidental, 766.

ARGENTONA (Johannes de), testimoni, 624.

ARIET, VALL D’ARIET, poble del mun. de
Catalunya d’Artesa de Segre, comarca de la
Noguera, prov. de Lleida, 606.

ARMANYAC (Bernat d’), de França, invasor de
l’Empordà, 741.

ARNALDÓ, fill del difunt Arnau Guiu i de la seva
esposa Maria, 602. // —, fill del difunt Bernat
Cortès, de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià,
470. Vegeu BOSC, família (Arnau de) i ROURE

(Arnau de).

ARNAU, arquebisbe de Tarragona, 387, 392 /
Arnau Sescomes. // — RAMON [DE BIURE], abat de
Sant Cugat del Vallès, assassinat, 468. // —
(Bernat), notari públic de Barcelona, 731, 732.

ARRAONA, castell d’, situat al mun. de Catalunya
de Sabadell, comarca del Vallès Occidental, prov.
de Barcelona, 768.

ARTESIO (Petrus de), cavaller, mestre racional de
Joan I, 742.

ASTRUC CORCÓS, jueu d’Alcanyís, espòs de Dolça,
filla d’Astruc Gracià, de Falset, i de la seva esposa
Regina, 769. // — DE TOLOSA, nebot d’Astruc
Gracià, jueu de Falset, 769. // — GRACIÀ, Astruch
Gracià, Astruch Graciano, jueu de Falset, espòs de
Regina i pare de Samuel Gracià, Bonafilla i Dolça,
673, 739, testador, 769. // — JACOB, pare de
Boneta, esposa de Bonjuha Jucef, jueu de
Barcelona, ambdós ja difunts, avi de la també ano-
menada Boneta, esposa de David Vidal Barrot, i del
seu germà Natan Bonjuha, 478. // — MERCADELL,
jueu de Falset, 602. Vegeu BONASTRUC MERCADELL.

AVELLÀ (Bertran d’), conseller de Barcelona, 445-
447. // — (Domènec), notari públic de Tortosa, i
per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, 600.

AVELLANEDA (Bartomeu d’), lloctinent del proto-
notari reial, i notari públic per tota la terra i domi-

Índex onomàstic i de matèries



329

nació del rei d’Aragó, 666.

AVERÇÓ (Francesc d’), veguer de Barcelona i del
Vallès, 706. // — (Lluís d’), ciutadà de Barcelona,
patró, juntament amb Simó Desllor, d’una de les
naus armades per la c. de Barcelona, 783.

AVINYÓ, Aviñó, c. de la Provença, cap. del dep.
de Valclusa, França, 375, 377, 508, 608, 615, 777,
782, 784, Cambra Apostòlica d’, 784, església de
Sant Pere d’, degà de l’, 782, monestir de Sant
Llorenç, 375, papa d’, 508.

AZIRON (Vicente de), notari de la cort del justícia
d’Aragó, 577.

AZMET DE CAMER, sarraí, barquer de la barca del
pas de Flix, 669.

BABILÒNIA, c. situada a la vora del Nil, Egipte,
soldania de, 388, 389. Vegeu ALEXANDRIA i
EGIPTE.

BABOT (Pere), habitant de Montagut, procurador
de Francesc de Santcliment i els seus i dels castells
i llocs de la seva senyoria, 631, 680-682, 687.

BADORC (Berenguer), notari públic de Barcelona,
571, 572, 591.

BAGES (Bernat de), traginer de Barcelona, 748. //
— (Ramon de), cavaller, algutzir de l’infant Joan,
661. // —, família (Ramon de), difunt, 469, pare
de dos fills, ambdós ciutadans de Barcelona:
Francesc, jurisperit, 469, 479, marmessor del tes-
tament del seu germà Pere, mercader de
Barcelona, difunt, 469, el qual tingué un fill ano-
menat Pericó, l’hereu universal, 469.

BAIONA (Joan), mercader català, 760.

BALAGUER, mun. de Catalunya, comarca de la
Noguera, prov. de Lleida, 481, 727, 776, ciutadà
de, 477, 481, monestir de Santa Clara de, 502,

notari de, 498, 727, 776.

BALAGUER (Galceran), notari públic de Barcelona,
413. // — (Pere), notari públic de Barcelona, 574,
582, 592, 594.

BALLARÓ, Balaró, Balleró, Ballaroni, Bellaroni, famí-
lia (Ferrer, Ferrarius), mercader, ciutadà de
Barcelona, difunt, casat amb Constança, pares de
dos fills: Guillem, també mercader i ciutadà de
Barcelona, i Ferrer, espòs de Joaneta, filla del
difunt Jaume d’Alda, ciutadà de Barcelona, 621,
649, testador, 648.

BALLESTER, Ballistarii (Bernat, Bernardus), emfiteuta
de la casa de Canalies, parròquia de Santa
Perpètua de Mogoda, 448. // —, Bal isteri i
(Ramon, Raymundus), llicenciat i/o doctor en lleis,
ciutadà de Barcelona, 685, 686.

BANYOLS, els, illa dels, illa dez, nom que rebia el
sector de la marina del delta del Llobregat a l’edat
mitjana, parròquia de Santa Eulàlia de Provençana,
437, 439.

BARBASTRE, mun. d’Aragó, prov. d’Osca, 573,
sobrejunter de, 576, 577.

BARBASTRE (Ramon de), lloctinent del justícia
d’Aragó, 576, 577, 581.

BARBERÀ (Nicolau, Nicholau), mercader de
Tortosa, 793. // — (Ramon), jutge de Tortosa,
550.

BARCELONA, Barchinona, c. cap. de Catalunya i
de la prov. del mateix nom, 374, 376, 379-381,
385-411, 413-430, 434, 436-443, 445, 446, 448-
450, 453-459, 461-465, 469-476, 478-480, 484-
489, 492-495, 502-504, 506, 514-516, 528, 529,
535-541, 551, 556-562, 564, 565, 571, 572, 574,
576, 577, 582, 588, 592, 594-596, 598-601, 603-
605, 609, 611-614, 618, 619, 621, 622, 624, 625,
628, 629, 633-638, 640, 643-645, 647-649, 651-
653, 655-661, 666, 667, 674, 675, 677, 678, 680-
682, 684-702, 704-707, 710, 712, 716, 717, 722-
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726, 730-732, 734, 741-744, 748, 750, 756, 757,
762, 763, 765, 766, 768, 770, 773, 774, 778, 779,
781-783, 785, 786, 788, 790, 791. – administració
de justícia, 374, 397, 401, 624. Vegeu privilegis: . –
aigües: conducció d’aigua des de la font del mas
Cortès, parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, a
Barcelona, 470, font de Sant Jaume, font de la plaça
de Sant Jaume, fons de Sent Jaume, 461-464, 608,
615, 619, 628, 629, pou d’en Alda, 478, 503, 504,
537-539. – armades. Vegeu defensa. – arxiu, 416,
431, 439, 694. – baronies, batllia, burg de, 478,
647, 765. Vegeu territori de: . – carnisseries, carnis-
series majors, maell, maell major, 379, 380, 441. –
carreratge. Vegeu territori de: . – Carrers i places:
Àngela, n’, o Sanaüja, d’en, 537-539, Bisbe, 561,
Blat, plaça del, 393, 601, Bòria, 393, Born, 393, Call.
Vegeu carrer de n’Àngela o d’en Sanaüja, Canvis
de Mar, 409, Canvis Vells, 409, 541, 762, Draperia,
plaça de la, 601, Fora i prop del maell major, carrer,
379, 380, Freneria, 393, Major del Portal Nou al
pont d’en Campderà, 633, Mar (actualment
Argenteria i Espaseria), 393, 540, 601, Montcada,
393, Palau reial, plaça del, 596, Pellisseria, 393,
Portal Nou d’en Campderà als molins de Pere de
Malla, 647, Roldor, Roudor, plaça del, 489, Sant
Jaume, plaça de, Sancti Jacobi, platea, 461-464, 561,
608, 619, 628, 629, Sant Just, plaça de, Sancti Justi,
platea, 624, Sinagoga, de la, 478, 503, 504, Sota el
palau del rei, sota lo palau del rei, debaix lo palau
del rei, dejús lo palau del senyor rey, 535, 536, 765,
Vora l’església de Sant Jaume, carrer, 469. Vegeu
carreratge. – ciutadans, cives, habitants, habitatores,
hòmens, singulars, procuradors dels, 373, 376, 377,
379, 380, 385, 387, 389, 391, 393, 398-400, 412,
414-416, 419-424, 434-436, 438-440, 444-447,
449, 453, 458, 459, 463, 465, 469-474, 476, 478-
480, 483, 485, 487, 489, 492-495, 502-505, 514,
517, 518, 528, 529, 535-540, 551, 553, 554, 556,
561, 571, 572, 581, 582, 592, 595, 596, 601, 605,
609, 612-614, 620-622, 624, 635-637, 641-643,
645, 647-649, 652, 653, 660-662, 667, 674, 680-
682, 684-695, 697, 699, 701-703, 707, 710, 712,
715, 716, 718-720, 722, 728-730, 745-749, 751-
763, 765, 775, 780, 783, 785, 791. Vegeu profes-
sions i oficis: . – comtat de, comitatu Barchinone,
408, 411, 517, 530, 531, 674, 717. – confraria de

Sant Andreu, 667. – consuetuds, costums, estatuts i
usatges: 394, 401, 411, 426-429, 456, 750, Item sta-
tuerunt (pau i treva), 417, 418, Princeps namque,
515, 516, Recognoverunt proceres, 430, 436, 655.
Vegeu administració de justícia, comtat, corts i par-
laments, privilegis: i ordinacions i bans: . – corts i
parlaments, 410, 411, 475, 486, 530-532, 559, 560,
624, 717, –, síndics a, 410, 411, 475, 518, 532, 587,
666. – defensa, 387, 410, 442, 443, 449, 472, 475,
486, 488, 506, 514, 516, 731, 732, 741, 783. Vegeu
obres públiques: muralles. – drassana. Vegeu obres
públiques: . – esglésies, parròquies i capelles: 502,
Catedral-Seu, 406, 730, altars i capelles: Santa Creu
(major), 392, 393, Sant Andreu, 492, Sant
Innocent, 734, Sant Joan, 640, 644, Sant Martí, 406,
Sant Nicolau, 599, Sant Vicenç, 762, Santa Maria i
Santa Eulàlia, 385, 392, 393, Santa Trinitat, 537-
539, Sants Iu i Bernat, 601, Sagristia major o
Tresoreria, 385, 392, cementiri, 609, claustre, 406,
obres, 385, 406; bisbe, oficialat, clergat, 385, 392,
393, 395, 438, 469, 502, 557, 558, 561, 603, 608,
619, 777, diòcesi de, 438, 634-638, 715, 772, 777,
778; Canonja, canonges, Capítol, pabordes i pabor-
dies, 385, 391, 392, 469, 537-539, 557, 558, 562,
beneficiats, 385, 392, 406, 469, preverat, preveres,
601, 608, 615, 619, 628, 629, 640, 645, 656, 657,
660, 698, 748, 778, Pia Almoina, 409, 648, 730,
762; parròquies: 502, Sant Jaume, Sancti Jacobi
Barchinone, ecclesia, 386, 469, 608, 615, 619, 628,
629, Sant Miquel, 647, Santa Maria del Mar, 392,
393, 508, 667, 722, Santa Maria del Pi, 406, 707,
772, Sants Just i Pastor, 458, 612, 698; capelles:
Nativitat del Senyor i de la Verge Maria, 502, 508,
Sant Bertran de Montjuïc, 391, 502. – festes:
Corpus Christi, 561, Translació del cos de santa
Eulàlia, 393. – finances: 387, 453, 457, llicència per
a la creació i venda de censals morts i de violaris,
472, 506, 519, 622, 660, 707, 731, 732, 741, 768,
788. Vegeu impostos: . – fonts. Vegeu aigües: . –
forns. Vegeu ordinacions i bans: . – govern i oficis
de la ciutat: Consell de Cent Jurats, consellers, con-
siliarii, jurats, prohoms, pròmens, probi homines,
universitat, 373, 374, 382-384, 386-393, 397-401,
403, 404, 409, 412, 414-430, 434-437, 439, 441-
443, 445, 449-455, 457, 461-463, 470, 472, 479,
480, 484, 485, 488, 489, 500-502, 505, 506, 508-
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510, 514-516, 541, 556-560, 565-567, 600, 604,
605, 608, 615, 622, 624, 625, 628, 629, 632, 634-
638, 642, 643, 660-662, 666, 674, 675, 678, 699,
707, 712, 716, 731, 732, 741-744, 756, 762, 768,
770, 774, 775, 781, 785; oficis de la ciutat: 387,
520, clavari, 450, 635, 741, 762, 768, 788, correu,
600, drassaner, administrador de les despeses de
les obres de la drassana, 775, mesuradors de blat,
742, moneders, 405, 476, 514, 540, 564. Vegeu
seca, escrivà, 434, 435, 768, pesadors de la llenya i
de la palla, 625, pesadors i inspectors de les carnis-
series i de les carns, dos, duo ponderatores car-
nium, 441, pregó i corredor, 622, 706, 712, recep-
tor dels drets reials de les naus que van i venen de
les parts prohibides d’Ultramar, 744, 775, regent
els molins reials a la c. i territori de Barcelona, 376,
614, síndics, sotssíndic, nuncis i procuradors, 386,
430, 434-436, 460, 464, 472, 484, 485, 489, 514,
518, 540, 557-560, 603, 629, 637, 638, 641, 642,
655, 660-662, 675, 706, 707, 712, 716, 741, 744-
747, 749, 751-761, 768, 775, 785, 788, verguers,
nuncios verguers, 451. Vegeu oficials reials: . –
gremi, paraires i teixidors de draps de llana, privile-
gis del, 725. – hospitals: 502, 730, Colom, Bernat
Marcús i Santa Eulàlia del Camp, 469, Malalts, 722,
Pobres, 406, 595. – impostos: 386, 506, 514, 788,
dret de capsou, 624, dret de cisa sobre els béns i
les mercaderies, 506, 517, dret de la gotzema o
espígol, 489, dret de passatge de la barca dels
Banyols, 437, 439, dret sobre la sal, 559, fogatge i
imposicions de guerra, 488, 514, lleudes de
Mediona, 398, 413, lleudes reials, 398, llicències per
a navegar, 506, pes, mesuratge i lleuda, 565, servi-
tuds reials, 514, vitualles, 565. Vegeu finances: . –
indrets: Banyols, 437, 439, casa del paborde de
Tarragona, prop de la, 474, Celada, coll de, 605,
Clot, 376, 612-614, Collserola, 777, 782, església
de Sant Jaume, prop de l’, 469, església de Sant Just,
prop de l’, 458, Fraga, Fragua, camí de, 391,
Lligalbé, 492, llotja, prop la, 502, 508, 762, Mas de
Sales, 599, Montgat, puig de, 618, 632-638, 643,
Montjuïc, 391, 502, palau de l’arquebisbe de
Tarragona, 387, platja, 407, 443, 502, 506, 744,
pou d’en Alda, prop o vora del. Vegeu aigües:,
ribera de la mar, 391, 508, Sant Pere de les Puelles,
prop de, 430, Temple, prop de la casa del, 474,

476, Vall d’Hebron, 777, 782, vinya Salvador, 492.
Vegeu territori de: . – mercaderies, 381, 388, 389,
407, 408, 439, 480, 483, 489, 517, 565-567, 625,
641, 662, 678. – minories religioses: jueus, 478,
503, 504, 537-539, 559, 769, sarraïns, 559. –
molins: Berenguer, 605, Pere de Malla, 647, molins
nous del Clot, 376, 612-614. – moneda: marcs
d’argent (ponderal o moneda de compte), 510,
tern (lliures, sous i diners), 376, 379, 380, 388-391,
394, 405, 409, 410, 413, 437, 439, 442, 443, 448-
450, 452, 453, 455, 457, 461-463, 466-471, 473-
481, 485-490, 492-495, 502-504, 506-509, 512,
513, 528, 529, 533, 535-551, 559, 562, 564, 568-
572, 574, 575, 578-580, 582-587, 590-599, 601,
605, 606, 609, 612, 613, 616-619, 621-623, 626-
628, 630, 632-635, 644-649, 651, 652, 656-658,
660, 665, 670, 671, 673, 679, 683-688, 690-698,
700-705, 707, 709, 711, 715, 718-720, 723-725,
727-730, 739, 740, 762, 763, 765, 766, 772-774,
776, 782, 788, 791, 793, – d’or, circulació, i/o
moneda de compte: 468, escuts d’or, 443, florins
d’Aragó, 540, 594, 653, 677, 696, 704, 706, 712,
743, 744, 768, 773, 774, 778, 785, 786, 790, florins
de Florència, 443, morabatins, morabatins alfonsins,
391, 409, 461, 463, 464, 474, 476, 492, 520, 535-
539, 596, 599, 601, 633, 640, 678, 722, 765, unces
d’or, 417, 418, –, estabilitat de la llei i tipus de la,
530-532, –, prohibició d’exportació de, 422-424.
Vegeu seca. – monestirs i convents: 648, Frares
Menors, Fratrum Minorum, domus, 416, 431, 474,
502, 595, 730, Frares Predicadors, 476, 502, 730,
Jonqueres, 730, Menoretes, 730, Montalegre, 448,
730, 765, Pedralbes, 470, 502, 505, 730, 770, 773,
Penedides, Penitents, 730, 788, Predicadores, 502,
730, Sant Agustí, 730, Sant Antoni, 474, 476, 660,
Sant Daniel, Sent Deniel, 474, Sant Jeroni de la Vall
d’Hebron, Sant Geroni de Vall d’Hebron, Vall
d’Hebron, 777, 782, Sant Pere de les Puelles, 430,
730, Santa Anna, 721, Santa Eulàlia del Camp, 461,
463, 464, 469, 562, Santa Maria de la Mercè dels
Captius, 462, 502, 730, Santa Maria del Carmel,
730, Valldonzella, 551, 593, 730. – obres particu-
lars, 440, 500, 501, 520. – obres públiques: camí a
la ribera de la mar, obertura d’un, 391, drassana,
daraçana regia Barchinone, 479, 625, 744, 775, llot-
ja, llotja vella de mercaders, lotge veylla de la mar,
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llotja nova, logia de Moncada, logia mercatorum,
409, 502, 508, 541, 762, muralles, muros et turres,
469, 500, 501, 514, 625, 633, 741. Vegeu aigües: i
defensa. – oficials reials: 382-384, 399-401, 403,
407, 408, 412, 419-421, 426, 520, 557, 558, 604,
624, 625, 716, 731, 732, batlle, baiulus, 374, 382-
384, 387, 408, 413, 425, 440, 441, 500, 501, 519,
520, 556-558, 561, 624, 662, 728, 729, 744, gover-
nador, 449, mostassaf, 540, 564, 742, procurador
fiscal del rei a, 387, veguer, vicarius, sotsveguer,
374, 382-384, 387, 395, 408, 419-421, 425, 430,
434, 436, 439, 445, 446, 460, 484, 485, 519, 540,
556-558, 561, 582, 624, 657, 658, 661, 674, 689,
706, 715, 723, 724, 744, 750, 791. Vegeu govern i
oficis de la ciutat: i VALLÈS, el, . – ordinacions i
bans: 383, 384, 387, 750, advocats i jurisperits, 374,
edificació, 520, flequers, forners, mesuradors i
revenedors de blat, 742, moneders i seca, 405,
navegació i seguretat dels navegants, 408, notaris,
382, venda de la llenya i de la palla, 625. Vegeu
consuetuds, costums, estatuts i usatges:, corts i
gremi. – patrona de. Vegeu esglésies, parròquies i
capelles: Catedral-Seu, altar de Santa Maria i Santa
Eulàlia. – pescateria, 479. – pesos i mesures: quar-
tera antiga, 557, 558, pes i mesuratge, 565, pes de
la gotzema o espígol, 489, pes de la llenya i de la
palla, 625. – port, 389, 407. – pous. Vegeu aigües: .
– privilegis: 373, 381, 404, 425, 456, 506, 516, 519,
655, 666, 674, 675, 716, 717, 744, 788, administra-
ció de justícia, 374, 397, 401, 419-421, 460, 519,
624, 661, Alexandria, 388, 389, avançar les pen-
sions de censals i violaris, 412, cònsol de catalans,
nomenament, 454, impostos, exempció, imposició
i remissió d’, 398, 517, 624, italians, 381, jurament
dels nous reis a, 396, llegítima dels néts, legittima
nepotum, 426-429, Mallorca, regne de, 414-416,
434, 435, 480, 483, manlleutes, manleutas, 399,
400, moneda de Barcelona, 422-424, 530-532, ofi-
cis, 383, 519, 725, oficis municipals, distincions i
nomenaments, 441, 451, 625, oficials reials, 519,
604, Tamarit, 662, Tortosa, 600, 603, València, 641,
Ultramar, 454, – i països vedats, 744. Vegeu admi-
nistració de justícia, consuetuds, costums, estatuts i
usatges:, carreratge,  corts i parlaments, i moneda: .
– professions i oficis: advocats, 374, 425, 514, agri-
cultors, 599, 633, apotecaris, 495, 608, 615, 619,

628, 629, 788, argenters, 459, 478, 503, 504, 537-
539, 601, candeler, 551, canviadors, 409, 442, 443,
455, 463, 528, 529, 571, 572, 591, 618, 620, 635,
687, 773, 788, carnissers, 379, 380, 599, 707, colte-
ller, 694, corredor d’animals, 765, corredor de
pella, 697, corredors, corredors públics, corradós,
535, 536, 540, 622, 633, 644, 706, 712, costurera,
474, cuiner, 748, cuirasser, 609, drapers, 633, 648,
escrivans, 636-638, 715, 731, 732, 788, escrivans
jurats, 485, 504, 560, 675, flequers i forners, 742,
hostaler, 624, jurisperits, doctors i llicenciats en lleis
374, 375, 382, 387, 390, 397, 401, 438, 449, 469,
479, 484, 485, 489, 492, 514, 515, 561, 562, 622,
628, 635, 637, 642, 666, 685, 686, 704, 706, 712,
716, 727-729, 750, 762, 772, mercaders, 381, 388,
389, 398, 438, 458, 469, 478, 483, 487, 489, 502,
504, 535, 536, 541, 565-567, 573, 576, 577, 581,
582, 591, 601, 612-614, 621, 622, 648, 649, 653,
658, 660, 699, 730, 744-747, 751, 755, 756, 765,
786, 787, 790, 792, mestres de cases, 440, moler,
391, notaris, notarii, 373, 376, 378-385, 387-393,
396-398, 400-406, 408-413, 415-417, 420, 423,
428, 430, 434, 436-443, 445, 446, 448, 450, 451,
453-455, 457-459, 461-465, 469-474, 476, 478-
480, 484, 485, 487, 489, 492-495, 499, 502-506,
518, 528, 529, 535-541, 551, 552, 556-560, 571,
572, 574, 582, 588, 592-596, 598, 599, 601, 605,
606, 609, 612-614, 618, 619, 621, 622, 628, 629,
632-638, 640, 644, 645, 647-649, 651-654, 656-
659, 661, 663, 667, 670, 671, 674, 675, 677, 681,
685, 687, 689, 692, 693, 695, 698, 700-702, 704-
707, 712, 715, 718-720, 722-725, 727, 730-732,
741, 748, 762, 765, 768, 773, 774, 778, 780, 788,
791, oficis mecànics, 383, paraires i teixidors de
draps de llana, 492, 725, patró de nau, 726, pellis-
ser, 601, pintor, 609, pollers, polés, 438, revene-
dors de blat, 742, sabaters, 438, 493, 494, 715,
seller, 596, traginer, 748. Vegeu ciutadans. – proveï-
ments. Vegeu vitualles i privilegis: . – seca, 405, 514,
540, 564. Vegeu moneda: i oficials reials: . – territo-
ri de: 393, 417, 418, 492, 506, 551, 593, 599, 642,
674, baronies: 655, 743, 767, 768, 773, 774. Vegeu
també FLIX i la PALMA, batllia de, 374, 425, 604,
655, 666, 716, carreratge, institució del, 430, 436,
655, 663, 664, 674, 675, 677, 780, vegueria de,
374, 425, 430, 604, 655, 664, 666, 716, 743. Vegeu
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indrets:, privilegis:, SANT ANDREU DE PALO-
MAR, SANT GENÍS DELS AGUDELLS, SANT
VICENÇ DE SARRIÀ, SANTA EULÀLIA DE PRO-
VENÇANA, SANTA MARIA DE SANTS i
VALLÈS, el. – testaments, testamenta, –, clàusules
de, 403, 406, 426-429, 465, 468, 487, 502, 595,
609, 648, 659, 667, 707, 722, 730, 748, 772. –
tutories, 401, –, inventari, 458. – vaixells de, 388,
389, 408, 443, 726, 744-747, 751, 756, 757. Vegeu
defensa i vitualles. – vegueria. Vegeu territori de: . –
vitualles, victualia, 381, 387, 407, 410, 441, 678,
742, 745-747, 751-761. Vegeu CATALUNYA,
especialment corts i parlaments, i privilegis: .

BARDI, societat dels, companyia mercantil i bancà-
ria de Florència, 381.

BARJOLS, BARJÒUS, castel l de, situat a la
Provença, prop de Marsella i Toló, dep. de
Boques del Roine, França, 452.

BARRIA (Ramon), apotecari de Lleida, 738.

BARRUFET (Bernat), procurador de Francesc de
Santcliment i els seus i dels castells i llocs de la
seva senyoria, 680-682, 687.

BARTOMEUA, filla d’Agnès i del difunt Guillem de
Móra, de Sant Genís dels Agudells, 788.

BAS (fra Ramon de), guardià dels Frares Menors
de Lleida, 496.

BASTIDA, Ça Bastida, Sabastida (Arnau de, Arnau),
fill i hereu universal de Romeu de Bastida, conse-
ller de Barcelona, propietari alodial de cases al
carrer de la Sinagoga, 450, 478, 504 / Arnau
Sabastida. // — (Francesc de), ciutadà de
Barcelona, 444, conseller d’aquesta ciutat, 457,
propietari del molí del Clot en la part que pertan-
yé a Jaume Riquer, 376 / Francesc Sabastida. // —
(Joan de), propietari d’una part d’un molí del Clot,
612 / Joan Sabastida. // — (Joan), conseller de
Barcelona, 762 / Joan Sabastida.

BATLLE I GALLART (Carme), historiadora, 561.

BEATRIU (sor) abadessa del monestir de Sant
Antoni de Barcelona, 474.

BELLAIRE, germana d’Astruc Gracià, jueu de Falset, 769.

BELLERA (Ramon de), jurisperit de Lleida, 522, 524,
525. // — (Ramon Arnau de), noble, 515.

BELLIGNANO (Nicolao de), notari, procurador del
comú de Gènova, 758, 761.

BELLMUNT (Joan de), porter del rei Pere III, 573,
576, 577, 581.

BELLVER (Antoni), notari públic de Barcelona ja
difunt, connotari de Guillem Andreu, 695, 701,
702, 715. // — (Bartomeu), sabater, procurador
d’Arnau de Granyanella, 715.

BENVINGUDA, segona esposa del difunt Arnau
Humbert, de la parròquia de Sant Cebrià de
Tiana, mare de Bernat, Pere i Margarida Humbert,
618, 634. // —, vídua de Berenguer Gomar, notari
públic de Barcelona, procuradora del seu nét fra
Bernat de Mont, 409, difunta, 541. Vegeu GOMAR,
família (Berenguer) i MONT, família (Pere de).

BERENGUER, abat de Santa Maria de l’Estany, 750 /
Berenguer de Prats. // —, bisbe de Barcelona,
557, 558, 561 / Berenguer d’Erill // —, prevere,
beneficiat de la Seu de Barcelona. Vegeu GALÍ

(Berenguer).

BERENGUERÓ. Vegeu GOMAR, família (Berenguer). 

BERGA (Bartomeu de, Barthomeu de, Berthomeu
de), apotecari de Lleida, espòs de Caterina, 736-
738. // — (Joan de), prevere, beneficiat de la Seu
de Lleida, 738.

BERNADÓ, fill del difunt Arnau Guiu i de la seva
esposa Maria, 602. Vegeu també RIMBAU, família
(Nicolau) i TURELL, família (Bernat).

BERNAT, comte d’Osona i vescomte de Cabrera.
Vegeu CABRERA (Bernat de). // — (Domingo),
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sotssíndic de la c. de Barcelona, per Pere Dalmau,
síndic, 785.

BERTRAN (Berenguer), canviador de Barcelona,
528, 529. // — (Bernat), canviador de Barcelona,
463. // — (Francesc), algutzir reial, 699. // —
(Pere), habitant de la Palma, procurador d’Arnau
o Arnaldó de Bosc, fill, senyor de Flix i de la
Palma, i de la universitat de la Palma, 602.

BESALÚ (Simó), notari públic de Barcelona, 440.

BESANTA (Jaume de, Jacobus de), escrivà reial,
notari públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó i tinent els segells de l’infant Pere, 488.

BETA (Berenguer), corredor de pella, de Barcelona,
697.

BIGUES I RIELLS, nom oficial del mun. de Bigues,
comarca del Vallès Oriental, prov. de Barcelona.
Vegeu SANT PERE DE BIGUES.

BISBALS (Francesc), notari públic per tota la terra i
dominació del rei d’Aragó, 610, 611.

BISCARRA (Domingo de, Dominicus de), escrivà
dels reis Jaume II i Pere III, 378, 395, 405, 407,
notari públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó, 378.

BISOS (Juan de), habitant de Saragossa, notari
públic per tot el regne d’Aragó i escrivà de la cort
del justícia d’Aragó, 639, 672.

BLANCA. Vegeu BOSQUET, família (Arnau). // —,
esposa de Pere de Vall freda, coltel ler de
Barcelona, 694. // —, filla de Jaume de Canalies i
de la seva esposa Elisenda, muller d’Antoni Cebrià,
cuirasser de Barcelona, 609. // —, neboda i mar-
messora de Jaume Forn, cuiner, esposa de Bernat
de Bages, traginer de Barcelona, 748.

BLANES, Blanis (Ramon de, Raimundus de), donzell, 651.

BLANQUETA, esposa de Bernat Quart, hereva, en

darrer terme, d’Isabel, vídua de Guillem Roig, 487.

BOFILL (Jaume), notari públic de Barcelona, 748. //
— (Pericó), mercader de Barcelona, marmessor
del testament de Ferrer Ballaró, fill, 648.

BOIXÓ (Bernat), ciutadà de Lleida, 704.

BONADONA. Vegeu BONASTRUC MERCADELL, família.

BONAFILLA, filla d’Astruc Gracià, jueu de Falset, i de
la seva esposa Regina, muller de Vidal Jucef, jueu
d’Agramunt, 769.

BONANY (Bartomeu de, en), ciutadà de Barcelona,
conseller i auditor de comptes de la cort de l’in-
fant Martí, 652.

BONASTRUC MERCADELL, Bonastruch Mercadell,
família, jueu de Falset, espòs de Bonadona, pares
de David i de Provençal Mercadell, ambdós també
jueus de Falset, 569, 570, 575, 578, 617, 623, 630,
673, 683, 740. Vegeu ASTRUC MERCADELL.

BONDIA (Pere de), notari públic de Lleida i per
tota la terra i dominació del rei d’Aragó, 466.

BONET (Berenguer), procurador de certs ciutadans
de Barcelona en el litigi per la venda de la gotzema
o espígol, 489. // —, Bonat (Jaume, Jacme), merca-
der, ciutadà de Barcelona,  535, 536, difunt, 765. //
— (Pere), habitant de l’illa dels Banyols, parròquia
de Santa Eulàlia de Provençana, 437, 439.

BONETA. Vegeu BONJUHA JUCEF, família.

BONJUHA JUCEF, família, jueu de Barcelona, espòs
de Boneta, ambdós ja difunts, pares de Natan
Bonjuha, l’hereu universal, i de Boneta, muller de
David Vidal Barrot, jueu de Barcelona, 478, 503,
504.

BONMACIP (Andreu), ciutadà de Mallorca, guardià
del port de Ciutat de Mallorca, 435.

BONREPÒS (Santa Maria de Bonrepòs), monestir
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de, situat al mun. de la Morera de Montsant,
comarca del Priorat, prov. de Tarragona, 496, 584.

BORDELL (Miquel de), escrivà reial, notari públic
per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, 676.

BORRELL (Jaume), habitant de la Palma, procurador
de Francesc de Santcliment, cavaller, i el seus i
dels castells i llocs de la seva senyoria, 679-685,
687, 691. // — (Pere), habitant de Pobla Nova,
terme del castell de Montcada, 495. // — (Pere),
notari públic de Barcelona ja difunt, 469, 505. //
— (Pere), notari públic de Barcelona, 619, 628,
629, difunt, 670, 671.

BOS (Pere), clavari de la c. de Barcelona, 450.

BOSC, Bosch, des Bosch, Bosco, família (Arnau de,
Arnau del, Arnaldus de), ciutadà de Lleida, senyor
dels castells i llocs de Flix i de la Palma, 466, 467,
477, 481, testador, 496-498, difunt, 521-523, 586,
626, 627, espòs de Francesca, 496, 497, 554, 555,
testadora, 584, difunta, 586, 625-627, 689, 703, i
pare de tres fills: Salvador, l’hereu, Arnaldó o
Arnau, tots dos també ciutadans de Lleida, i
Nicolau, 496, 498, 582, 584, 592, i de sis filles legíti-
mes: Maria o Mariona, muller de Pere de Mont -
sonís, 477, 481, 496, 498, 584, 776, Bru nisenda,
Joana, monja del monestir de Bonrepòs, Margarida,
Clareta, 496, 584, i Sibil·la o Sibil·leta, menor, àlies
Francesquina, 496, 584, 626, 627, 689, 703, i d’una
filla natural també anomenada Sibil·la, major, 496,
497, 626, 627, 689, 703. Les dues filles del mateix
nom foren monges del monestir de Santa Maria de
Vallsanta, 466, 467, 477, 481, 496-498, 521-524,
526, 527, 554, 555, 626, 627, 689, 703, 776. El suc-
ceí en la senyoria el seu fill Salvador, 521-527, 533,
551, 553-555, 569-572, 574, 575, 582, 584, difunt,
589, 591-594, 630, 708. El segon fill, Arnaldó o
Arnau, heretà el seu germà Salvador, 584, 586,
589, 591-594, 602, 606, 607, 610, 611, 626, 627,
639, 672, 676, 696, 708, es casà amb Violant, filla
de Miquel Mulner, mercader de Lleida, 606, 607,
610, 611, 677. // —, Bosch, família (Bramon de,
Bramon del, Bremond de), mercader de Lleida,
habitant de Barcelona, famíliar de la casa del rei,

586, 653, casat amb Margarida, i pare de Franciscó
o Francesc de Bosc, mort intestat, i de Joan, també
famíliar de la casa del rei, hereu conjuntament amb
els seu pare Bramon del seu germà difunt, parents
de Sibil·la de Bosc, major, i de la germana homòni-
ma, menor, 626, 627, 689, 703. // —, Bosch
(Francesc de, Francesch del), ciutadà de Lleida,
germà, fiador i marmessor del testament d’Arnau
de Bosc, 496, 497, pare de dos fills: Francesc i Joan,
586, 610, 611, procurador del seu nebot Salvador
en l’administració dels castells i llocs de Flix i de la
Palma, 553-555, difunt, 586. // — (Francesc de),
regent l’ofici i lloctinent de Jaume Sacirera, veguer i
cort de Lleida i del Pallars, 690. // — (Francesquina
de), àlies. Vegeu BOSC, família (Arnau de). // —,
Bosch (Jaume de, Jacme del), candeler, ciutadà de
Barcelona, procurador de Joan Alanyà, doctor en
lleis, i de Macià Gener, de Montblanc, 551, procu-
rador de Salvador de Bosc en l’administració dels
castells i llocs de Flix i de la Palma, 553-555. // —
(Joan de), ciutadà de Lleida, 606. // — (Pere de),
germà d’Arnau de Bosc, de l’orde de l’Hospital,
496. // — (Pericó de), fill de Pere de Bosc i de la
seva esposa Beatriu, difunt, antic senyor dels cas-
tells i llocs de Flix i de la Palma, 668. Vegeu
MONTSONÍS, família (Pere de).

BOSQUET, Busquet, família (Jaume, en), ciutadà de
Barcelona, de la casa de l’infant Pere, propietari de
la meitat d’un molí del Clot juntament amb Simó
Gerald, difunt, 376. Tingué dos fills, ambdós ciuta-
dans de Barcelona: Francesc, que es casà amb
Constança i foren pares d’Arnau i de Simó
Bosquet, testador, 465, i Arnau, que es mullerà
amb Blanca i tingueren quatre fills: Francescó, Joan,
Galceran i Gem Pere, heretà la meitat d’un molí
situat al casal dels molins nous del Clot, 612-614,
testador, 722.

BOSSEGAIS, Bossegays (Joan de, Johannes de),
escrivà del rei Joan I, notari públic per tota la terra
i dominació del rei d’Aragó, 750, 782, notari
públic de Barcelona, 782.

BOTART (Bernat), ciutadà de Barcelona, 556.
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BOTELLA (Francesc), prior del monestir de Santa
Eulàlia del Camp, 461, 463, 464.

BOTELLER (Pere), habitant de Falset, notari públic
per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, 533,
569, 570, 575, 578, 583, 590, 616, 617, 623, 630,
673, 739, 740. // —, Botayler (Ramon), mercader
de Lleida, procurador de Pere Aicart, mercader
de Falset, 679.

BOTET I SISÓ (Joaquim), historiador, 405.

BOUDREVILLE (Guillem de), llicenciat en decrets i
batxiller en lleis, canonge de París, nunci i col·lector
de la Seu Apostòlica a les prov. de Tarragona i
Saragossa, i al regne de Mallorca, 766, 778.

BOULES (Antoni, Anthonius), prevere beneficiat de
la parròquia dels Sants Just i Pastor, 698.

BRÀFIM, Abràfim, castell i lloc de, mun. de
Catalunya, comarca de l’Alt Camp, prov. de
Tarragona, alou de l’església de Barcelona, 395.

BRANCUTXO (Nicolao de), patró o propietari de
nau, 766.

BRESC, Berscho (Guillem), fill del difunt del mateix
nom, doctor en lleis, de Lleida, 700.

BRESCIA, c. de la Llombardia, cap. de la prov.
homònima, Itàlia, bisbe de, llegat de la Santa Seu,
561 / Agapito Colonna.

BRUGUERA (Francesc de), mercader de Barcelona,
espòs de Margarida, filla del difunt Guillem
Forner, 535, 536, 765. // — (Pere de), notari
públic de Barcelona, 725.

BRULL (Esteve), escrivà, ciutadà de Barcelona, 715.

BRUNET (Pere), canviador de Barcelona, 635.

BULLIDOR, el, poblet dispers del mun. de
Barbens, comarca de l’Urgell, prov. de Lleida, cen-
tre la baronia del mateix nom, 477, 498, 727, 776.

Vegeu MONTSONÍS, família (Pere de).

BURGOS, c. cap. del regne de Castella-Lleó, i
actualment de la prov. homònima, 786, canonge
de, 792, diòcesi de, 792, oficials de la c. de, 786,
787, 789, 790, 792.

BURGUERA (Miquel de), ciutadà de Barcelona, 440.

BURGUÈS (Jaume), conseller de Barcelona, 643.

BURGUET (Francesc), notari públic de Terrassa per
Jaume Gili, notari per autoritat del prior del
monestir de Santa Maria de Terrassa, 490. // —
(Simó), agricultor, ciutadà de Barcelona, 599.

BURGUNYÓ (Joan de), ciutadà de Barcelona, 647,
espòs de Caterina, testador, 667.

BUSQUET (Arnau, en). Vegeu BOSQUET, família (Jaume).

BUSQUETS (Arnau de), canviador, ciutadà de
Barcelona, 442, conseller de Barcelona, 373. // —,
Busquetis (Berenguer de, Berengarius de), escrivà
dels reis Pere III i Joan I, notari públic per tota la
terra i dominació del rei d’Aragó, 646. // —
(Francesc de), de la casa de Pere, abat del mones-
tir de Sant Cugat del Vallès, 513. // — (Romeu
de), batlle de Barcelona, 561. // — (Romeu de),
conseller de Barcelona, 463.

BUSSOT (Antoni), clavari de la c. de Barcelona,
788. // — (Bernat), conseller de Barcelona, 762. //
— (Bernat), de la casa del rei, regent la Diputació
del General de Catalunya, 559, 560. // — (Pere),
llicenciat en lleis, conseller de Barcelona, nunci de
la c. de Barcelona, 460, 475, 557, 558. // —
(Ramon), hereus de, 687.

CABANELLES (Guillem de), fill de l’homònim del
mateix nom, mercader de Barcelona, marmessor
del testament de Ferrer Ballaró, fill, 648.

CABOT (Bernat), mestre de cases de Barcelona, 440.
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CABRERA, castell de, situat a Catalunya, al
Cabrerès, comarca d’Osona, prov. de Barcelona,
centre del vescomtat de Cabrera. Vegeu CABRERA

(Bernat de).

CABRERA, castell de, situat al mun. de Catalunya
de Cabrera d’Anoia o d’Igualada, comarca d’Anoia,
prov. de Barcelona, 562. Vegeu TOUS, família
(Bernadó de). 

CABRERA, despoblat de Catalunya, mun. de
Vilanova de Meià, comarca de la Noguera, prov.
de Lleida, 606.

CABRERA (Bernat de), vescomte de Cabrera, senyor
de diversos llocs i parròquies del Vallès, 563, 663.

ÇABUIS (Aymerich), donzell, 448.

CADIS, CÁDIZ, c. d’Andalusia, cap. de la prov.
homònima, 786.

CALAF (Guillem), notari públic de Perpinyà, 444.

CALATAIUD (Hilari de), notari públic de València, 785.

CALBET (Barthomeu), redemptor d’un censal, 569.

CALBÚS (Guillem), d’Alcarràs, domèstic de Francesc
de Santcliment, cavaller, procurador d’alguns credi-
tors barcelonesos per les pensions impagades dels
censals morts creats pel cavaller citat, 697.

CALDERÓ (Guillem), ciutadà de Barcelona, síndic i
procurador de la c. de Barcelona, 751-761.

CALDERS (Galceran de), escrivà jurat de Guillem de
Santilari, notari públic de Barcelona, 485.

CALDES DE MONTBUI, Caules, mun. de
Catalunya, comarca del Vallès Occidental, prov. de
Barcelona, 655.

ÇALEMA DE ÇAYDOT, sarraí de Flix, arrendatari de la
barca de Flix, 669, procurador d’Arnau de Bosc,
fill, 607.

CÀLLER, castell de, situat a la cap. de la prov. del
mateix nom a l’illa de Sardenya, ara regió autòno-
ma sarda, Itàlia, 654, 678, 699. Vegeu SARDENYA
I CÒRSEGA, regne de.

CALVET (Bartomeu), jove durant la vida del qual es
concertà la pensió d’un violari, 738.

CAMALLERA (Arnau de), habitant de Mallorca,
regent el pes reial a Ciutat de Mallorca, 435.

CAMARASA, mun. de Catalunya, comarca de la
Noguera, prov. de Lleida, 606.

CAMÓS (Guillem de), administrador del cap de
Logudor, 678.

CAMP DEL COLOMER, situat al puig de la
Guardiola, prop de la Pobla Nova, terme del cas-
tell de Montcada, 495, 585.

CAMP (Bernat de), ciutadà de Barcelona, 596.

CAMPANARIO (Nicola), ciutadà de Gènova, guarda
dels magatzems de blat de la c. de Gènova, 759.

CAMPOFREGOSO (Jacopo), dux de Gènova, 751-
757, 759.

CAMPORRELLS (Bernat de), cavaller, 515, àrbitre en
la reclamació de Violant, esposa d’Arnau de Bosc,
fill, respecte a la restitució de la seva dot i béns
parafernals, 676.

CAMPS, Campis (Macià de, Mathia de), prevere de
l’església de Sant Jaume de Barcelona, procurador
de Pere Romeu, també prevere, rector de l’altar
de Santa Maria Magdalena de l’esmentada església,
608, 615, 619, 628, 629.

CANALIES, Canallies, casa de, situada a la parròquia de
Santa Perpètua de Mogoda, propietat alodial del difunt
Bord de Castellcir i de la seva esposa Guillema, 448.

CANALIES (Jaume de), pintor, ciutadà de Barcelona,
testador, 609.
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CANALS (Pere), beneficiat de la Seu de Barcelona,
marmessor del testament de Pere de Bages, mer-
cader de Barcelona, 469.

CANET (Ferrer de), cavaller, conseller reial, procu-
rador del rei Pere III a les paus amb Gènova, 375.
// — (Guillem de), cavaller, espòs de Saura i pare
de tres fills: Pere, Guillem i Berenguer, propietari
útil del puig de Montgat, 618, 632-638, 643.

CÀNOVES, castell de, situat al mun. de Catalunya
del mateix nom, comarca del Vallès Oriental,
prov. de Barcelona, 436.

CANYAMÀS, Canyamàç (Guillem, en), prevere, rec-
tor de l’església de Sant Pere de Masquefa, 715.

CANYELLES (Gabriel), notari públic de Barcelona,
connotari del difunt Pere Dalmau, també notari
públic de Barcelona, 773, 774.

CAPCIR (Ramon de), jurisperit, 483.

CAPMANY I DE MONPALAU (Antoni de), historiador,
383, 388, 408, 410, 414-416, 422-424, 454, 725,
731, 732, 744, 775.

CARBÓ (Bernat), ciutadà de Barcelona, de la casa
reial, 719, 720. // — (Galceran), fill de l’homònim
del mateix nom, mercader i conseller de
Barcelona, 434, 439, 453, 455. // — (Galceran),
marmessor del testament de Ferrer Ballaró, fill,
648. // — (Guillem), notari públic per tota la terra
i dominació del rei d’Aragó, 650, 771.

CARBONELL (Guillem), mercader, ciutadà de
Barcelona, 660. // — (Nicolau), mercader de
Càller, 699. // — (Pere), beneficiat de Vic, mar-
messor del testament de Francesc de Puigbacó,
canonge i paborde de Vic, 597.

CARCASSONA (Berenguer de), jurat de València,
789, [790]. // — (Ramon de), ciutadà de Lleida,
diputat del General de Catalunya i del regne de
Mallorca, 529, fiador, 586.

CÀRCIA. Vegeu GARCIA (Arnau de).

CARDEDEU, parròquia de, mun. de Catalunya,
comarca del Vallès Oriental, prov. de Barcelona,
430, 663.

CARDONA, mun. de Catalunya, comarca del
Bages, prov. de Barcelona, centre del vescomtat i
del comtat de Cardona des del 1375. Vegeu
CARDONA (Hug de).

CARDONA (Francesc), fil l del difunt Jaume
Cardona, mercader de Barcelona, 487. // — (Hug
de), vescomte de Cardona, 562. // — (Huguet
de, n’Uguet), 486, difunt, 601. // — (Sperans in
Deo), promotor dels negocis del rei Joan I, 767.

CARDÓS (Bernat), notari públic per tota la terra i
dominació del rei d’Aragó, regent l’escrivania de la
cort del veguer de Lleida per Pere Guillem de
Millà, de la casa reial, 481, 545. // — (Joan), pellis-
ser de Lleida, marmessor del testament de Pere
d’Espallargues, 733, 738.

CARINYENA, CARIÑENA, Caranyena, mun.
d’Aragó, prov. de Saragossa, 500, 501.

CARINYENA (Antoni), llogater de cases a la plaça
del palau reial, 596.

CARLADÈS, vescomtat de, centrat en la vila i
antic castell de Carlat, situat a la regió d’Alvèrnia,
dep. de Cantal, França, 394.

CARRERA (Berenguer), escrivà reial, i escrivà de
l’escrivania de la cort del veguer de Lleida, 526,
669, 679, 690, 709, 738.

CARTELLÀ (Galceran de), àlies Dorrius, curador de
la persona i béns de Bernadó de Corbera, fill del
difunt Gilabert de Corbera, cavaller, 479.

CARTOIXA, la, monestir de Sant Jaume de Vall-
paradís, situada al terme del castell de Terrassa,
prior de la, 528, 529.
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CASABÒ (Francesc), mercader, ciutadà de Bar-
celona, propietari de la meitat d’un molí situat al
casal dels molins nous del Clot, 612-614.

CASADEVALL (Berenguer de), notari públic i regent
l’escrivania pública de Balaguer per Guillem
Desvilar, rector de l’església del citat lloc, 727.

CASALDÀLIGA (Domènec Ramon de), fiador
d’Arnau Ferrer, de Barcelona, 726.

CASALS (Bonanat de), jutge arbitrador en el trasllat
de la pescateria, 479. // — (Ramon), escuder i
procurador de Pere de Montsonís, ciutadà de
Balaguer i castlà de Gerb, 481.

CASANOVA (Bernat), regent el pes del rei de Mallorca,
483. // — (Francesc de), pellisser de Barcelona, 601.

CASASAIA (Pere de), mercader de Barcelona, 744.

CASES (Andreu de), carceller de la presó de la
cort del veguer de Barcelona, 661.

CASSARD (Bernat), habitant de Barcelona, propie-
tari útil d’unes cases a la plaça de Sant Jaume que
adquireixen els consellers de Barcelona per a
construir-hi una font, 462-464.

CASTANYER (Honorat), notari públic de Vilafranca i
de la terra del Conflent, 534.

CASTELL (Miquel), veí de Tortosa, procurador de
Guillem Aguiló, d’Arnau Negre i de Francesca,
vídua d’Arnau Vicenç, tots ciutadans de Tortosa,
549, 550.

CASTELLA, regne de, 785, guerra amb Aragó,
506, 509, 511, 514, 530-532, 642, 785, 788, privi-
legis als catalano-aragonesos, 786, rei de, 514,
785, 786, 790, 792, súbdits de, 786, vaixells de,
699, 743, 785-787, 789, 790, 792.

CASTELLAR (Berenguer de), notari públic de
Barcelona, 390.

CASTELLCIR, Castrociro (Bord de, Burdus de), pro-
pietari alodial ja difunt de la casa de Canalies,
parròquia de Santa Perpètua de Mogoda, espòs
de Guillema i pare dels dos fills comuns: Galceran
i Constança, 448.

CASTELLET (Arnau de), doctor en decrets, canonge
de Barcelona, marmessor substitut del testament
de Pere de Bages, mercader de Barcelona, 469.

CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS, mun. de
Catalunya, comarca de l ’Anoia, prov. de
Barcelona, habitant de, 562.

CASTELLÓ [DE LA PLANA], Castelló del Camp
de Borriana, Castilio Campi de Burriana, c. del
País Valencià, cap. de la prov. del mateix nom,
comarca de la Plana Alta, 378.

CASTELLÓ DE LLIMIANA. Vegeu LLIMIANA.

CASTELLÓ DE MEIÀ. Vegeu SANTA MARIA DE
MEIÀ.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES, mun. de Catalunya,
comarca de l’Alt Empordà, prov. de Girona, 554,
555, 586.

CASTELLÓ (Bernat), col·lector del dret de mesurat-
ge a Mallorca, 435. // — (Felip), mercader de
Lleida, tutor de Bartomeu i de Bernat Rimbau,
pubills, fills del difunt Nicolau Rimbau, 665. // —
(Francesc), canviador de Barcelona, 409.

CASTRO URDIALES, CASTRO-URDIALES, c.
del regne de Castella i de la comunitat autònoma
de Cantàbria, prov. de Santander, 787, 789, 790,
792.

CATALUNYA, Cathalunya, Cathalonia, principat
de, província de, 378, 410, 422-424, 456, 510,
517, 518, 530, 531, 679, 699, 779. – administració
de justícia, 387, 519, 642. – armades. Vegeu defen-
sa. – batllies, 522, 780. – bisbes, 393. – comtats,
394, 411, 414-416, 435, 516, 534, 664, 717. –
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cònsol de catalans, 454, 751. – constitucions, cos-
tums, estatuts, usos i usatges: 378, 396, 456,
Constitucions Generals de Catalunya, 411, 422-
424, 430, 456, 604, pau i treva, 510, Princeps nam-
que, 515, 516, unió perpètua de la c. i regne de
Mallorca, el Rosselló i la Cerdanya a, 411, 717,
unió perpètua de la c. de Tortosa a, 530, 531.
Vegeu corts i parlaments, i privilegis: . – corts i par-
laments, curia, 410, 411, 468, 475, 486, 488, 489,
499, 509-511, 517-519, 530-532, 559, 560, 624,
717, 770, 779, –, braços de, 378, 511, 532, ecle-
siàstic i militar, 510, braç reial, brachium reale civi-
tatum Cathalonie, 410, 411, 442, 443, 455, 456,
475, 486, 499, 509, 779, –, síndics a, 378, 410,
411, 475, 486, 491, 517, 518, 532, 587. – defensa,
410, 449, 455, 475, 486, 488, 509, 511. Vegeu
guerres: . – Diputació del General de Catalunya,
Deputació, General de —, Generalitat de —, ofi-
cis de la, 528, 529, 559, 560, 587, 649. – esglésies i
monestirs, 515, 626, 627, 643, 646, 750, 765, 778.
– estaments, 393. – govern: 382, 384, 387, 397-
401, 407, 456, 460, 482, 488, 489, 491, 502, 508,
510, 515, 517, 519, 530, 531, 750, 773, 774, 779,
781. Vegeu ALFONS II, ALFONS III, JAUME I, JAUME II,
JOAN I, PERE I, PERE II, PERE III, , reis de Catalunya-
Aragó. Vegeu també FERRAN, JOAN i PERE, infants, i
oficials reials: . – guerres, 410, 442, 443, 455, 475,
509, 511, 530-532, 642. Vegeu defensa. – habi-
tants de, catalans, 396, 717, 751, 755, 756, 760. –
impostos i generalitats: 587, augmentar les tarifes
de les imposicions, 486, dret de cisa sobre els
béns i les mercaderies, 517, fogatges, 528, 529, sal,
559, taxes sobre les rendes de censals i de violaris,
519. – minories religioses, 519, 559. – moneda,
468, 475, 517. Vegeu privilegis: i BARCELONA,
moneda: . – oficials reials: 387, 397, 407, 408, 460,
482, 499, 510, 517, 519, 520, 604, batlles, 552,
veguers, 552. – ordinacions de navegació i segure-
tat dels navegants, 408. – privilegis: 378, 396, 456,
717, estabilitat de la llei i el tipus de la moneda de
Barcelona, 530-532, dret de cisa sobre els béns i
les mercaderies, 517, jurament de fidelitat dels
reis, 396, lliure exportació de metalls i de moneda
no barcelonesa, 422-424, vitualles, 407. Vegeu
constitucions, costums, estatuts, usos i usatges: . –
professions i oficis: advocats, 519, canviadors, 510,

jurisperits, 510, 519, mercaders, 587, metges, 510,
519, notaris, 468, 519, notaris per tot el principat
de, 447, 465, 484, 485, 513, 563, 595, 645, 664,
722, 768, patró de nau, 734. – testaments, 468.
Vegeu BARCELONA. // — – ARAGÓ, corona de,
386, 408, 519, corts generals i parlaments, –, pro-
posta de, 373, 378, 506, 517-519, 587, 642, 699,
770, 779, govern de, 409, 482, 486, 488, 491, 515,
517, 641, 750, 779, 781, Mallorca, infeudació i
incorporació del regne de Mallorca a, 394, 411,
notaris per tota la terra i dominació del rei
d'Aragó, 378, 385-388, 392-394, 407, 410, 411,
449, 466, 468, 469, 475, 481, 482, 486, 488, 491,
496-498, 506, 509-511, 514, 515, 517-519, 521-
526, 530-533, 538, 542-550, 553, 554, 561, 562,
564-570, 573, 574, 576-581, 583, 584, 586, 587,
589, 590, 600, 602-604, 607, 610, 611, 616, 617,
620, 623, 630, 631, 641-643, 646, 650, 651, 655,
660, 661, 663-666, 668, 669, 673, 674, 676, 677,
679-682, 684, 686-688, 690, 691, 696, 697, 699,
708-712, 716, 717, 728, 729, 733, 735-741, 750,
764, 767, 770, 771, 775, 776, 779, 782, 786, 787,
789, 790, 793, ordinacions de navegació i seguretat
dels navegants, 408, paus amb Gènova, 375, 377,
privilegis als castellans, 786, prov. eclesiàstica de,
766, 778. Vegeu ARAGÓ, regne d', CATALUN-
YA, principat de, i SARDENYA I CÒRSEGA, regne
de. Vegeu també CASTELLA, regne de, i
GÈNOVA.

CATERINA, esposa de Bartomeu de Berga, apotecari
de Lleida, 738. // —, esposa i hereva universal de
Joan de Burgunyó, 667. // —, esposa de Guillem de
Muntanyola, notari, 736-738. // —, filla de Bernat
de Navés i de la seva esposa Francesca, 650. // —,
filla de Bernat de Torrent, mercader de Barcelona,
591. // —, filla i hereva universal del difunt Miquel
Mulner, canviador de Lleida, i de la seva esposa
Ròmia, esposa de Francesc de Santcliment, donzell,
menor, senyor de Sarroca i de Llardecans. Vegeu
SANTCLIMENT, família (Francesc de). // —, vídua de
Berenguer Maçana, mercader, 658.

CATIVER (Guillem), propietari útil d’un obrador, 596.

CATÓ (Arnau), oficial del bisbe de Barcelona, 438.
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CAVA (Francesco de), de Tràpani, notari públic
reial a tota l’illa de Sicília, 746.

CAVALLER (Jaume), ciutadà de Barcelona, síndic de
la c. a les corts de Vilafranca-Barcelona, 475, 515,
595. // — (Vicenç), de la tresoreria reial, notari
públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó, 786, 787, 789, 790.

CAVA-ROQUES (Pere de), notari públic de Barcelo-
na, 442, 443.

CAYTUS DE ARENZANO (Andriolo), notari, 747.

CEBRIÀ (Antoni), cuirasser, ciutadà de Barcelona,
espòs de Blanca, filla de Jaume de Canalies, pin-
tor, també ciutadà de Barcelona, i de la seva
esposa Elisenda, 609.

CENTELLES (Gilabert de), vicegerent del governa-
dor del regne de Mallorca, 435, conseller del rei
Pere III i governador del regne de Mallorca, 480.

CERDÀ (Pere), vicari i notari públic de Falset, per
Nicolau de Clarió, rector i notari públic del citat
lloc, 617.

CERDÁN (Domingo), cavaller, conseller reial i justí-
cia d’Aragó, 565, 577, 581, 639, 672.

CERDANS (Bernat), ciutadà de Barcelona, 688, 690.

CERDANYA, comtat de la, Ceritanie comitatus,
regió natural i històrica de Catalunya, als Pirineus,
formada per l’alta vall del Segre, 394, 411, 443,
534, notari dels comtats del Rosselló i la —, 664,
privilegis als barcelonesos, 414-416, unió perpètua
als regnes, 411, 717.  

CERDANYA (Guillem Ramon de), comte del com-
tat homònim, 534.

CERVELLÓ, Cervilio, castell de, situat al mun. de
Catalunya del mateix nom, comarca del Baix
Llobregat, prov. de Barcelona, centre de la baro-
nia de Cervelló, 444-447, 655, 743.

CERVELLÓ (Bernat), notari públic de Barcelona, 438.

CERVERA, Cervaria, mun. de Catalunya, comarca
de la Segarra, prov. de Lleida, 509-511, corts de,
509-511, vegueria de, 595. 

CERVERA (Ramon de, Raimundus de), doctor en
decrets, conseller reial i auditor de la cort, 564,
conseller, protonotari i canceller reial, 625. // —,
comte de. Vegeu JOAN, infant.

CIMA, Sima (Pere), jurisperit, conseller de Pere III, 387.

CIRER (Galceran), prevere de Barcelona, marmes-
sor del testament d’Huguet de Cardona, 601. //
— (Pere), mercader de l’Alguer, 766.

CIRERA, castell de la, situat al poble de Catalunya
del mateix nom, mun. de Llorac, comarca de la
Conca de Barberà, prov. de Tarragona, 591.

CIRERA (Miquel), prior major de l’església de
Tortosa, 600. // — (Ramon), llicenciat en decrets,
rector de l’església de Forcall, oficial de Tortosa,
683. // — (Ramon Arnau de), cavaller, 515.

CIURET (Guillem), mestre de cases de Barcelona,
440.

CIVERA (Joan, Johan), donzell, ciutadà de Lleida,
665, lloctinent de la cort del veguer de Lleida,
738, procurador de Francesc de Santcliment i els
seus i dels castells i llocs de la seva senyoria, 669,
673, 679, 683, 738-740.

CLAR, àlies. Vegeu JOVER (Arnau).

CLARÀ (fra Mateu), prior del monestir de Sant Pol
del Mar, 765.

CLARAMUNT (Jaume de), ciutadà de València, sín-
dic de la c. de València a les corts generals de
Montsó, 518.

CLARET (Mateu de), notari públic de Lleida, 700,
per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, 553,
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554, 586, 764, i regent l’escrivania de la cort del
veguer de Lleida, 526, 679, 690, 697, 709, 738.

CLARIANA (Humbert de), donzell, procurador de
Roger Bernat, comte de Pallars, 444. // — (Romeu
de), espòs d’Alamanda, ja difunt, 574, 594.

CLARIÓ (Nicolau de), rector i notari públic de
Falset, 583, 617.

CLAVARINE (Fi l ippo), membre del Consell
d’Ancians del comú de Gènova, 377.

CLAVELL (Bernat), marmessor del testament del
difunt Pere d’Espallargues, ciutadà de Lleida, 668.
// — (fra Pere), del convent de Predicadors de
Barcelona, marmessor del testament de Pere de
Montcada, procurador general de Catalunya, 502.

CLAVER (Pere), notari públic per tot el principat
de Catalunya, 768.

CLIMENT VII, Clement, papa d’Avinyó, 777, 778,
782, 784 / Robert de Ginebra.

CLOS (Jaume), pregó i corredor públic de la c. de
Barcelona, 622.

COC (Arnau), conseller de Barcelona, 445-447.

COCORELLES, ses, indret del terme del castell
d’Octavià, a la parròquia de Sant Pere d’Octavià,
507, 513.

CODINA (Joan), notari públic, 678.

CODONYÀ (Bernat), ciutadà de Barcelona, de la
casa reial, marmessor del testament d’Huguet de
Cardona, 601. // — (Bernat), ciutadà de Bar ce -
lona, de la casa de Pere III, 686.

COLL, Des Coll (Bernat de, Bernat), sotstresorer
reial, procurador de Jaume Roig, conseller i treso-
rer del rei Pere III, 455 / Bernat Descoll. // —
(Bonanat de), ciutadà de Barcelona, marmessor
del testament de Pere de Montcada, procurador

general de Catalunya, 502 / Bonanat Descoll. //
— (Guillem), notari públic de Lleida, i per tota la
terra i dominació del rei d’Aragó, 584. // —
(Jaume de), notari públic de Barcelona, 448. // —
(Pere de), canonge i sagristà del monestir de
Santa Maria de l’Estany, sotscol·lector de la dèci-
ma biennal a la c. i diòcesi de Barcelona, 778.

COLLS (Pere de), notari públic de Barcelona, 618.

COLLSABADELL, parròquia de, poble agregat al
mun. de Llinars del Vallès, comarca del Vallès
Oriental, prov. de Barcelona, 430.

COLLSEROLA, serra que separa el Barcelonès del
Vallès Oriental, delimitada pels rius Besòs i Llobregat,
un dels límits de l’antic territori de Barcelona, 777,
782. Vegeu BARCELONA. – indrets:.

COLOM (Guillem), canviador de Barcelona, 618.

COLOMER (Francesc de), seller de Barcelona, 596.
// — (Pere de), jurisperit de Barcelona, 484.

COLOMERII (Francischus), habitant de Barcelona,
624.

COMA (Pere de), notari públic per tota la terra i
dominació del rei d’Aragó, escrivà del braç dels
rics homes i cavallers de Catalunya a les corts de
Montsó, 587.

COMADERECH (Petrus de), 588.

COMARMENA (Jaume de), notari públic de
Barcelona, 376.

COMES (Bartomeu de), canonge de Santa Maria
de l’Estany, procurador de l’abat del citat mones-
tir , 750. // — (Guil lem de), paborde de
Tarragona, vicegerent de l ’arquebisbat de
Tarragona, 662. // — (Ramon de), jurisperit de
Lleida, escrivà de l’escrivania de la cort de l’oficia-
lat del bisbe de Lleida, 522, 524, 525, 527, 549.

COMTE (Pere), doctor en lleis, conseller i promo-
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tor dels negocis de la cort, lloctinent del canceller
reial, 712.

CONAMINA (Ferrer de), notari públic de Barcelona,
405, 489.

CONAMINES (Joan de), conseller de Barcelona, 628.

CONESA, castell de, situat al mun. de Catalunya
del mateix nom, comarca de la Conca de
Barberà, prov. de Tarragona, 542-545.

CONESA (Jaume, Jacobus), secretari del rei Pere III,
518, 519, protonotari reial i notari públic per tota
la terra i dominació del rei d’Aragó, 530-532. //
— (Pere de), donzell, castlà del castell de Conesa,
procurador de Francesc de Santcliment i els seus,
i dels castells i llocs de la seva senyoria, 542-545.
// — (Pere), prevere, rector de la capella de Santa
Maria del castell de Montcada i notari públic del
terme de l’esmentat castell, 585.

CONFLENT, el, Confluent, el, Confluentis pars,
comtat de, comarca situada a la regió de
Perpinyà, constituïda per l’alta i la mitjana vall de
la Tet, dep. dels Pirineus Orientals, França, 394,
534, 717, notari de, 534, privilegis als barcelone-
sos, 414-416.

CONSTANÇA. Vegeu BOSQUET, família (Arnau). //
—, filla del difunt Bord de Castellcir i de la seva
esposa Guillema, 448. // —, filla de Francesc
Eimeric, esposa de Pericó de Conomines, 458. //
—, filla de Jaume Santsalvador i de la seva esposa
Maria, vídua de Mateuó Civader, ciutadà de
Barcelona, 492. // —, mare de Bernadí de Tous i
àvia d’Elionor de Tous, 562. // —, noble, vídua de
Bertran de Castellet, 502. //—, Constancia, vídua
de Ferrer Ballaró, mercader de Barcelona, mare
de Guillem i de Ferrer Ballaró, 621, 648, 649.

CONSTANTÍ, mun. de Catalunya, comarca del
Tarragonès, prov. de Tarragona, 491.

CONTARENO (Giovanni), ambaixador del dux de
Venècia, 734.

CONXELL (Francesc), pellisser de Lleida, marmes-
sor del testament de Pere d’Espallargues, 733.

COPÍ, Cupí (Jaume), cambrer de la reina Violant,
procurador seu en la fundació del monestir de
Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, 782.

COPONS (Ramon de), veguer de Barcelona, 485.

CORBERA (Bernadó de, Bernat de), fill i hereu uni-
versal del difunt Gilabert de Corbera, cavaller, 479.

CORNIOLA, antiga quadra del mun. de Fontllon-
ga, parròquia de Figuerola de Meià, comarca de la
Noguera, prov. de Lleida, 606.

CORRETGER (Pericó), fill de Guillem Corretger i de
la seva esposa Jaumeta, nét de Jaume
Santsalvador i de la seva esposa Maria, ciutadà de
Barcelona, 492. Vegeu SANTSALVADOR, família
(Jaume de). 

CORRÓ D’AMUNT, Corró Sobirà, lloc del mun.
de les Franqueses del Vallès, comarca del Vallès
Oriental, prov. de Barcelona, 677, 780. // — D’A-
VALL, Corró Jussà, poble cap del mun. de les
Franqueses del Vallès, comarca del Vallès
Oriental, prov. de Barcelona, 677, 780.

CORTEI (Berenguer de), jurisperit de Barcelona,
484, 485.

Cortes, 411, 468, 499, 509-511, 530-532.

CORTÈS, font del mas d’en, situat a la parròquia
de Sant Vicenç de Sarrià, propietat alodial del
monestir de Pedralbes, 470.

CORTÈS (Bernat, en), emfiteuta del mas Cortès,
difunt, de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, 470.

CORTILL (Berenguer de), jurisperit, ciutadà de
Barcelona, lloctinent del batlle de Barcelona, 728, 729.

CORTILLAS (Belenguer), mercader, habitant de
Saragossa, 639, 672.
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CORTIT (Arnau), de Lleida, difunt espòs de
Ramoneta, 606.

COSCOI (Pere), mercader de Barcelona ja difunt,
pare de Maria, esposa de Bartomeu Gomar, nota-
ri públic de Barcelona, 541.

COSCOLLERA, antiga quadra del mun. de
Vilanova de Meià, comarca de la Noguera, prov.
de Lleida, 606.

COSTA (Berenguer de), notari públic per tota la
terra i dominació del rei d’Aragó, 538. // —
(Francesc de), notari públic de Barcelona, 493,
494. // — (Pere de), batlle general de Catalunya,
489 / Pere Sacosta.

COTLLIURE, castell de, situat al mun. i port del
Rosselló del mateix nom, dep. dels Pirineus
Orientals, França, 394, 443, 717.

CREDENCIA (Antonio de), notari públic i canceller
del dux, Consell i comú de Gènova, 751-757.

CREVILLENT, mun. del País Valencià, comarca del
Baix Vinalopó, prov. d’Alacant, 768.

CUBELLES, castell i lloc de. Vegeu VILANOVA
DE CUBELLES.

CUBELLS, mun. de Catalunya, comarca de la
Noguera, prov. de Lleida, 606.

CUC (Antic), fill del difunt Jaume Cuc, de Pobla
Nova, terme del castell de Montcada, 763.

CUIRASSERIA, carrer de la, carrer de la c. de
Lleida, 498.

CUQUET (Berenguer), de la parròquia de Santa
Engràcia de Montcada, 471.

DALMAU, vescomte de Rocabertí, nebot de Pere
de Montcada, 502, 654. // — (Antoni), escrivà

reial, notari públic per tota la terra i dominació del
rei d’Aragó, 699. // — (Arnau), patró de nau, 678.
// — (Pere), escrivà jurat d’Andreu Figuera, notari
públic de Barcelona, 675. // —, Dalmacii (Pere,
Petrus), notari públic de Barcelona, 541, 659, 725,
762, connotari de Gabriel Canyelles, també notari
públic de Barcelona, difunt, 773, 774, síndic i pro-
curador de la universitat de Barcelona, 624, 661,
662, 706, 712. // — (Pere), notari públic de
Barcelona, 791. // — (Pere), notari públic i regent
l’escrivania pública de Balaguer per Jaume Fabra,
batxiller en decrets, rector de l’església i notari
públic de Balaguer, 498.

DAROCA, mun. d’Aragó, prov. de Saragossa,
387, 565. Vegeu ROMANOS, llogaret de.

DAVID MERCADELL, Daví Mercadel. Vegeu
BONASTRUC MERCADELL, famíl ia. // — VIDAL

BARROT, jueu de Barcelona, espòs de Boneta, filla
dels difunts Bonjuha Jucef i de la seva esposa
Boneta, 478, 503, 504.

DELMÀS (Bartomeu), doctor en lleis, 789.

DENGANS (Ramon), síndic i procurador de la uni-
versitat de Flix, 569, 570.

DESLLOR (Antic), escrivà de Barcelona, espòs de
Margarida, 788. // — (Simó), ciutadà de
Barcelona, patró juntament amb Lluís d’Averçó,
d’una de les galeres armades per la c. de
Barcelona pel passatge a Sardenya, 783. Vegeu
LLOR.

DESMONGES (Francesc de), jove, notari públic per
tota la terra i dominació del rei d’Aragó, regent
l’escrivania pública de Balaguer per Jaume Fabra,
batxiller en decrets, rector de l’església i notari
públic de Balaguer, 776.

DESPRATS (Guillem), acusat de la mort d’Alfons
Sagarriga, ciutadà de Tarragona, 460.

DESPUIG (Guillem). Vegeu PUIG (Guillem de). // —
(Jaume), ciutadà de Barcelona, 662.
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DESVILAR (Guillem), batxiller en decrets, rector de
l’església i notari públic de Balaguer, 727, 776.

DEZ PUIG (Jacme), 726.

DEZGASSÓ, Gaçoni (Joan, Johannes), fill del difunt
Ramon Dezgassó, mercader de Barcelona, i de la
seva esposa Serena, ciutadà de Barcelona, espòs
de Pau i pare d’Andreu Joan, testador, 730.

DEZGUAL, Dez Gual (Francesc de, Franciscus),
escrivà reial, notari públic per tota la terra i domi-
nació del rei d’Aragó, 514.

DEZGÜELL (Guillem), habitant de Torroella de
Montgrí, regent la governació del castell de Càller,
699.

DOLÇA, esposa de Bernat d’Esglésies?, de la vila de
Terrassa, 512. // —, esposa de Pere Pelegrí, mer-
cader de Lleida, 606. // —, filla d’Astruc Gracià,
jueu de Falset, i de la seva esposa Regina, esposa
d’Astruc Corcós, jueu d’Alcanyís, 769.

DOMENJA, Domenga, esposa de Bertran de Peus,
batxiller en decrets, 631. // —, esposa de Ramon
Vidal, sabater de Lleida, 606.

DORIA (Brancaleó), insurgent de Sardenya durant
el regnat de Joan I, 770, 779, 783. Vegeu ARBOREA,
(Elionor d’). // — (Rafael), cavaller i almirall del
regne de Sicília, 377.

DORRIUS, àlies. Vegeu CARTELLÀ (Galceran de).

DURAN (Francesc), notari públic per tota la terra i
dominació del rei d’Aragó, 496-498. // —
(Guillem), prevere de Barcelona, procurador de
Gabriel Turell, 645.

DUSAI (Arnau), conseller de Barcelona, 457. // —
(Berenguer), ciutadà de Barcelona, 686, 695, 697.
// — (Eimeric), conseller de Barcelona, 463, síndic
i procurador d’aquesta ciutat, 472.

EBRE, riu de Catalunya, 668. Vegeu FLIX.

EGIPTE, Egiptus, estat de l’Àfrica septentrional, al
nord-est del continent africà, 388, 389. Vegeu
ALEXANDRIA i BABILÒNIA.

EIBRÍ (Guillem), burgès de Perpinyà, conseller i
procurador del rei Jaume III de Mallorca a les paus
amb Gènova, 375.

EIMERIC, Eimerich, Eymerich (Francesc, Francesch),
mercader de Barcelona, espòs de Margarida, soci
de Guillem i de Pere de Soler, també mercaders
de Barcelona,  458. // — (fra Nicolau), de l’orde
dels Predicadors, mestre en Teologia i inquisidor a
la prov. d’Aragó, 552.

EIVISSA, illa d’, illa de l’arxipèlag de les Balears,
394, 434, privilegis als barcelonesos, 414-416.
Vegeu MALLORCA i MENORCA.

EIXIMENIS, Exemeno (Bartomeu, Bartholomeus),
notari públic de Barcelona, 606, 656, 658, 663,
689, 700, 704, 705, 727, 730. // — (Joan), notari
públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó, 540, notari públic de Barcelona, 609.

ELIONOR, filla de Bernadí de Tous, senyor del cas-
tell de Tous. Vegeu TOUS, família (Bernardí de). //
—, esposa de Guillemó Gener, senyor dels cas-
tells i llocs de Cirera i de Llorac, veí de Mont-
blanc, 591. // —, jutgessa d’Arborea. Vegeu
ARBOREA. // —, reina de Catalunya-Aragó esposa
del rei Pere III, lloctinent general del principat de
Catalunya, 530-532.

ELISENDA, esposa d’Arnau Ballester, 686. // —, esposa
de Jaume de Canalies, pintor de Barcelona, 609. // —,
esposa i marmessora de Jaume Forn, cuiner de
Barcelona, 748. // —, esposa de Simó Pere, apotecari
de Lleida, 738. // —, Elicsenda de Materino, llevadora
de Terrassa, 490. // —, reina de Catalunya-Aragó.
Vegeu MONTCADA (Elisenda de). // —, vídua de Pere
Lloberes, de la parròquia de Santa Maria de Sants,
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marmessora del testament del seu difunt marit, 640,
644. Vegeu GUIXÀ (Bernat) i RIQUER, família (Antic).

ELX, mun. del País Valencià, comarca del Baix
Vinalopó, prov. d’Alacant, 768.

EMPORDÀ, l’, regió natural i històrica del princi-
pat de Catalunya, a la façana marítima de la regió
de Girona, 741.

EMPÚRIES (Huguet, Uguet d’), senyor del castell de
Cànoves, 436. // —, comte d’. Vegeu PERE [I],
infant, i RAMON BERENGUER, infant.

ÈNNEC, electe de Tarragona, 662 / Ènnec de Vall-
terra.

ERES (Ramon de les), draper de Lleida, 733.

ERILL (Arnau d’), governador del regne de Mallorca,
435. // — (Beatriu d’), abadessa del monestir de
Santa Maria de Vallsanta, 626, 627, 703. // —
(Berenguer d’), bisbe de Barcelona, 557, 558, 561.

ERMENGOL (Berenguer), notari públic de
Barcelona, 598, 725. // — (fra Joan), prior de
Santa Oliva, monjo del monestir de Sant Cugat
del Vallès, 632, 633.

ESCAPA (Bernat), notari públic per tota la terra 
i dominació del rei d’Aragó, 386.

ESCLARMUNDA, Sclarmunda. Vegeu SANTCLIMENT,
família (Francesc de).

ESCOBAR (Guillem d’), poller, ciutadà de Barce-
lona, 438.

ESCODA (Pere), corredor públic i jurat de Barce-
lona, 540, 644.

ESGLÉSIES? (Bernat d’), de la vila de Terrassa, 512.

ESPALLARGUES, Aspaylargues (Pere d’, Petrus de),
ciutadà de Lleida ja difunt, 496, 521-524, 526,
527, 668, 669, 733.

ESPLUGA, Sespluga (Ramon d’, Ramon), batlle de
Cervelló, procurador del comte Roger Bernat de
Pallars, 444, 445, 447.

ESQUERIT, Ascrit (Arnau, n’Arnau), canviador, ciu-
tadà de Barcelona, 571, 572, 591. // — (Pere),
germà de l’anterior, prevere de palau, de Sant
Cugat del Vallès, 591.

ESTANY (Santa Maria de l’Estany), monestir de l’,
situat al mun. de Catalunya del mateix nom,
comarca del Bages, prov. de Barcelona, avui esglé-
sia parroquial d’aquest poble, 750, 778.

ESTAPERA (Antoni), notari públic de Barcelona,
difunt, 469. // — (Guillem), notari públic per tota
Catalunya, 513.

ESTRUÇ (Bernat), ciutadà, 515.

EULÀLIA, filla i hereva del difunt Bernat Guitart i de
la seva esposa Maria, de la parròquia de Santa
Engràcia de Montcada, 763.

EUSTACHIO, fill de ser Angelo, notari de Monte-
foscolo, ciutadà de Pisa, 726.

FABRA (Jaume), batxiller en decrets, rector de l’es-
glésia i notari públic de Balaguer, 498, 776. // —
(Jaume), mestre d’obres de la catedral de Bar ce -
lona, 385, 393. // — DE RAMBERVILLERS (Joan), cler-
gue de la diòcesi de Toul, notari públic, 608, 615,
619.

FÀBREGA, Ça Fàbrega (Esclarmunda de,
Sclarmunda), costurera, ciutadana de Barcelona,
procuradora de Jaume de Paiàs, 474, 476. // —,
Fabrica (Francesc de, Petrus de, sic. ), de la vila de
Terrassa, 490. // — (Nicolau de), notari públic de
Barcelona, 599.

FABREGADA, indret despoblat del terme de
Vilanova de Meià, comarca de la Noguera, prov.
de Lleida, 606.
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FADRELL, partida i antic lloc del País Valencià,
comarca de la Plana Alta, terme i prov. de
Castelló de la Plana, de l’orde de l’Hospital de
Sant Joan de Jerusalem, comanador i homes de,
646.

FALSET, Falcet, Falçet, Falcetus, mun. de Catalunya,
comarca del Priorat, prov. de Tarragona, que for-
mava part de la baronia d’Entença, 583, 617, 769,
habitants de, 533, 568-570, 575, 578-580, 583,
590, 616, 617, 623, 630, 673, 679, 683, 739, 740,
jueus de, 602, 617, 623, 630, 673, 740, 769, notaris
de, 583, 590, 617, 769.

FAMADÓ DEL ROIG, sarraí de Flix, procurador de
Francesc de Santcliment i els seus i dels castells i
llocs de la seva senyoria, 680-682, 687.

FANER (Joan), persona o càrrec municipal que
guardà esborranys de cartes, en una bossa realit-
zada amb un pergamí municipal, 768.

FANGAR (Bartomeu), notari públic per tota la terra
i dominació del rei d’Aragó, 469.

FANGÓS, port, antic port de Tortosa, al delta de
l’Ebre, cegat per la sorra ja al sg. XIV, 781.

FAR, Faro (Jaume de, Jacobus de), conseller reial,
486, 500, canceller de l’infant Joan, 515.

FARCIS (Benet de), clergue de Parma, notari públic,
escrivà de Francesc, cardenal comissari d’Innocenci
VI, 508.

FELIPA, filla de Jaume Cavaller, parenta de Bernat
Turell, 595.

FELIU (Bernat), canviador, ciutadà de Barcelona,
soci de Miquel Mulner, canviador de Lleida, 620.
// — (Pere), beneficiat de la Seu de Barcelona,
marmessor del testament de Pere de Bages, mer-
cader de Barcelona, 469.

FEMOSA (Ferrer de), majoral dels drapers de
Lleida, 524.

FERDINANDI (Johannes), vicecanceller de Pere III, 395.

FERNÁNDEZ DE VILLEGAS, Ferrández de Villegues,
Ferrandiç de Villegues (Pedro, Pero), algutzir i
merí major de Burgos, propietari de la nau “Santa
Ana” i procurador dels hereus del difunt Martín
Sánchez de Azqueta, patró de l’esmentada nau,
785-787, 789, 790, 792.

FERNÓS (Guillem), de Santa Maria del Pla, notari
públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó, 728, 729.

FERRAN D’ARAGÓ, infant, fill d’Alfons III de Ca ta lu -
nya-Aragó i de la seva segona muller Elionor, ger-
mana d’Alfons XI de Castel la, marquès de
Tortosa i de Camarasa, 515, procurador general
de Pere III als regnes deçà de mar, 517.

FERRER, bisbe de Barcelona, 385, 392, 393, 395 /
Ferrer d’Abella. // —, bisbe de Lleida, 668, 777 /
Ferrer de Colom. // — (Arnau), de Barcelona,
patró de la nau “Sant Joan i Sant Antoni”, 726. //
— (Arnau), habitant de l’illa dels Banyols, parròquia
de Santa Eulàlia de Provençana, procurador dels
habitants d’aquest indret, 437, 439. // — (Bernat),
candeler de cera, ciutadà de Barcelona, 540. // —,
Ferrerii (Bernat, Bernardus), moneder, ciutadà de
València, 654, 710. // — (Bernat), notari públic per
tota la terra i dominació del rei d’Aragó, 665, 668.
// — (Domènec), draper de Lleida, 733. // —
(Francesc), escrivà reial i notari públic, 603. // —
(Guillem), procurador i síndic de la universitat de
Barcelona, 587, 642. // — (Jaume), notari públic de
Barcelona, 470. // — (Miquel), batlle de Sarroca,
547. // — (Pere), moliner d’un molí del casal dels
molins nous del Clot, ciutadà de Barcelona, 614. //
— (Pere), moneder de Barcelona, 476. // —
(Pere), propietari de vinyes de Sant Cugat del
Vallès, 507, 513. // — (Ramon), canviador de
Lleida, 733. // — (Ramon), notari públic de
Barcelona, 373, 378, 381-384, 388, 389, 391, 396-
398, 400-404, 408, 410-412, 415, 417, 420, 423,
428, 437, 439, 441, 445, 446, 450, 451, 454,
escrivà del Consell de Cent, síndic i procurador de
la c. de Barcelona a Mallorca, 434, 435, difunt, 462,
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464. // — (fra Ramon), prior de la casa del Carmel
de Lleida, 522, 524, 525. // — D’IGUALADA (Antoni),
notari públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó, 542-544. // — I MALLOL (Maria Teresa),
historiadora, 680-682, 715.

FERRIGOT DE SALVO, jurat de l’aljama de sarraïns de
Flix, 568, 569. 

FERRIOL (Bernat de), notari públic de Barcelona,
connotari de Ramon de Forest, també notari
públic de Barcelona, 640, 644.

FEU (Joan), major, de la parròquia de Santa Eulàlia
de Ronçana, notari públic per tot el principat de
Catalunya i els comtats del Rosselló i de la
Cerdanya, 664.

FIGUERA (Andreu), notari públic de Barcelona,
559, 661, 675, 677, 780, escrivà del Consell de
Cent, 768.

FIGUERES, mun. de Catalunya, comarca de l’Alt
Empordà, prov. de Girona, 405.

FIGUERET (Ramon), mercader, ciutadà de Barce-
lona, procurador d’Arnau Porta, de la casa de
Pere III, també ciutadà de Barcelona, 653.

FIGUEROLA [DE MEIÀ], poble agregat al mun.
de Catalunya de Camarasa, comarca de la
Noguera, prov. de Lleida, 606.

FILLAC, àlies. Vegeu LLUÇÀ (Francesc de).

FIRA, indret del terme del castell de Montcada, 473.

FIRMO (Francesco de), ataca Porto Pisano amb
Giovanni de Grimaldis, 747.

FIVELLER (Jaume), síndic de la universitat de
Barcelona a les corts generals de Fraga, 666.

FLANDES, comtat de, regió d’Europa regida per
diferents dinasties comtals, que fou un dels princi-
pals emporis mercantils, 786.

FLIX, Flixius, castell i lloc de, mun. de Catalunya,
comarca de la Ribera d’Ebre, prov. de Tarragona,
477, 496-498, 522-524, 533, 554, 568-570, 589, 606,
607, 669, barca de, 522, 526, 527, 668, 669, 733,
batlle i batllia de, 668, parròquia de, 496, habitants i
singulars de, universitat de, 466, 467, 477, 481, 602,
606, 607, 610, 611, 626, 627, 630, 639, 651-653,
656-658, 665, 668, 669, 672, 673, 676, 679-688,
690-696, 698, 700-702, 704, 705, 708, 709, 711, 715,
718-720, 723, 724, 727-729, 733, 736-738, 764, 776,
791. Vegeu MAS DE FLIX. Vegeu BOSC (Arnau de) i
SANTCLIMENT (Francesc de).

FLORÈNCIA, c. cap. de la Toscana, Itàlia, 747, flo-
rins de, 789, mercader de, 745-747, 749.

FLORÈNCIA (Matteo Antonio de), ciutadà de Pisa,
726. // —, Florença (Nepo ser Gori de, Nepo ser
Igori de), mercader de Florència, que actua a
Palerm, comprador de blat a Bernat Verdaguer,
745-747, 749.

FLUVIÀ (Galceran), canviador de Barcelona, 788.

FOGASSOT (Francesc), català, patró de coca, 745-
747, 751, 756, 757. // — (Jaume), notari públic
per tota Catalunya, regent l’escrivania del terme
del castell de Montpalau, per Pere Prat, notari
públic de l’esmentat terme, 563.

FOLQUET, família (Guillem), pare i fill del mateix
nom, ambdós carnissers, ciutadans de Barcelona,
379, 380. // — (Pere), porter reial ja difunt, espòs
de Geralda, 474, 476.

FOLQUETA (na). Vegeu GERALDA, vídua de Pere
FOLQUET.

FONOLL (Joan), llicenciat en lleis, habitant de
Barcelona, 712.

FONOLLAR (Humbert de), cavaller, 515.

FONOLLEDA (Berenguer de), notari públic de
Barcelona, 492, 556, i escrivà de la cort del
veguer, 558.
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FONOLLERES (Ferrer de), ciutadà de Tarragona,
notari públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó, amb llicència d’Esteve Muntayà, vicari de
l’església de Constantí, 491.

FONOLLET (Guillem de), mercader de Barcelona,
procurador dels cònsols i mercaders de Barcelona
en l’afer de Pedro Fernández de Villegas, 786,
787, 790, 792. // —, Fonoyet, Fonolleto (Pere
de), fill del difunt Guillem de Fonollet, mercader
de Barcelona, 601.

FONT (Bartomeu de), notari públic del castell de
Palafrugell i del seu terme, 721. // — (Jaume de),
notari públic de Barcelona, 648, 722, connotari de
Ramon de Forest, difunt, 644. // — RIUS (José
María), historiador, 408.

FONTANA DE PARMA (Gardo de), doctor en lleis,
podestà de Gènova, 377.

FONTCOBERT (Joan de), notari públic per tota la
terra i dominació del rei d’Aragó, 651.

FONT-RUBÍ, castell i lloc de, situat al mun. de
Catalunya del mateix nom, fou el centre de la
baronia de Font-rúbia, comarca de l’Alt Penedès,
prov. de Barcelona, 666.

FORCALL, mun. del País Valencià, comarca dels
Ports, prov. de Castelló de la Plana, 683.

FOREST (Ramon de), notari públic de Barcelona,
connotari dels difunts Bernat de Ferriol i Jaume de
Font, 644. // — (Simó de), notari públic de
Barcelona, escrivà dels molins nous del Clot, 614.

FORMÓS (Francesc), notari públic de Barcelona, 539,
escrivà de la cort del veguer d’aquesta ciutat, 674.

FORN (Jaume), cuiner, ciutadà de Barcelona, testa-
dor, 748.

FORNELLS (Pere de), prevere, beneficiat del segon
presbiterat de l’altar de Sant Joan de la Seu de
Barcelona, 640. // — (Simó de), ciutadà de

Barcelona, espòs d’Helena, filla de Bartomeu
Gomar, notari públic de Barcelona, 762.

FORNER, família (Guillem, Guilem), mercader de
Barcelona ja difunt, fill de Jaume Forner, ciutadà
de Barcelona, difunt, i de la seva esposa Sança,
pare de Margarida, esposa de Francesc de
Bruguera, mercader de Barcelona, 535, 536, 765.

FORT (Pere), corredor públic i jurat de Barcelona,
644.

FORTIÀ (Bernat de), cavaller, 666.

FRAGA, castell de, situat al mun. d’Aragó del
mateix nom, comarca del Baix Cinca, prov.
d’Osca, 663, 664, 666, corts de, 699.

FRAGA (Bernat de), de la Palma, procurador de
Francesc de Santcliment i els seus i del castells i
llocs de la seva senyoria, 680-682, 687.

FRANÇA, regne de, Francie regnum, rei i súbdits
de, 394, 402, 741.

FRANCESC, cardenal comissari del papa Innocenci
VI, 508 / Francesco degli Atti. // —, Francescó,
Franciscó, menor, donzell. Vegeu SANTCLIMENT,
família (Francesc de).

FRANCESCA, abadessa del monestir de Pedralbes,
505. // —, esposa d’Arnau de Bosc. Vegeu BOSC,
família (Arnau de). // —, esposa de Bernat de
Navés, ciutadà de Lleida, mare de cinc fills:
Bartomeu, Paulet, Francesca, Caterina i Toneta,
650. // —, esposa de Ramon d’Àrea, ciutadà de
Vic, 574, 594. // —, esposa de Ramon o Ramonet,
fill gran de Francesc de Santcliment, cavaller, i de la
seva esposa Esclarmunda. Vegeu SANTCLIMENT,
família (Francesc de). // —, filla d’Arnau Golart, de
la parròquia de Santa Maria de Sants, 772. // —,
filla del difunt Berenguer de Rovira, argenter de
Barcelona, 459. // —, filla de Guillem de Móra i de
la seva esposa Agnès, 788. // —, germana de
Francescó Rimbau, 606. // —, vídua d’Arnau
Vicenç, ciutadà de Tortosa, 546-550.
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FRANCESCÓ, fill d’Arnau Bosquet i de la seva
esposa Blanca, 722. // —, Franciscó. Vegeu
BOSC ,  BOSQUET ,  MARQUÈS ,  R IMBAU i
SANTCLIMENT, famílies.

FRANCESQUINA, àlies de Sibil·la de Bosc, menor.
Vegeu BOSC, família (Arnau de). // —, Francesca,
esposa de Ramon, fill gran de Francesc de
Santcliment, cavaller, i de la seva muller Esclarmunda.
Vegeu SANTCLIMENT, família (Francesc de).

FRANQUESES DEL VALLÈS I DEL MARESME,
Franqueses, les, mun. de Catalunya, comarques
del Vallès Oriental i del Maresme, prov. de
Barcelona, 677, 780. Vegeu CORRÓ D’AMUNT,
CORRÓ D’AVALL, MARATA, LLERONA i
MARESME, el.

FRESCA, esposa d’Antoni Trull, seller de Barcelona,
596.

FUSTER (Francesc), notari públic de Barcelona, 653.
// — (Marc), notari públic de Barcelona, regent l’es-
crivania i escrivà de la cort del batlle de la mateixa
ciutat, 413, 440. // — (Salvador), ciutadà de
Barcelona, síndic de la universitat de Barcelona,
386, 430, 436, procurador de Berenguer de
Ribelles, veguer de Barcelona, 446, procurador dels
pollers i sabaters de Barcelona a Sabadell, 438.

GABRIEL, fill d’Arnau Ballester i de la seva
esposa Elisenda, 686. Vegeu TURELL, família

(Bernat).

GAETA, c. del Laci, prov. de Latina, Itàlia, diòcesi
de, 377.

GAETA (Pere), patró de galera al servei de
l’Església a Itàlia, 784.

GAIÀ (Berenguer de), vicari i notari públic de
Guimerà, per Pere Sabater, rector de l’església de
Guimerà, 626, 627, 703.

GALCERAN, bisbe de Vic, 597 / Galceran Sacosta.
// —, canonge de la Seu de Barcelona, marmessor
del testament del seu germà Francesc de
Puigbacó, canonge de Vic, 597. // —, fill d’Arnau
Bosquet i de la seva esposa Blanca, 722. Vegeu
BOSQUET, família (Jaume). // —, menor, fill i hereu
universal del difunt Bord de Castellcir i de la seva
esposa Guillema, propietari alodial de la casa de
Canalies, a la parròquia de Santa Perpètua de
Mogoda, 448.

GALÍ (Berenguer), prevere beneficiat de la Seu de
Barcelona, 765.

GALLART, Gaiart, Gayart (Arnau), escrivà, habitant
de Barcelona, procurador de Guillem de Canet,
cavaller, 636, 638. // — (Bartomeu), de la parrò-
quia de Santa Maria de Sants, 644. // —, Gaylart
(Berenguer, Berengarius), habitant de Falset, llocti-
nent del procurador general de Joan, comte de
les Muntanyes de Prades, 617, notari públic per
tota la terra i dominació del rei d’Aragó, 569, 570,
575, 578-580, 590, 616, 623. 

GANDESA, Gandesia, mun. de Catalunya, comar-
ca de la Terra Alta, prov. de Tarragona, 381-384.

GARCIA (Arnau de), de Flix, procurador de
Francesc de Santcliment i els seus i dels castells i
llocs de la seva senyoria, 680-682, 687. // —,
García (Diego), escrivà reial, notari per tota la
terra i dominació del rei d’Aragó, 696. // —
(Jaume), escrivà reial, notari públic per tota la terra
i dominació del rei d’Aragó, i tinent les claus de
l’arxiu reial, 532. // —, García (Juan), canonge de la
catedral de Burgos, notari públic, 787, 792. // —,
García de Azqueta (María), germana del difunt
Martín Sánchez de Azqueta, esposa de Martín
Sánchez del Pozo, veïna de Castro Urdiales, 787,
789, 792.

GARDENY, Guardeny, casa de, castell i antic
monestir situat a Catalunya, al sud-oest de la c. de
Lleida, de l’orde de l’Hospital de Sant Joan de
Jerusalem, 646, 654, 710.
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GASAF LANICAS, jueu, propietari d’unes cases al call
d’en Sanaüja, que després s’establiren a Samuel
Abraham, 539.

GASSET (Simó), oriünd del lloc d’Alcarràs, escuder,
de la casa de Francesc de Santcliment, cavaller,
procurador dels creditors de les pensions dels
censals creats per l’esmentat cavaller, 686, 688,
690, 727.

GASSÓ. Vegeu DEZGASSÓ (Joan).

GATELL (Pere), paraire de draps de llana, ciutadà
de Barcelona, 492.

GAVARRA (Arnau), famíliar d’Arnaldó, fill del difunt
Bernat Cortès, del mas Cortès, a la parròquia de
Sant Vicenç de Sarrià, 470.

GELTRÚ, la, castell i terme de, un dels nuclis
antics del mun. de Catalunya de Vilanova i la
Geltrú, comarca de Garraf, prov. de Barcelona,
666.

GEM PERE, fill d’Arnau Bosquet i de la seva esposa
Blanca, 722. Vegeu BOSQUET, família (Jaume).

GENER, família (Berenguer), pare i fill del mateix
nom, ambdós sabaters i ciutadans de Barcelona,
438. // — (Bernat), vicari i notari públic de
Guimerà, per Pere Sabater, rector de l’església de
l’esmentat l loc, 703. // —, Giner (Guil lem,
Guillemó), veí i habitant de Montblanc, senyor
dels castells i llocs de Cirera i de Llorac, 591,
parent i marmessor del testament de Francesca,
vídua d’Arnau de Bosc, 584. // —, Januarii (Joan),
uixer d’armes de l’infant Joan, duc de Girona,
marmessor del testament d’Huguet de Cardona,
601. // —, Janer (Macià), fill de Pericó Portell, veí
de Montblanc, hereu universal de Pere Gener, del
mateix lloc, 551, 571, 572, 574, 593, 594. // —
(Ramon), cabiscol d’Urgell, diputat del General de
Catalunya i del regne de Mallorca, 528, 529. // —
(Ramon), rector de la parròquia de Sant Andreu
de Palomar, 670.

GÈNOVA, Jènova, Janua, antiga república i c.
cap. de la Ligúria i de la prov. homònima, Itàlia,
genovesos, 377, 475, 482, 743, 747, 749, 751-
761, cònsol de catalans de, 454, pau amb Aragó,
375, 377. 

GERALD (Bernat), fill de Francesc Gerald, carnisser
de Barcelona, 599. // —, Guerau (Guillem), mer-
cader i blader de Lleida, 586, 709, 711, 764, espòs
de Nicolaua i cunyat de Francesc de la Móra,
notari de Lleida, testador, 771. Vegeu MÓRA, famí-
lia (Francesc de la). // — (Simó), ciutadà de
Barcelona, del Clot, propietari de la meitat d’un
molí situat al casal dels molins nous del Clot jun-
tament amb Jaume Bosquet, 376, difunt, 612.

GERALDA, vídua de Pere Folquet, porter reial, ciu-
tadà de Barcelona, fundadora d’un aniversari al
convent de Frares Menors de Barcelona, 474, 476.

GERB, castell de, situat a l’antic terme de Gerb,
mun. d’Os de Balaguer, comarca de la Noguera,
prov. de Lleida, castlà de, 481, 498, 776. Vegeu
MONTSONÍS, família (Pere de).

GIBERT (Pere), habitant de Pisa, 726.

GILABERT (Bernat), notari públic, 452. // —
(Ferrer), escrivà [de la cort], 491.

GILI (Bonanat), notari públic de Barcelona, 687,
escrivà reial, 780. // — (Guillem), corredor de
Lleida, procurador d’Arnau de Bosc, senyor de
Flix i de la Palma, 481. // — (Jaume), notari
públic de Barcelona, 474, connotari de Joan
Ginebret, notari públic de la mateixa ciutat,
difunt, 476. // — (Jaume), notari públic de
Terrassa, pel prior del monestir de Santa Maria
de Terrassa, 490, 512.

GIMENELLS, l logaret agregat al mun. de
Catalunya de Vilanova d’Alpicat, comarca del
Segrià, prov. de Lleida, 606.

GINEBRET (Joan), notari públic de Barcelona, con-
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notari de Jaume Gili, notari públic de la mateixa
ciutat, difunt, 476.

GIRONA, c. de Catalunya, cap. de la comarca del
Gironès i de la prov. homònima, 491, 676, bisbe i
diòcesi de, 502, 721, ciutadans i habitants de, 563,
jurisperit de, 704, 727, Seu de, 676, vegueria de,
556, voltants de, 741. 

GIRONA (Tomàs), fill del difunt de Ramon Girona,
mercader de Barcelona, i de la seva esposa
Antígona, ciutadà de Barcelona, hereu universal
de la seva mare, a causa de la mort prèvia del seu
germà Ramonet, 660. // —, duc de. Vegeu JOAN,
infant.

GISBERT (Pere), notari públic per tota la terra i
dominació del rei d’Aragó, 407.

GODAI (Guillem), habitant de l’illa dels Banyols,
procurador dels habitants d’aquest indret, parrò-
quia de Santa Eulàlia de Provençana, 437, 439.

GOLART, família (Arnau), de la parròquia de Santa
Maria de Sants, casat primer amb Sança i després
amb Agneta, pare de dos fills: Bartomeu, l’hereu
universal, i Francesca, testador, 772.

GOLTRES (Ramon), prevere beneficiat de la cate-
dral de Barcelona, 619.

GOMAR, família (Berenguer, en), notari públic de
Barcelona, difunt, espòs de Benvinguda, 409, 541,
762. Tingueren dos fills. El primer, Bartomeu,
també notari públic de Barcelona, 458, 484, 485,
541, testador, 659, difunt, 762, es casà amb Maria,
fil la del difunt Pere Coscoi, mercader de
Barcelona, i de la seva esposa Sança, 541, 659,
vídua, 762, i foren pares de cinc fills: Berengueró i
Bartomeu, ambdós hereus en un principi, 659,
Helena o Heleneta, l’hereva definitiva, que mulle-
rarà Simó de Fornells, ciutadà de Barcelona, 541,
659, 762, Rafaela i Violant, 659. A més, hi hagué
un fill natural: Pere Arnau, 659, 762. La filla,
Miquela, mullerà Pere de Mont, també notari de
Barcelona, difunta, 409, 484, 485, 762. Vegeu

MONT, família (Pere de). // —, madona de. Vegeu,
MARIA, filla del difunt Pere Coscoi.

GOMBAU (Felip), notari públic de Barcelona, 612-
614.

GOMIR (fra Joan), prior del monestir dels Frares
Predicadors de Barcelona, 476.

GOSTEMPS, Gostempa (Pere de, Petrus de), escrivà
reial, notari públic per tota la terra i dominació
del rei d’Aragó, 506, secretari de Pere III, 646.

GRANADA [DEL PENEDÈS], la, castell i lloc de,
mun. de Catalunya, comarca de l’Alt Penedès,
prov. de Barcelona, alou de l ’església de
Barcelona, 395.

GRANADELLA, la, castell i lloc de, mun. de Ca ta -
lu nya, comarca de les Garrigues, prov. de Lleida,
496, 497, 554, 555, 584.

GRANOLLERS, mun. de Catalunya, comarca del
Vallès Oriental, prov. de Barcelona, 655, 664.

GRANYANELLA, Grenyanella, antigament lloga-
ret i avui partida del mun. de Catalunya
d’Alcarràs, comarca del Segrià, prov. de Lleida,
680-682, 684, 691, 692, 694, 698, 701, 702, 711,
723, 724. Vegeu ALCARRÀS.

GRANYANELLA (Arnau de, n’Arnau de), habitant
d’Alcarràs, procurador de Francesc de Santcli-
ment i els seus i dels castells i llocs de la seva sen-
yoria, 631, 680-682, 684, 685, 687, 691-695, 697,
698, 701, 702, 709, 711, 715, 718-720, 723, 724,
728, 729, 736-738, 791.

GRAS (Pere), prevere, marmessor del testament
de Berenguer Sauleda, 406.

GRAVALOSA (Domènec de), habitant de la Palma,
procurador de Salvador de Bosc, senyor de Flix i
de la Palma, 523, 525.

GRENELLA (Bernat), mariner, 641.
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GRIMALDIS (Giovanni de), ataca Porto Pisano amb
Francesco de Firmo, 747.

GRIMAU (Pere), veguer de Barcelona i del Vallès,
556, 561.

GRONY (Pere), ciutadà de Barcelona, difunt, 647.

GUAL (Arnau), quart beneficiat de l’altar de Sant
Nicolau de la Seu de Barcelona, 599.

GUALBES (Bernat de), síndic de la c. de Barcelona,
707. // — (Francesc de), canviador de Barcelona,
687, 773, conseller d’aquesta ciutat, 628. // —
(Jaume de), conseller de Barcelona, 450. // —
(Joan de), canviador de Barcelona, 687, conseller
d’aquesta ciutat, 762.

GUÀRDIA (Pere de). Vegeu SAGUÀRDIA (Pere).

GUARDIOLA, puig de la, indret situat prop de
Pobla Nova, parròquia de Santa Engràcia de
Montcada, terme del castell de Montcada, 495,
585.

GUARIGAVATIS DE PISA (Bartholomeo), habitant de
Palerm, notari públic i jutge ordinari, 745.

GÜELL (Francesc), mercader català, habitant de
Pisa, 726.

GÜELL (en). Vegeu DEZGÜELL (Guillem).

GUERAU, Geraldo, bisbe de Lleida, 686, 688, 777,
782 / Guerau de Requesens i de Montoliu.

GUILLEM, abat del monestir de Santes Creus, 515 /
Guillem de Ferrera. // —, bisbe de Tortosa, 600,
603 / Guillem de Torrelles. // —, fill de Guillem
de Canet, cavaller, i de la seva esposa Saura, 634.
// —, porter reial, 678. // — RAMON, comte de la
Cerdanya, 534. // — DE MILLÀ (Pere). Vegeu
MILLÀ (Pere Guillem de).

GUILLEMA, Guilleuma, vídua de Bord de Castellcir,
de la casa de Canalies, parròquia de Santa

Perpètua de Mogoda, mare dels fills comuns
Galceran i Constança, 448.

GUILLEMONA, filla dels difunts Romeu Devesa i de
la seva esposa Maria, de Prats de Segarra, diòcesi
de Vic, 493, 494.

GUILLÓ (Pere), notari públic de Mallorca, 435.

GUIMERÀ, mun. de Catalunya, comarca de
l’Urgell, prov. de Lleida, 626, 627, 703.

GUIMERÀ (Bernat de), batlle de Montagut, 547. //
— (Gispert de), cavaller, regent l’ofici de la pro-
curació general de Catalunya, 460.

GUITART (Bernat), paraire ja difunt, de la parròquia
de Santa Engràcia de Montcada, espòs de Maria,
763.

GUIU (Arnau), mercader de Lleida ja difunt,
espòs de Maria, pares d’Arnaldó i de Bernadó,
602. // — DE RIPOLL (Ponç), procurador de
Francesca de Ribes, vídua de Guillem de Ribes,
cavaller, 450, 452.

GUIXÀ (Bernat), sabater, ciutadà de Barcelona, fill
de Gerardó Guixà, ciutadà de Mallorca, i de la seva
esposa Elisenda, espòs de Guillemona, 493, 494.

HELENA, Heleneta. Vegeu GOMAR, família (Beren-
guer).

HORTA DE MONTCADA, indret del terme del
castell de Montcada, 585.

HOSPITAL (Jaume), comprador d’un censal, 686. //
— (Ramon), notari públic per tota la terra i domi-
nació del rei d’Aragó, 631.

HOSTALRIC (Berenguer d’), donzell, 773.

HUG, vescomte de Cardona, àrbitre en el plet
entre Bernadó de Tous i Tomasa, vídua de
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Bernadí de Tous, 562. Vegeu CARDONA (Hug de).

HUMBERT, Ombert, família (Arnau), difunt, de la
parròquia de Sant Cebrià de Tiana. Tingué quatre
fills: Berenguer, de la seva primera esposa Sança, i
Bernat, Pere i Margarida, fills de la seva segona
muller Benvinguda, tots propietaris útils del puig
de Montgat, 618, 634.

IGUALADA, Agualada, Aqualata, mun. de Cata-
lunya, comarca de l’Anoia, prov. de Barcelona,
674, 675.

ILLA, Saïlla (Pere d’, Pere), jurisperit, ciutadà de
Barcelona, 479, jutge en el plet entre els alcaldes
de la moneda i el mostassaf de Barcelona, 540.

ILLES, Ylles, illes adjacents, a la illa de Mallorca,
insule adjacentes [Maioricis], de l’arxipèlag de les
Balears. Vegeu EIVISSA i MENORCA.

IMPERIALE (Angelo), jurisperit, procurador del
comú de Gènova a les paus amb Aragó, 375.

INNOCENCI VI, papa d’Avinyó, 508 / Étienne Au-
bert.

ISABEL, cunyada del noble Pere de Montcada, 502.
// —, Aisabel, vídua de Guillem Roig, de Martorell,
testadora, 487. Vegeu PUIG (Guillem de).

ITÀLIA, estat del sud d’Europa, 784.

JACA, mun. d’Aragó, prov. d’Osca, seca del regne
d’Aragó. La moneda jaquesa, és la pròpia del
regne d’Aragó i circulà a Catalunya per les zones
de Tortosa i de Lleida, malgrat els mandats en
contrari de Jaume II (1298) i de Pere III (1346),
422-424, 496, 497, 521-527, 554, 555, 584, 586,
602, 606, 607, 627, 631, 646, 650, 654, 668, 669,
689, 700, 710, 713, 714, 733, 736-738, 764.
Vegeu LLEIDA i TORTOSA.

JACA (Bernat), majoral dels pellissers de Lleida,
524.

JANSÀ, Jançani (Antoni, Anthonius), prevere bene-
ficiat de la catedral de Barcelona, 657.

JAUME, infant, fill d’Alfons III i de Teresa d’Entença,
germà de Pere III, comte d’Urgell i vescomte d’À-
ger, procurador de Pere III a Catalunya, 410. // —
I, rei de Catalunya-Aragó, dit el Conqueridor,
413-416, 435, 454, 483, 717. // — II, rei de
Catalunya-Aragó, dit el Just, 405, 413, 488, 502,
505, 605, 717. // — III, Jaume de Mallorca, rey de
Mallorches, Jacme de Maylorques, darrer rei del
regne de Mallorca, 375, 377, 394, 410, 411, 414-
416, 431, 442, 443, 455.

JAUMETA, JAUMÓ, fills de Jaume de Santsalvador i
de la seva esposa Maria, aquella vídua de Guillem
Corretger, mare de Pericó Corretger, i aquest,
l’hereu universal, difunt, 492. Vegeu SANTSAL-
VADOR, família (Jaume de).

JOAN, comte de les Muntanyes de Prades, 617. //
—, fill d’Arnau Bosquet i de la seva esposa Blanca,
722. // —, infant (futur Joan I), fill de Pere III, duc
de Girona i comte de Cervera, governador general
i vicegerent de Catalunya, 482, 515, 562, 571, 572,
601, 622, 624, 641, 642, 650, 652, 653, 657, 658,
661, 686, 696, 708, 788, — I, Johannes, Johannes
Primus, rei de Catalunya-Aragó, dit el Caçador, el
Descurat o l’Aimador de la Gentilesa, 716, 717,
725, 731, 732, 734, 742-744, 751, 756, 767, 768,
770, 773-775, 778-782, 785-787. // — (Bernat),
procurador del rei Pere III, 377. // — (Pericó), jurat
de la universitat de cristians de Flix, 533.

JOANA, esposa de Pere Taulada, corredor d’ani-
mals de Barcelona, 765. // —, Joaneta, vídua de
Pere d’Olivel la, i ara esposa de Franciscó
Marquès, ambdós ciutadans de Barcelona, 684,
686, 691. Vegeu BOSC, família (Arnau de).

JOANETA, filla del difunt Jaume d’Alda, ciutadà de
Barcelona, esposa de Ferrer Ballaró, fill, marmes-
sora del testament del seu marit, 648.
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JOFRE (Pere), notari públic de la c. i del regne de
València captiu dels sarraïns, 589. // — (Ramon),
procurador d’Ot de Montcada, 789.

JONQUER, Jonquerio (Bernat de, Bernardus de),
secretari del rei Joan I, notari públic per tota la
terra i dominació del rei d’Aragó, 734, 770.

JORDÀ (Romeu), de la parròquia de Sant Medir,
marmessor del testament de Ponç Andreu, de la
parròquia de Sant Cugat del Vallès, 507.

JORDÁN (Pedro), tresorer de Pere III, 388. // — DE

URRÍES, Jordà d’Urries (Pedro, Pero, Pere), cavaller
aragonès, conseller i majordom de Pere III, 646,
654. 

JOVER (Arnau), àlies Clar, notari públic per tota la
terra i dominació del rei d’Aragó, 496.

JUCEF DE BESERS, germà de Regina, esposa d’Astruc
Gracià, jueu de Falset, 769. // — DE MORGO, jurat
de la universitat de sarraïns de Flix, 533. 

JUDICIS (Thomas), algutzir de l’infant Joan, 624.

JUST (Jaume), notari públic de Barcelona, 535, 536,
657, 765.

LADERNOSA (Francesc de), notari públic de Bar ce -
lona, connotari de Pere Vives, 499, 622, difunt,
605.

LART (Arnau), espòs de Margarida, filla d’Arnau
Humbert i de la seva segona esposa Benvinguda,
de la parròquia de Sant Cebrià de Tiana, 618,
634, batlle del monestir de Sant Cugat del Vallès,
633.

Lazari, àlies de la nau “Santa Ana”. Vegeu CASTE-
LLA, vaixells de. 

LAZERAMO (Antonio de), notari, ciutadà de Gèno-
va, 749.

LEITAGO, Leytago (Joan de, Johannes de), escrivà
reial, i notari públic per tota la terra i dominació
del rei d’Aragó, 775.

LICATA, c. de l’illa de Sicília, prov. d’Agrigent,
Itàlia, 745-747, 751-753, 756.

LILLET (Ferrer de), batlle general i procurador fis-
cal del rei Pere III a Catalunya, 387.

LLAGOSTERA (Guillem de), cavaller, conseller reial i
lloctinent del governador del regne de Mallorca,
483.

LLARDECANS, Lardacans, Lardachans, Lar da -
quans, mun. de Catalunya, comarca del Segrià,
prov. de Lleida, 546, 547, 578, habitants i singulars
de, universitat de, 542-550, 578-580, 590, 616,
620, 623, 631, 651, 652, 656-658, 680-682, 684-
688, 690-695, 698, 701, 702, 709, 711, 715, 718-
720, 723, 724, 728, 729, 736-738, 764, 791, 793.
Vegeu SANTCLIMENT (Francesc de).

LLEDÓ (Berenguer de), nebot de Bernat Turell,
595. // — (Pere), difunt, havia comprat el molí
d’en Berenguer a Jaume II, i els marmessors del
seu testament l’havien venut a Berenguer de
Muntada, 605.

LLEIDA, Leyda, Lleyda, Ilerda, c. de Catalunya,
cap. de la comarca del Segrià i de la prov. homò-
nima, 373, 374, 405, 425, 466, 467, 481, 491, 496,
514, 521, 526, 527, 529, 530, 531, 543-545, 548,
549, 553, 555, 579, 580, 583, 586, 590, 591, 602,
606, 607, 616, 623, 631, 650, 665, 668, 669, 679,
686, 688, 690, 697, 704, 709, 711, 715, 733, 736-
738, 764, 768, 771, bisbe, preveres i beneficiats
de la Seu de, 515, 527, 549, 668, 686, 688, 738,
777, 778, 782, carrers, 498, 733, ciutadans, habi-
tants i veïns de, 386, 466, 467, 477, 481, 496-498,
521-524, 526, 527, 544, 551, 553-555, 574, 582,
584, 586, 591-594, 602, 606, 607, 610, 611, 620,
626, 650, 665, 668, 669, 673, 676, 679, 686, 688,
700, 704, 714, 733, 735, 738-740, 764, 776, corts
i parlaments de, 499, 530, 531, diòcesi de, 651,
652, 657, 684, 687, 691, 693, 694, 715, 718, 719,
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720, 723, 724, 728, esglésies i parròquies de, 496,
584, 606, 733, govern de, 386, monestirs i con-
vents de, 496, 522, 524, 525, 584, 646, 654, 710,
professions i oficis: apotecaris, 736-738, canvia-
dors, 591, 620, 733, corredor, 481, drapers, 521-
527, 668, 733, legistes, 522, 524-527, 549, 700,
mercaders, 386, 586, 602, 606, 607, 665, 679,
709, 711, 713, 735, 738, 764, 771, notaris, 463,
467, 477, 521-527, 548, 549, 555, 579, 580, 584,
591, 602, 606, 607, 668, 686, 700, 736-738, 771,
776, pellissers, 521-527, 733, 738, sabaters, 606,
veguer de, vicarius et curia, 466, 467, 481, 526,
543, 545, 548, 555, 579, 580, 606, 668, 669, 673,
679, 690, 697, 709, 738, vegueria de, 542-544,
548, 690, 696. Vegeu JACA.

LLERONA, poble del mun. de Catalunya de les
Franqueses del Vallès, comarca del Vallès
Oriental, prov. de Barcelona, 677, 780.

LLIÇÀ D’AMUNT, mun. de Catalunya, comarca
del Vallès Oriental, prov. de Barcelona, formava
part del terme del castell de Montbui, 664.

LLIMIANA, mun. de Catalunya, comarca de
Pallars Jussà, prov. de Lleida, 606.

LLOBERES, Loberes (Pere), de la parròquia de
Santa Maria de Sants, espòs d’Elisenda, testador,
640, 644.

LLOBET (Joan), escrivà ordinari de l’escrivania de la
cort del veguer de Lleida, 548. // —, Lobet
(Pere), habitant de Falset, 533, 568.

LLOBREGAT, riu de Catalunya, 439.

LLONC (Bernat), agricultor de Barcelona, 633.

LLOP DE SALVO, jurat de l’aljama de sarraïns de Flix,
533. // — DEL MOR, jurat de l’aljama de sarraïns
de Flix, 568, 569.

LLOR (Bartomeu de), escrivà reial, i notari públic
per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, 475 /
Bartomeu Desllor. Vegeu DESLLOR.

LLORAC, castell de, situat al mun. de Catalunya
del mateix nom, comarca de la Conca de
Barberà, prov. de Tarragona, 591.

LLORAL (Francesc), notari públic de Barcelona, 495.

LLORENÇ [DE BALAGUER o DE MONTGAI],
poble de Catalunya, mun. de Camarasa, prov. de
Lleida, 606.

LLORENÇ (Jaume), canviador de Barcelona, 455.

LLUÇÀ (Francesc de), notari públic per tota la
terra i dominació del rei d’Aragó, regent l’escriva-
nia pública de Balaguer per Guillem Desvilar, bat-
xiller en decrets, rector de l’església del citat lloc,
776.

LLUÍS [I], rei de Sicília, duc d’Atenes i Neopàtria,
784.

LLULL (Romeu), conseller de Barcelona, 457, 463.

LLUNES (Bernat), arbitrador judicial, de la cort del
veguer, 540.

LOBERES. Vegeu LLOBERES (Pere).

LOGUDOR, cap de, un dels dos territoris en què
es dividí al segle XIV el govern de l ’ i l la de
Sardenya, Itàlia, 678. Vegeu ALGUER, l’, i SAR-
DENYA I CÒRSEGA, regne de.

LOMBARDA (Joan), mercader de Barcelona, mar-
messor del testament de Pere de Montcada, pro-
curador general de Catalunya, 502.

LUCCA (Girardo de), habitant de Gènova, nunci
del dux i de la c. de Gènova, 754, 759.

MAÇA DE LIÇANA (Pero), noble aragonès, capità
general de l’estol reial de Joan I a l’illa de Sardenya
per sufocar la rebel·lió de Brancaleó Doria i els
sards, 783.
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MAÇANA, la, poble del mun. de Catalunya de
Camarasa, comarca de la Noguera, prov. de
Lleida, 606.

MAÇANA (Berenguer, Berengarius), mercader ja
difunt, espòs de Caterina, 658.

MACIP (Bernat), notari públic de Tortosa, 546,
547. // — (Guillem), batlle de la Palma, 523, 525.

MAFFONO, pesador del comú de Gènova, 751.

MAGALONA, MAGUELONE, illa situada prop
de Montpeller, dep. de l’Erau (Hérault), França,
seu de l’antic bisbat de Montpeller transferit a l’es-
mentada ciutat el 1536, 394.

MAGAROLA, Maguerola (Ferrer de, Ferrarius de),
escrivà reial, i notari públic per tota la terra i
dominació del rei d’Aragó, 486.

MAGRANER (Arnau), habitant de l’illa dels Banyols,
parròquia de Santa Eulàlia de Provençana, 437,
439.

MALARÇ (Bernat), jurisperit de Girona, 704, 712,
727.

MALDÀ, mun. de Catalunya, comarca de l’Urgell,
prov. de Lleida, centre de la baronia de Maldà i
de Maldanell, 562.

MALDANELL, antic feu de la baronia de Maldà,
avui despoblat. Vegeu MALDÀ.

MALLA (Andreu de), ciutadà de Barcelona, 633. //
— (Pere de), antic propietari útil de molins a
Barcelona, 647.

MALLOL (Marc), notari públic de Barcelona, i per
tota la terra i dominació del rei d’Aragó, 385, 392,
393. // — (Pere), notari públic per tota la terra i
dominació del rei d’Aragó, 736, 737.

MALLORCA, Mallorches, Mallorques, Malorques,
Maylorques, Maioricarum, Maiorice, Majoricarum,

Ciutat de, c. cap. del regne de Mallorca i de la prov.
homònima, actualment Palma de Mallorca, 377,
394, 411, 414-416, 431-433, 435, 480, 483, 717,
779, ciutadans i habitants de, 435, 483, 493, 494,
professions i oficis: advocats de, 433, jurisperit de,
375, notari de, 377, 431-433, 435, 483. – illa de,
414. – regne de, 394, 411, 414-416, 431, 433-435,
483, 506, 517, 518, administració de justícia, 432,
433, 483, corts, –, síndics a, 411, 517, 518, 779,
diputats del General de Catalunya i —, 528, 529,
govern i oficials reials de, 434, 435, 480, 483, 486,
488, 517, guerra amb Aragó, 410, 414-416, 442,
443, pau amb Gènova, 375, 377, –, 431-433, 517,
–, de la unió perpètua dels regnes, 411, 717, privile-
gis als barcelonesos, 414-416, 434, 435, 480, 483,
prov. eclesiàstica de, 766, 778, reis i reina de, 375,
377, 393, 394, 414, 431, 434. Vegeu SANÇ I JAUME III
de Mallorca I MARIA de Nàpols. Vegeu també EIVIS-
SA i MENORCA.

MANESCALLI (Pietro), ciutadà de Gènova, cònsol
de catalans a la citada ciutat, 751.

MANRESA (Ferrer de), conseller de Barcelona, 434,
453, 455, 463, conseller reial i nunci de la univer-
sitat de Barcelona, 460. // — (Francesc de), don-
zell, procurador d’Alamanda, vídua de Romeu de
Clariana, també donzell, 594. // — (Romeu),
notari públic de Mallorca, 432, 433.

MAÓ, mun. de l’illa de Menorca, prov. de Balears,
783.

MARATA, poble del mun. de Catalunya de les
Franqueses del Vallès, comarca del Vallès
Oriental, prov. de Barcelona, 677, 780.

MARC (Pere), notari públic de Barcelona, 659.

MARÇÀ, mun. de Catalunya, comarca del Priorat,
prov. de Tarragona, 575, 590, 616, 623, 630, 739,
740, rector de, 623.

MARCET (Joan, Johan), mercader de Barcelona,
procurador de Bernat Verdaguer, síndic de la c.
de Barcelona, 746, 747, 749, 751-761.
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MARCUELLO (Esteban de), ciutadà de Saragossa,
jurat d’aquesta ciutat, 577.

MARESME, el, comarca de Catalunya, prov. de
Barcelona, 677.

MARGARIDA, abadessa del monestir de Santa Clara
de Balaguer, germana del noble Pere de Montcada,
502. // —, abadessa del monestir de Santa Maria
de Valldonzella, 593. // —, esposa d’Antic Desllor,
escrivà de Barcelona, 788. // —, esposa de Bramon
de Bosc, 689. Vegeu BOSC, família (Arnau de). // —
, filla de Berenguer d’Orts, ciutadà de Barcelona i
d’Agnès, vídua de Francesc Eimeric, mercader de
Barcelona, i tutora de les seves filles Margarida i
Angelina, juntament amb Francesc d’Ort, 458. // —
, filla de Bernat Turell, 595. // —, filla i hereva uni-
versal del difunt Guillem Forner, mercader de
Barcelona, esposa de Francesc de Bruguera, també
mercader de Barcelona, 535, 536, 765. Vegeu
HUMBERT, família (Arnau).

MÀRGENS (Climent de), notari públic de Barcelo-
na, 593.

MARIA, Mariona, filla d’Arnau de Bosc, senyor de
Flix i de la Palma, i de la seva esposa Francesca.
Vegeu BOSC, família (Arnau de) i MONTSONÍS,
família (Pere de). // — [DE NÀPOLS], filla del difunt
rei Carles II de Nàpols, de Jerusalem i de Sicília i
de Maria d’Hongria, germana del rei Robert II de
Nàpols, vídua del rei Sanç de Mallorca i del noble
Jaume de Xèrica respectivament, 390, 450, 452,
453, 457. // —, filla de Jaume Santsalvador i de la
seva esposa Maria, vídua de Bernat de Montjuïc,
jurisperit de Barcelona, 492. // —, filla del difunt
Pere Coscoi, mercader de Barcelona, i de la seva
muller Sança, esposa de Bartomeu Gomar, notari
públic de Barcelona, 541. Vegeu GOMAR, família
(Berenguer). // —, reina de Sicília, filla de Frederic
III i de la infanta Constança, néta de Pere III, 654.
// —, vídua d’Arnau Guiu, mercader de Lleida,
602. // —, vídua de Bernat Guitart, de la parrò-
quia de Santa Engràcia de Montcada, 763. // —,
vídua de Bernat Turell, ciutadà de Barcelona, 595,
791. // —, vídua de Jaume Cardona, ciutadà de

Barcelona, germana d’Isabel, vídua de Guillem
Roig, de Martorell, 487. // —, vídua de Jaume
Santsalvador, ciutadà de Barcelona, mare de
Maria, Constança i Jaumeta, també vídues, 492.

MARIMON (Bernat de), conseller de Barcelona, 450.
// — (Guillem), notari públic de Mallorca, 431.

MARIPETRO (Marino), ambaixador del dux de
Venècia, 734.

MARMANY (Jaume), ciutadà de Barcelona, propie-
tari de la meitat d’un molí situat al casal dels
molins nous del Clot, 612-614.

MARQUÈS (Francesc, Franciscó), fill d’Andreu
Marquès, ciutadà de Barcelona, espòs de Joaneta,
684, 691-693, 697. // — (Francesc), mercader de
Lleida, marmessor de Guillem Gerald, mercader i
blader també de Lleida, 771. // — (Pere Arnau),
ciutadà de Barcelona, senyor de les Franqueses
del Vallès, juntament amb Simó Olzet, 780.

MARQUET (Bonanat), ciutadà de Barcelona, 489. //
— (Galceran), ciutadà de Barcelona, 635, 637,
762, síndic i procurador de la c. de Barcelona,
716. // — (Ramon), ciutadà de Barcelona, 489.

MARRADES (Francesc), batlle general del regne de
València, 641. // — (Pere, Pera), ciutadà de
València, procurador de Pere III, 654, 710.

MARTELL (Bartomeu), fill de Pere Martell, d’Al car -
ràs, procurador dels Santcliment i els seus i dels
castells i els llocs de la seva senyoria, 651, 652,
656-658.

MARTÍ, infant, fill segon de Pere III i d’Elionor de
Sicília, duc de Montblanc, comte de Xèrica, des-
prés rei Martí I de Catalunya-Aragó, dit l’Humà,
573, 652, 766-768, 770. // — (Bartomeu), advo-
cat fiscal de Mallorca, 483. // — (Pere), escrivà
reial, notari per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó, 712. // —, Martini, família (Ramon), de la
parròquia de Santa Maria de Pineda, pare de
Bernat, mariner, ciutadà de Barcelona, difunt,
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espòs de Sibil·la i pare de la néta Andreua.
Guillem, germà de Ramon, actua de fiador, 588.

MARTÍNEZ DE LEITAGO, Leytaguo (Domingo), sal-
medina de Saragossa, 567.

MARTORELL, mun. de Catalunya, comarca del
Baix Llobregat, prov. de Barcelona, 487.

MAS (Pere de), corredor, de Sant Cugat del Va -
llès, 507. // — (Pere de), notari públic de Vic, 597.
// — (Ramon de), jutge arbitrador, 440.

MAS DE FLIX, despoblat del mun. de Flix, comar-
ca de la Ribera d’Ebre, prov. de Tarragona, habi-
tants de, 498, 653, 673, 676, 683-686, 688, 690-
696, 698, 700, 708, 709, 711, 718, 719, 723, 724,
728, 729, 736-738, 764. Vegeu FLIX.

MASCARELL (Bernat), sogre i marmessor del testa-
ment de Pere de Bages, mercader de Barcelona, 469.

MASCARÓ (Pere), procurador de fra Bartomeu de
Ripoll, paborde major del monestir de Sant Cugat
del Vallès, 507.

MASCÓ (Domingo), doctor en lleis, vicecanceller
del rei Joan I, 789.

MASERES (Pere de), prevere beneficiat de l’església
de Lleida, sotscol·lector apostòlic i lloctinent de
Guillem de Boudreville, canonge de París, 778.

MASQUEFA, església de. Vegeu SANT PERE DE
MASQUEFA.

MASSAGUER (Domènec), habitant de Montagut,
procurador de Francesc de Santcliment i els seus i
dels castells i llocs de la seva senyoria, 680-682,
687, 736-738. // — (Ramon), notari públic per
tota la terra i dominació del rei d’Aragó, 680-682,
733, 735, regent l’escrivania de la cort del veguer
de Lleida, 669. Vegeu MESSEGUER.

MASSASAL (Domènec), pregó públic de Barcelona,
706, 712.

MASSOT (Joan), argenter de Barcelona, 601.

MASTRACIO (Giovanni), notari, escrivà de la cort
de la potestat de Gènova, 761.

MATA (Antoni), de la parròquia de Santa Maria de
Sants, marmessor del testament de Pere Lloberes,
640, 644.

MATES (Guillem), estabilient de la parròquia de
Santa Engràcia de Montcada, 763.

MAXELLA (Berenguer), correu dels consellers de
Barcelona, 600.

MEDINYÀ, poble del mun. de Catalunya de Sant
Julià de Ramis, comarca del Gironès, prov. de
Girona, 556.

MEDIONA, lleuda de. Vegeu BARCELONA. – impos-
tos: lleudes. // — (Pere Vicenç de), notari públic per
tot el principat de Catalunya, 465, 595, 645, 722.

MEIÀ, antic poble i castell del mun. de Catalunya
de Vilanova de Meià, comarca de la Noguera,
prov. de Lleida, 606.

MENJAVAQUES (Bernat de), procurador del bisbe i
prior de l’església de Tortosa, 603.

MENORCA, illa de l’arxipèlag de les Balears, 394,
434, notari de, 783, privilegis als barcelonesos,
414-416. Vegeu EIVISSA i MALLORCA.

MERCADER (Joan), doctor en lleis, 785, 787, 790.

MERCER, Merçer (Juan, Johan), major, habitant de
Saragossa, senyor del lloc de Novales, fiador
d’Arnau de Bosc, fill, senyor de Flix i de la Palma,
639, 672.

MERLÈS (Pere), ciutadà de Barcelona, procurador
dels consellers de la c. de Barcelona acusats pel
rei Pere III, 387, procurador substitut de Salvador
Fuster, síndic de la c. de Barcelona, 386.
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MESSEGUER (Francesc), ciutadà de Barcelona, por-
ter reial, procurador del rei Pere III, 377. Vegeu
MASSAGUER.

MILLÀ (Pere Guillem de), escrivà ordinari de l’escri-
vania de la cort del veguer de Lleida, 481, 545, 555.

MILLARS (Arnau de), notari públic de Barcelona,
651, 656, 698, 715, 718.

MIQUEL (Guillem), jurisperit de Mallorca, procura-
dor del rei Jaume III de Mallorca a les paus amb
Gènova, 375.

MIQUELA, Miqueleta. Vegeu GOMAR, família (Be-
renguer) i MONT, família (Pere de).

MIR (Berenguer), corredor públic jurat del terme
del castell de Montcada, 585. // — (Francesc,
Francesch), ciutadà de Barcelona, de la cambra
reial, 718.

MIRAVALL, castell de, situat a Catalunya, al lloga-
ret del mateix nom, mun. de Juneda, comarca de
les Garrigues, prov. de Lleida. Vegeu ALANYÀ

(Joan).

MIRAVET (Francesc de), escrivà de l’escrivania de la
cort del veguer de Lleida, 579, 580.

MIRÓ (Guillem), lloctinent del veguer i cort de
Lleida, 579, 580. // — (Pere), donzell, lloctinent
del veguer i cort de Lleida, 679, 709.

MITJAVILA (Pere de), conseller de Barcelona, 434,
439.

MOCLA, la, indret no localitzat, 606.

MOGODA. Vegeu SANTA PERPÈTUA DE MO-
GODA.

MOIÀ, mun. de Catalunya, comarca del Bages,
prov. de Barcelona, 502.

MOIÀ (Miquel de), notari públic de Barcelona,

681, 685, 692, 693, 723, 724.

MOLINER (Pere), cavaller, senyor del castell i lloc
de la Granadella, marmessor dels testaments
d’Arnau de Bosc i de la seva esposa Francesca,
496, 497, 584, fiador del seu fill Salvador de Bosc,
ambdós senyors de Flix i de la Palma, 554, 555. //
— (Vidal), ciutadà de Tortosa, procurador de
Pere Aicart, de Falset, 683.

MONT, família (Pere de), notari públic de Bar ce lo -
na ja difunt, espòs de Miquela, filla de Berenguer
Gomar, notari de la mateixa ciutat, i de la seva
esposa Benvinguda, ambdós pares de Bernat i de
Pere, néts del precitat Gomar, 409, 484, 485,
762. Vegeu GOMAR, família (Berenguer).

MONTAGUT, Muntagut, Monsacutus, llogaret del
mun. de Catalunya d’Alcarràs, comarca del Segrià,
prov. de Lleida, 631, habitants i singulars de, univer-
sitat de, 542, 543, 545-550, 578-580, 583, 590, 616,
623, 631, 650-652, 656-658, 673, 679-688, 690-
695, 698, 701, 702, 709, 711, 715, 718-720, 723,
724, 728, 729, 736-738, 764, 791, 793. Vegeu
SANTCLIMENT (Francesc de).

MONTAGUT (Arnau de), ciutadà de Barcelona,
647. // — (Pelegrí de), cavaller, jurat de València,
789. // —, Montaguda (Pere, Pere de), batlle de
Flix, 568, 569.

MONTALEGRE, Montalegra (Santa Maria de
Montalegre), monestir de, situat al mun. de
Catalunya de Tiana, comarca del Maresme, prov.
de Barcelona, 448, 535, 536, 730, 765. Vegeu
SANT POL DEL MARESME.

MONTALT (Francesc de), notari públic de Barce-
lona, 535, 536, connotari de Pere d’Orts, també
notari públic de Barcelona, 596.

MONTBLANC, Montblanch, mun. de Catalunya,
comarca de la Conca de Barberà, prov. de
Tarragona, 491, 551, 571, 572, 574, 584, 591,
593, 594, monestir de Frares Menors de, 584. 
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MONTBLANC, duc de. Vegeu MARTÍ, infant.

MONTBUI, Montbuy, terme del castell de, situat
al mun. de Catalunya de Bigues, comarca del
Vallès Oriental, prov. de Barcelona, 664. 

MONTCADA, Munchada, castell de, situat al
mun. de Catalunya del mateix nom, comarca del
Vallès Occidental, prov. de Barcelona, centre de la
baronia de Montcada, 471, 473, 495, 743, 763,
batlle reial de, 585, terme de, 473, 585. Vegeu
SANTA ENGRÀCIA DE MONTCADA.

MONTCADA (Elisenda de), reina de Catalunya-
Aragó, vídua del rei Jaume II, 393, 505, marmes-
sora del testament de Pere de Montcada, procu-
rador general de Catalunya, 502, difunta, 603. //
—, Muncada, Muntchada [I DE LLORIA] (Pere de),
noble, fill i hereu universal d’Ot de Montcada i
de Pinós, baró d’Aitona, conseller i almirall de
Pere III, 449, preparà l’armada contra Jaume III
de Mal lorca, 410, procurador general a
Catalunya de Pere III, casat amb Sibil·la, pare de
dos fills: Gastó, l’hereu, i Rogeró, testador, 502,
508. // — [I DE LLORIA] (Roger de, Rogeró de),
fill de l’almirall Pere de Montcada, intervé en la
campanya de Sicília de Pere III, 502, 654. // —,
Munchada [I DE PERALTA-SALUZZO] (Guillem
Ramon de), baró del regne de Sicília, 655, comte
d’Agosta i senyor del castell, vila i baronia de
Xiva, 786, 789, 790. // —, Munchada [I DE

PERALTA-SALUZZO] (Mateu de), pare de Guillem
Ramon de Montcada, comte d’Agosta, casat en
segones núpcies amb Allegrança [Abbate], 789.
// — [I MAÇA DE LIÇANA] (Ot de), cavaller, sen-
yor del castell, vila i baronia de Xiva, la qual
comprà a Guillem Ramon de Montcada, 786,
789, 790.

MONTESA, comanador major de. Vegeu TOUS (fra
Asbert de).

MONTGAI, mun. de Catalunya, comarca de la
Noguera, prov. de Lleida, 606.

MONTGAI (Joan de), ciutadà de Lleida, 738.

MONTGAT, Muntgat, puig de, situat a l’extrem
nord de l’antic territori de Barcelona, parròquia
de Sant Cebrià de Tiana, comarca del Maresme,
prov. de Barcelona, 618, 632-638, 643.

MONTMELL, Monmell, el, castell i lloc de, mun.
de Catalunya, comarca de Baix Penedès, prov. de
Tarragona, alou de l’església de Barcelona, 395.

MONTORNÈS [DEL VALLÈS], Muntornès, castell
i lloc de, mun. de Catalunya, comarca del Vallès
Oriental, prov. de Barcelona, 686, 773, 774.

MONTORNÈS, Muntornès (Pere de), donzell, sen-
yor del castell i lloc de Montornès, 686, 773, 774.

MONTPALAU, castell de, situat a Catalunya,
mun. de Pineda de Mar, comarca del Maresme,
prov. de Barcelona, centre d’una baronia de juris-
dicció senyorial, 563.

MONTPELLER, c. cap. del Llenguadoc, dep. de
l’Erau (Hérault), França, 394. 

MONTPELLER (Jaume de). Vegeu JAUME III, rei de
Mallorca.

MONT-ROS (Joan de), ciutadà de Barcelona, espòs
de Sereneta, germana de Miquel Roure, de la casa
del rei, 582, 592.

MONTSÓ, Muntsó, mun. d’Aragó, prov. d’Osca,
517-520, 587, 734, 736, 737, 790, corts generals
de, 373, 517-520, 528, 529, 587, 717.

MONTSÓ (Guillem de), doctor en decrets, oficial
de Lleida, 686, 688. // —, Monsó, Montesono
(Pere de), notari públic de València, 654, 710.

MONTSONÍS, Monconís, Monçonís, Montçoniç,
Munçonis, Muntçonís, Muntsonís, família (Pere,
Pere de), cavaller, ciutadà de Balaguer, senyor del
Bullidor i castlà de Gerb, 477, 481, 704, 705, 727,
espòs de Maria o Mariona, filla d’Arnau de Bosc,
senyor de Flix i de la Palma, i de la seva esposa
Francesca, 477, 481, 584, vídua, 776. Tingueren
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quatre fills: Guillem, l’hereu universal, 496, 498,
776, Pericó, donzell, el succeí en la senyoria del
Bullidor, 496, 498, 607, 669, 776, Arnau en la 
castlania de Gerb, 496, 498, 584, 607, 669, 776, i
Berenguer, 496, 498. Fou marmessor de la seva
sogra Francesca, 584, procurador de la seva cun-
yada Violant, esposa d’Arnau de Bosc, fill, 606,
676, difunt, 776. Vegeu BOSC, família (Arnau de).

MONTSUAR (Antoni), persona a la vida de la qual
es concerta la pensió d’un violari, 738.

MÓRA, àlies. Vegeu ALÍ ARREFECH. // —, família
(Francesc de la), notari públic de Lleida, i per tota
la terra i dominació del rei d’Aragó, cunyat i mar-
messor de Guillem Gerald, mercader i blader de
Lleida. El seu fill Antoni, ciutadà de Lleida, fou
l’hereu universal de dit Gerald i de la seva esposa
Nicolaua, 711, 771. Vegeu GERALD (Guillem). //
— (Guillem de), de la parròquia de Sant Genís
dels Agudells, difunt espòs d’Agnès, tutora de les
filles comunes Bartomeua i Francesca, 788.

MORANÉS (Pere), rector de l’església i notari públic
de Falset, 769.

MORATÓ (Francesc), batxiller en decrets, oficial de
la cort del bisbe de Lleida Romeu Sescomes, 527,
rector de l’església d’Albaida, diòcesi de València,
549. // — (Francesc), ciutadà de Barcelona, síndic
i procurador de la mateixa ciutat, 540, 559, 560,
603, 629, 641, 655.

MORELL (Joan), veí de Lleida, notari públic i regent
l’escrivania de la cort de l’oficialat de Lleida, 686,
688. // — (Ramon), notari públic de Barcelona,
479.

MORERA (Pere de), escrivà reial, 534.

MORÉS (Domènec de), notari públic de Lleida, ja
difunt, 668.

MORVEDRE, antic nom de Sagunt, mun. del País
Valencià, comarca del Camp de Morvedre, prov.
de València, 534.

MULET (Guillem), notari públic per tota la terra i
dominació del rei d’Aragó, 682, 687, 688, 690. //
— (Pere), notari públic de Mallorca, regent de
l’escrivania de la cort de la governació general de
Mallorca, 483.

MULNAR, el, castell de, situat al mun. de Ca ma -
rasa, comarca de la Noguera, prov. de Lleida,
606.

MULNER (Miquel), canviador i mercader, ciutadà
de Lleida, 591, espòs de Ròmia, i pare de dues
filles: Caterina, l’hereva, muller de Francesc de
Santcl iment, menor, 620, i Violant, esposa
d’Arnau de Bosc, fill, 606, 607, difunt, 713, 714,
735. Vegeu BOSC, família (Arnau de) i SANTCLI-
MENT, família (Francesc de).

MUNTANYÀ (Esteve), vicari de l’església de Cons -
tantí i notari del citat lloc, 491.

MUNTANYANA (Nicolau de), canviador de Bar ce -
lona, espòs de Caterina, filla de Bernat Torrent,
mercader de Barcelona, 591. // — (Pere de), ciu-
tadà, 515.

MUNTANYOLA, Muntayolla, família (Guillem de),
notari públic de Lleida, espòs i procurador de la
seva esposa Caterina, mare del fill comú Bernat,
736-738. // — (Pere de), rector de l’església de
Sant Nicolau, al Penedès, 599.

MUNTMANY (Guil lem de), notari públic de
Barcelona, 461-464, 552, 557, 560.

NADAL (Bernat), escrivà de Barcelona, síndic i
procurador de la universitat de Barcelona en l’ad-
quisició del puig de Montgat, 637, 638.

NARBONA, c. del Llenguadoc, dep. de l’Aude,
França, mercaders de, 789.

NATAN BONJUHA. Vegeu BONJUHA JUCEF, família.
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NAVARRA (Miquel), lloctinent de la cort i del
veguer de Lleida, 555.

NAVÉS (Bernat de), lloctinent de la cort del veguer
de Lleida, 467. // —, Navers, família (Bernat de,
Bernardus de), ciutadà de Lleida, espòs de
Francesca i pare de cinc fills: Bartomeu, Paulet,
Francesca, Caterina i Toneta, 650. 

NEGRE (Arnau), ciutadà de Tortosa, 546-550. //
— (Jaume), procurador del rei Jaume III de
Mallorca, 483.

NEPO SER GORI. Vegeu FLORÈNCIA (Nepo ser Gori
de).

NICOLAU (Bertran), ciutadà de Barcelona, 688,
690, 697.

NICOLAUA, esposa, marmessora i hereva universal
de Guillem Gerald, mercader i blader de Lleida,
771.

NINOT (Mateu), prevere, habitant de Montblanc,
591.

NOGUERA (Constança), monja del monestir de
Santa Maria de Valldonzella, així com la seva ger-
mana Saurina, 551, 593. // — (Francesc de), apo-
tecari de Barcelona, hereu universal de Pere
Borrell, habitant de Pobla Nova, del terme del
castell de Montcada, 495. // — (Jaume), rector
de l’església de Sarroca i notari públic del citat
lloc, 713, 714. // — (Pere de), conseller de Bar-
celona, 373.

NOU, la, despoblat de Catalunya, proper a Alòs
de Balaguer, comarca de la Noguera, prov. de
Lleida, 606.

NOU (Ramon de), ciutadà de Barcelona, procura-
dor d’Huguet d’Empúries, 436.

NOVALES, mun. d’Aragó, prov. d’Osca, 672.
Vegeu MERCER (Juan).

OCTAVIÀ, castell d’, castell romà construït prop
de la via romana que portava a Barcelona, sobre
el qual s’edificà el monestir de Sant Cugat del
Vallès, 507, 513.

OLIVELLA, castell i lloc d’, situat al mun. de
Catalunya del mateix nom, comarca de Garraf,
prov. de Barcelona, alou de l’església de Bar ce -
lona, 395.

OLIVELLA (Guillem d’), mercader, ciutadà de Bar -
ce lona, 478, 504. // — (Pere d’), ciutadà de Bar -
ce lona, difunt espòs de Joaneta, 684, 686, 691. //
— (Pere d’), notari públic de València, síndic i
procurador substitut de Francesc Morató, ciutadà
de Barcelona, procurador de la universitat de Bar -
ce lona, 641.

OLIVER, Oliverii (Guillem, Guillelmus), secretari de
Pere III, 604, 624, 625.

OLIVERA (Berenguer d’), uixer d’armes de la casa
de l’infant Joan, duc de Girona, 686.

OLIVERES (Bonanat d’), notari, ciutadà de Bar ce -
lona, procurador dels consellers de la c. de Bar -
celona acusats pel rei Pere III, 387.

OLÓ, castell d’, situat al mun. de Catalunya de
Santa Maria d’Oló, comarca del Bages, prov. de
Barcelona, 502, 750.

OLVAN (Bernat d’), lloctinent del veguer i cort de
Lleida, 545, 548.

OLZET (Jaume d’), conseller de Barcelona, 434. //
—, Oltzet, Salzet (Simó d’), cavaller, senyor de les
Franqueses del Vallès, de la família del mateix
cognom que ostentà càrrecs en el govern de la c.
de Barcelona, les quals adquireix a Pere III, 677,
juntament amb Pere Arnau Marquès, 780.

OLZINA (Jaume d’), carnisser, ciutadà de Barce-
lona, 379, 380.
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OLZINELLES, Oltzinelles (Bernat d’, Bernat de),
doctor en lleis, conseller i tresorer de Pere III,
387, 442, 443, 515. // — (Francesc d’), notari
públic de Barcelona, 537, 538, 647, 667.

OM (Simó d’), prevere beneficiat de la Seu de
Barcelona, marmessor del testament de Pere de
Bages, mercader de Barcelona, 469.

OMBAU (Arnau), canviador, conseller de Barce-
lona, 442.

OMELADÈS, vescomtat d’, territori al voltant de
la vila d’Omelàs, a l’oest de Montpeller, senescalia
de Carcassona, dep. de l’Erau (Hérault), França,
394.

OMS (Berenguer d’), cavaller, 515.

ONDA, mun. del País Valencià, comarca de la
Plana Baixa, prov. de Castelló de la Plana, 532.

ONESTO (Giorgio), jurisperit, jutge d’apel·lacions
de Gènova, 757.

ORLANDI (Cellino), mercader de Pisa, 726.

ORÓ (Arnau), habitant de Llardecans, procurador
de Francesc de Santcliment i els seus i dels castells
i llocs de la seva senyoria, 680-682, 687, 736-738.

ORT DELS MAGRANÉS (sic.), l’, indret del terme
del castell de Montcada, 585.

ORT, Salort (Francesc d’, Francesch), mercader de
Barcelona, tutor de Margarida i Angelina, filles del
difunt Francesc Eimeric i de la seva darrera esposa
Margarida, 458.

ORTA (Guillem d’), notari, difunt, 698.

ORTÍ I GOST (Pere), historiador, 410, 475, 486,
509.

ORTIGIIS (Galcerandus de), escrivà reial, 716.

ORTS (Berenguer d’), ciutadà de Barcelona, espòs
d’Agnès, difunts, pares de Margarida, darrera
esposa i vídua de Francesc Eimeric, mercader de
Barcelona, 458. // — (Pere d’), escrivà jurat de
Guillem de Muntmany, 560, notari públic de
Barcelona, 609, 707, connotari de Francesc de
Montalt, també notari de Barcelona, 596.

OSCA, c. d’Aragó, capital de la prov. homònima,
573.

OSÓ (Domènec d’), batxiller en decrets, lloctinent
de Guillem de Montsó, doctor en decrets, oficial
de Lleida, 686.

OSONA, comtat d’, antiga demarcació territorial,
que centrada en Vic, comprenia el Ripollès, les
Guilleries, la Plana de Vic i el Lluçanès. Vegeu
BERNAT, comte d’Osona i vescomte de Cabrera.

OSONA (Pere), beneficiat de Vic, marmessor del
testament de Francesc de Puigbacó, canonge i
paborde de Vic, 597. // — (Ramon d’), procura-
dor fiscal de la cort del rei d’Aragó, procurador
de l’infant Pere, lloctinent general de Pere III, 491.

OSSET (Jaume), rector de la capella de la Santa
Trinitat de la parròquia de Sant Andreu de
Palomar, procurador de Ramon Gener, rector de
l’esmentada parròquia, 670.

PAIARS, Payars (Jaume de, Jacme), de la parròquia
de Sant Pere de Perafita, diòcesi de Vic, 474, 476.

PALAFRUGELL, Palafurgell, castell de, situat al
mun. de Catalunya del mateix nom, comarca del
Baix Empordà, prov. de Girona, 721.

PALAMÓS, mun. de Catalunya, comarca del Baix
Empordà, prov. de Girona, 407.

PALAU JUSSÀ, indret del territori de Terrassa,
512.
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PALERM, c. i cap. de l’antic regne de Sicília i de
l’actual regió autònoma, Itàlia, 745.

PALLARÈS (Pere), exconseller de Barcelona, 699.

PALLARS, comtat de, territori situat a la conca alta
de la Noguera Pallaresa, 444-447, veguer de Lleida
i del —, 669, 690, 697.  

PALLARS (Roger Bernat de), comte de Pallars i sen-
yor del castell de Cervelló i de la vila de Sant
Vicenç dels Horts o de Cervelló, hereu universal i
marmessor del testament del seu germà Arnau
Roger de Pallars, 444-447.

PALMA [D’EBRE], Pallma, la, castell i lloc de,
mun. de Catalunya, comarca de la Ribera d’Ebre,
prov. de Tarragona, 525, 584, 673, habitants i sin-
gulars, universitat de, 466, 467, 496-498, 521-
525, 527, 551, 553-555, 571, 572, 574, 582, 584,
586, 589, 591-594, 602, 606, 607, 610, 611, 626,
627, 651-653, 656-658, 665, 668, 669, 673, 676,
679-688, 690-695, 698, 700-702, 708, 709, 711,
715, 718-720, 723, 724, 728, 729, 733, 736-740,
764, 791. Vegeu BOSC (Arnau de) i SANTCLIMENT

(Francesc de).

PALOMERA (Guillem), prevere de Barcelona, 660.

PALOU (Guerau de), conseller de Barcelona, 675.
// — (Guerau de), llicenciat en lleis, conseller reial
i promotor dels negocis de la cort de Pere III,
515, 561. // — (Pere Arnau de), rector de l’altar
de la Santa Trinitat de la Seu de Barcelona, 539.

PANISSARS, coll de, coll de l’Albera, separa les
comarques del Vallespir i de l’Alt Empordà, hi
passava el camí de Barcelona a Perpinyà, governa-
dor d’ençà del, 456.

PAPIOL (Berenguer de), canonge de Barcelona,
ardiaca del Penedès, marmessor substitut de Pere
de Bages, mercader de Barcelona, 469.

PARDO DE LA CASTA (Asnar), cavaller, conseller de
Pere III i batlle general del regne de València, 641.

// —, (...), donzell, cambrer de Joan I, merí de
Saragossa, 723, 724.

PASCHALIS (Bernardus), hostaler, 624.

PAU, difunta esposa de Joan Dezgassó i mare del
fill comú Andreu Joan, 730.

PAULET, fill de Bernat de Navés i de la seva esposa
Francesca, 650.

PEDRALBES (Santa Maria de Pedralbes), monestir
de, Petra Alba, monasterium de, situat al vessant
oriental de la muntanya de Sant Pere Màrtir, a la
parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, propietari alo-
dial del mas Cortès, 470, 502, 505, 730, 770, 773.
Vegeu BARCELONA. – monestirs i convents:.

PELEGRÍ (Guillem), habitant d’Alcarràs, procurador
de Francesc de Santcliment i els seus i dels castells
i llocs de la seva senyoria, 579, 580, 680-682,
686-688, 690, 697. // — (Pere), mercader de
Lleida, tutor de Franciscó Rimbau, 606.

PELLICER (Bartomeu), àlies Quintana, assassinat
pels germans Bernat i Jaume de Vall, 661. // —
(Fran cesc), escrivà de la cancelleria de Pere III,
notari públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó, 573, 576, 577, 581.

PENEDÈS, el, regió natural i històrica de Ca ta lu -
nya, que comprèn l’Alt i el Baix Penedès i el
Garraf, ardiaca del, 469, església del, 599. 

PENÍSCOLA, mun. del País Valencià, comarca de
Baix Maestrat, prov. de Castelló, comanda de.
Vegeu TOUS (fra Asbert de).

PERE, abat del monestir de Santa Cecília [de
Montserrat], 515 / Pere Andreu. // —, abat del
monestir de Sant Cugat del Vallès, 513, 632 /
Pere Bosquets. // —, ardiaca cardenal de Santa
Anastàsia, beneficiat de l’església de Santa Maria
del Mar, 508 / Pere de Monteruco. // —, arque-
bisbe de Tarragona, conseller i canceller de Pere
III, 514, 515 / Pere Clasquerí. // —, bisbe de

Índex onomàstic i de matèries



366

Barcelona, 619 / Pere de Planelles. // —, ciutadà
de Vic, marmessor del testament del seu germà
Francesc de Puigbacó, canonge i paborde de Vic,
597. // — [II], comte d’Urgell i vescomte d’Àger,
nebot de Pere III, 655. // —, fill de Guillem de
Canet, cavaller, i de la seva esposa Saura, 634. //
— [I], Petrus, infant, infans, dominus infans, fill de
Jaume II i de Blanca d’Anjou, comte d’Empúries,
de Ribagorça i de les Muntanyes de Prades, 376,
392, oncle del rei Pere III, lloctinent i governador
general de Pere III als seus regnes deçà de mar
(“citra marinis”), regne de Mallorca i illes de
Menorca i d’Eivissa, 482, 486, 488, 491. // — I, rei
de Catalunya-Aragó, dit el Catòlic, 405, 514. //
— II, rei de Catalunya-Aragó, dit el Gran, 662. //
— III, Pere Tercer, Petrus, Petrus Tercius, Petrus,
rex Aragonum Tercius, rei de Catalunya-Aragó,
dit el Cerimoniós o el del Punyalet, 373-375,
377, 378, 381-384, 387-391, 393-405, 407, 408,
410-412, 414-436, 439, 441-447, 449, 451, 454-
456, 460, 468, 472, 475, 480, 482, 483, 486, 488,
489, 491, 495, 499-501, 505, 506, 509-511, 514-
520, 530-532, 534, 540, 552, 556-559, 561, 564-
567, 573, 576, 577, 581, 585, 587, 600, 603, 604,
622, 624, 625, 632, 641, 642, 646, 654, 655, 662-
664, 666, 674, 675, 677, 678, 696, 699, 710, 717,
725, 743, 788. Vegeu ARAGÓ, reis d’. // —
(Llorenç), notari per tota la terra i dominació del
rei d’Aragó, 546-550, 771. // — (Salvador), notari
públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó, 562, 620. // — (Simó), apotecari de
Lleida, casat amb Elisenda, 738. // — ARNAU.
Vegeu GOMAR, família (Berenguer).

PERELLÓ (Ramon, Ramon de), habitant de Falset,
579, 580, 583, 590, 616.

PERES D’ARENÓS (Eiximèn), noble valencià, conse-
ller de Joan I, intervingué en les campanyes de
Sicília, 654.

PERET (Pere), canviador de Barcelona, soci de Mi -
quel Mulner, canviador de Lleida, 620.

PÉREZ (Domingo), arxipreste de Castro-Urdiales,
792. // — DE CASVIS (García), procurador fiscal de

Pere III al regne d’Aragó, 576. // — DE PISA (Ra -
mon), cavaller, algutzir de Pere III al regne
d’Aragó, 573. // — DE SANTANDER (Gutierre),
patró d’una nau castellana ancorada a l’Alguer,
743. // — DE URRÍES (Jordán), cavaller, vicegerent
del governador del regne d’Aragó, 573. // —
DOCO (Martín), notari públic de Saragossa, 672.

PERICART (Francesc), notari públic de Barcelona,
heretà les escriptures d’Antoni Bellver, notari de
la mateixa ciutat, 695, 701, 702.

PERICÓ, fill i hereu universal de Pere de Bages,
mercader de Barcelona, 469.

PERPINYÀ, Perpinianum, c. i cap. del Rosselló,
dep. dels Pirineus Orientals, França, 394, 444, 449,
451, 468, 510, 790, corts de, 468, fets de, 561,
habitants de, 375, 457, notari de, 444, síndics de,
600.

PERPINYÀ (Nicolau de), batlle d’Alcarràs, 547.

PETRI BOVIS DE FRACTIS (Lombardo), clergue de la
diòcesi de Gaeta, notari públic, intervingué en la
pau amb Gènova, 377.

PEUS (Bertran de), batxiller en decrets, espòs de
Domenja, 631.

PIGNATARIO (Bartomeu de), clergue de la diòcesi
de Cassino, procurador de Jaume III de Mallorca,
377.

PINETO (Cristoforo de), notari de Gènova, 758.

PINÓS (Bernadí de), fill de Pere Galceran de Pinós,
502. // —, Pinos (Bertran de, Bertrandus de),
escrivà reial i notari públic per tota la terra i
dominació del rei d’Aragó, 460, 500, 509, 515,
516. // — (Pere Galceran de), noble, pare de
Bernadí de Pinós, 502, 515.

PIPI (Francesco), jutge de Tràpani, 746.

PIQUER (Arnau), notari públic de Barcelona, 778.
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PISA, c. de la regió de la Toscana, cap. de la prov.
del mateix nom, Itàlia, habitant de, 726. Vegeu
PORTO PISANO.

PLA (Benet), de Granollers, notari públic per tot
el principat de Catalunya i els comtats del
Rosselló i de la Cerdanya, 664. // — (Bernat de),
ciutadà de Barcelona, tutor i procurador
d’Arnaldó, fill del difunt Bernat Cortès, 470. // —
(Joan de), doctor en lleis, ciutadà de Barcelona,
síndic i procurador de la c. de Barcelona, 716. //
— (Pere de), llicenciat en lleis, nunci de la c. de
Barcelona, 557, 558 / Pere Desplà. // — (Pere
de), notari públic de Barcelona, 434. // —
(Ramon de), ciutadà de Barcelona, 515, conseller
de Barcelona, 643 / Ramon Desplà.

PLANA (Pere de), llicenciat en lleis, oficial del bisbe
de Barcelona, 438.

PLANELLA (Ramon de), donzell, adquirí a Pere III
els llocs i parròquies del terme del castell de
Montbui, 664. // — (Ramon de), de Moià, mar-
messor del testament de Pere de Montcada, pro-
curador general de Catalunya, 502.

PLANO (Constancia de). Vegeu BOSQUET, família
(Jaume).

PLANYÀ (Pere Ramon de), llicenciat en lleis,
canonge de Narbona, lloctinent i comissari de
Ramon d’Albigès, cambrer del papa Climent VII i
auditor general de la cúria de la Cambra
Apostòlica, 784.

PLATALONGA (Riçardo de), procurador del comú
de Gènova, 377.

POBLA NOVA, POBLA DE MONTCADA, in-
dret del terme del castell de Montcada, 495, 585,
763. Vegeu MONTCADA i SANTA ENGRÀCIA
DE MONTCADA.

POC (Tomàs), notari públic per tota la terra i
dominació del rei d’Aragó, 708.

POCASANG (Bonanat de), alcalde de la moneda de
Barcelona, 540.

POLO (Joan), sotsveguer de la c. de Tortosa i de la
Ribera de l’Ebre, 550.

PONÇ (Francesc), canonge del monestir de Santa
Eulàlia del Camp, 463, 464. // — (Guillem), llocti-
nent del protonotari reial, i notari públic per tota
la terra i dominació del rei d’Aragó, 674, 677. //
— (Pere), síndic substitut de Pere Dalmau, síndic
de la c. de Barcelona, 662.

PONS I GURI (Josep Maria), historiador, 519.

PONT (Jaume de), notari públic de Tortosa, i per
tota la terra i dominació del rei d’Aragó, 793. //
— (Pere de), escrivà reial, notari públic per tota la
terra i dominació del rei d’Aragó, 696.

PONTE (Bernardus de), doctor en lleis, conseller
de Joan I, 742.

PORT (Marquès de), de Flix, jurat de la universitat
de cristians de Flix, 568, 569.

PORTA (Arnau, n’Arnau), de la tresoreria reial, ciu-
tadà de Barcelona, 611, 653.

PORTELL (Pericó), pare de Macià Gener, de Montblanc,
l’hereu universal de Pere Gener, 574, 594.

PORTFANGÓS. Vegeu FANGÓS, port.

PORTO PISANO, segon port antic de la c. de
Pisa, construït en cegar-se les boques de l’Arno i
que més tard també quedà obstruït, regió de la
Toscana, Itàlia, 745, 747. Vegeu PISA.

PORTUGAL, regne de la Península Ibèrica, 786.

PRADES, comtat de, jurisdicció senyorial des del
1324 que comprenia els castells i viles d’Altafalla,
Falset, Móra d’Ebre, Marçà, Pratdip i la resta de la
baronia d’Entença, 569, 673. Vegeu JOAN, comte de
les Muntanyes de Prades, i PERE, infant.
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PRAT (Berenguer de), auditor de la cort i conse-
ller de Pere III, 515. // — (Pere), notari públic de
l’escrivania del terme del castell de Montpalau,
563.

PRATNARBONÈS, Prat Narbonès (Bernat de), de la
tresoreria de Pere III, ciutadà de Barcelona, 701,
702.

PRATS DE SEGARRA, PRATS DE REI, els, nom
antic del mun. de Catalunya de Prats de Rei,
comarca de l’Anoia, prov. de Barcelona, 493, 494.

PRATS (Pere de), corredor, 751.

PREIXANA (fra Bonanat de), prior del monestir de
Santa Maria de la Mercè dels Captius de
Barcelona, procurador de Domingo Satina i de la
seva esposa, 462, marmessor del testament de
Pere de Montcada, procurador general de
Catalunya, 502.

PREMENTORIO (Domenico de), comprador de
vitualles del comú de Gènova, 749, 751, 756, 757,
760.

PRINYA (Joan), argenter de Barcelona, 601.

PRIVÀ, antic castell i terme del mun. de Catalunya
de les Avellanes, comarca de la Noguera, prov. de
Lleida. Donà nom al poble de Vilanova de Privà o
de les Avellanes. Vegeu VILANOVA DE LES
AVELLANES.

Privilegis reials, 373, 374, 378, 381, 382, 384, 389,
396-398, 401, 402, 404, 412, 414-421, 425, 441,
456, 506, 517, 561, 564, 579, 580, 603, 604, 661,
697, 743, 744, 749, 754.

PROVENÇAL (Pere), canviador de Barcelona, 635. 
// — MERCADELL. Vegeu BONASTRUC MERCADELL,
família.

PROVENÇANA, Prohensana, parròquia de.
Vegeu SANTA EULÀLIA DE PROVENÇANA,
parròquia de.

PRUNERS (Sor Ricarda de), priora del convent de
les Penedides de Barcelona, 788.

PUELLES (Bernat), notari públic de Lleida, 477,
difunt, 776.

PUIG (Berenguer de), notari públic de Barcelona,
430, 436, 437. // —, Podio (Bernat de, Bernardus
de), escrivà de Pere III, notari públic per tota la
terra i dominació del rei d’Aragó, 374, 394, 396,
397, 399-401, 403, 414-420, 422, 423, 426-429,
456. // — (Francesc de), notari públic de Bar ce lo -
na, 459. // — (Guillem de), de Martorell, difunt,
487. // —, Despuig (Guillem de, Guillem), draper
de Lleida, procurador dels marmessors del testa-
ment de Pere d’Espallargues, també de Lleida,
668, 669. // — (Guillem de), llicenciat en lleis de
Barcelona, àrbitre en el plet entre Bernadó de
Tous i Tomasa, vídua de Bernadí de Tous, senyor
del castell de Tous, 562. // — (Jaume de), escrivà
i peticioner de Pere III, notari públic per tota la
terra i dominació del rei d’Aragó, 561, 564. // —
(Jaume de), lloctinent del veguer de Lleida, 526. //
— (Pere de), notari públic per tota Catalunya,
447. // — I PUIG (Sebastià), historiador, 385, 392,
393.

PUIGBACÓ (Francesc de, Fransech de), canonge i
paborde de Vic, testador, 597.

PUIGCERDÀ, mun. de Catalunya, comarca de la
Baixa Cerdanya, prov. de Girona, 394.

PUIGSEC, Puig Sech (Berenguer de, en Berenguer
de), habitant de Perpinyà, porter de Maria, filla de
Carles II de Nàpols, Jerusalem i Sicília, vídua del
noble Jaume de Xèrica, 390, 453, 457.

PUJADA, Pujades (Guil lem), mercader de
Barcelona, procurador dels cònsols i mercaders
de Barcelona en l’afer de Pedro Fernández de
Villegas, 786, 787, 790, 792.

PUJOL (Domingo), ciutadà de Barcelona, 699. // —
(Jaume de), prevere i procurador de les monges
del monestir de Pedralbes, 470. // — (Pere de),
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porter reial, procurador de Bernat Bussot, regent
la Diputació del General de Catalunya, 559.

QUADRES (Pere de), notari públic, 375, 377.

QUART (Pere), jurisperit, ciutadà de Barcelona,
marmessor del testament de Pere de Bages, mer-
cader de Barcelona, 469. Vegeu BLANQUETA.

QUER (Jaume de), notari públic de Barcelona ja
difunt, propietari útil d’unes cases de la plaça de
Sant Jaume comprades pels consellers de
Barcelona per construir-hi una font, 462, 464. //
— (Mateu de), llicenciat en decrets, 750.

QUERALT (Pere), comprador de censals i violaris,
686.

QUINTÀ (Francesc), procurador de Violant, filla 
de Miquel Mulner de Lleida, i esposa d’Arnau de
Bosc, fill, 676. Vegeu BOSC, família (Arnau de) 
i SANTCLIMENT, família (Francesc de).

QUINTANA, àlies. Vegeu PELLICER (Bartomeu).

RABASSA (Antoni), habitant de Castellfollit de
Riubregós, notari públic per tota la terra i domi-
nació del rei d’Aragó, 562.

RABOSTER (Antoni), canviador de Barcelona, 788.

RAFAELA. Vegeu GOMAR, família (Berenguer).

RAFART (Berenguer), prevere beneficiat de la Seu
de Barcelona, marmessor del testament de Jaume
Forn, cuiner, 748.

RAJADELL (Pere de), llicenciat en lleis i en decrets,
ciutadà de Barcelona, 704, 727, 750.

RAMON, Ramonet. Vegeu SANTCLIMENT, família
(Francesc de). // — BERENGUER [IV], comte de

Barcelona, 603. // — BERENGUER [I], infant, fill del
rei Jaume II i de Blanca d’Anjou, comte d’Empúries,
515. // — (Francesc), menor, fill de Francesc
Ramon, veí de Lleida, i parent de Guillem Gerald,
mercader de la mateixa ciutat, 764.

RAMONETA, vídua d’Arnau Cortit, de Lleida, 606.

REEDOR (Guillem), argenter de Barcelona, 601.

REGINA, esposa d’Astruc Gracià, jueu de Falset, i
mare dels tres fills comuns: Samuel, Bonafilla i
Dolça, 673, 769.

REIXAC (fra Arnau de), cambrer i procurador del
monestir de Sant Cugat del Vallès, 632, 633.

RELAT (Francesc de), notari públic de Barcelona, 541.

REMOLINS, VILANOVA DE REMOLINS, antic
terme despoblat del mun. de Torres de Segre,
comarca del Segrià, prov. de Lleida, 673, 683.

REVULL (Berenguer, Berengarius), rector de l’esglé-
sia de Marçà i notari públic d’aquest lloc, 575,
590, 616, 623, 630, 739, 740.

RIAMBAU (en). Vegeu RIMBAU (Nicolau).

RIBAGORÇA, comte de. Vegeu PERE, infant, comte
d’Empúries.

RIBALTA (Berenguer de), prior del monestir de
Santa Anna de Barcelona, col·lector de la Cambra
Apostòlica, 721.

RIBELLES (Berenguer de), veguer de Barcelona i del
Vallès, 434, 445, 446.

RIBERA DE L’EBRE, vegueria de la, demarcació
administrativa del principat de Catalunya, a la regió
de Reus, avui amb la cap. a Móra d’Ebre, 550.

RIBES, castell i terme de, situat a Catalunya, mun.
de Sant Pere de Ribes, comarca de Garraf, prov.
de Barcelona, alou de l’església de Barcelona, 395.
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RIBES (Francesca de, Francescha de), vídua de
Guillem de Ribes, cavaller, familiar de Maria, vídua
del noble Jaume de Xèrica, 450, 452.

RICARD (Rambald), ciutadà de Barcelona, 391.

RIERA, Riarie (Ramon de, Raimundus), àlies Xiric,
habitant de Pobla Nova, parròquia de Santa
Engràcia de Montcada, terme del castell de
Montcada, 471, 473, 495, difunt, 585.

RIFÓS (Bernat), procurador de Berenguer de
Sentmenat, 430.

RIMBAU, família (Francesc), difunt, pare de dos fills:
Francesca i Franciscó, 606. // —, Riambau, família
(Nicolau), ciutadà de Lleida, difunt, pare de quatre
fills: Nicolau, Joan, Bartomeu i Bernadó, els dos
darrers menors, ciutadans de Lleida, tots hereus
universals conjuntament del difunt pare, 466, 467,
665.

RIPOLL (fra Bartomeu de), paborde major del
monestir de Sant Cugat del Vallès, 507, 513. // —
(Bernat), fill del difunt Bernat Ripoll, mercader de
Lleida, 738. // — (Jaume), corredor públic de
Barcelona, 633.

RIQUER, família (Antic), ciutadà de Barcelona,
difunt, espòs d’Elisenda i pare de dos fills, Bertran
i Jaume, propietari d’un molí del Clot conjunta-
ment amb el seu germà Jaume, que després els
dits fills venen a Jaume Bosquet, 376, 612. // —
(Jaume), batxiller en lleis, procurador de Pere
Aicart, de Ramon Perelló i de Berenguer Gallart,
tots de Falset, 579, 580.

RIUDEPERES (Berenguer de), cavaller, veguer de
l’Alguer, 678.

RIUDESCALES (Pere de), ciutadà de Barcelona, mar-
messor de Jaume Forn, cuiner, 748.

ROCA (Ramon), prevere beneficiat de la catedral
de Barcelona, 619.

ROCAMORA (Joan de), notari públic de Lleida,
regent l’escrivania de la cort del veguer de Lleida,
579, 580, notari públic per tota la terra i domina-
ció del rei d’Aragó, 602.

RODA (en), 657. // — (Ramon de), marmessor
del testament de Pere d’Espallargues, ciutadà de
Lleida, 668.

ROGER (Arnau), comte de Pallars, difunt. Vegeu
PALLARS (Roger Bernat de).

ROIG, Rubei (Guillem, Guillelmus), de Martorell, ja
difunt, espòs d’Isabel, filla de Guillem de Puig,
també de Martorell, i de la seva esposa Saurina,
487. // — (Guillem), de Sarroca, procurador de
Francesc de Santcliment i els seus i dels castells i
llocs de la seva senyoria, 680-682, 687. // —
(Guillem), lloctinent del veguer i cort de Lleida,
481. // — (Jaume), conseller i tresorer de Pere III,
455. // —, Rubei (Pere, Petrus), notari públic per
tota la terra i dominació del rei d’Aragó, 684, 686,
691.

ROMANOS, llogaret d’Aragó, que a l’edat mitjana
formava part de “las aldeas de Daroca”, avui mun.
independent, prov. de Saragossa, 565.

ROMEU, carrer del, carrer de la c. de Lleida, 733.

ROMEU, bisbe de Lleida, 515, 527 / Romeu Ses-
comes. // — (Pere), majoral dels drapers de
Lleida, 524. // — (Pere), prevere, rector de l’altar
de Santa Maria Magdalena de l’església de Sant
Jaume de Barcelona, 608, 615, 619, 628, 629.

RÒMIA, vídua de Miquel Mulner, canviador de
Lleida, 620, 713, 714, testadora, 735.

ROMIETA, neboda de fra Bartomeu de Ripoll,
paborde major del monestir de Sant Cugat del
Vallès, esposa de Pere de Riumajor, 513.

ROS (Gabriel), conseller de Barcelona, difunt, 635,
637, 647. // — (Pere), marmessor del testament
de Pere d’Espallargues, ciutadà de Lleida, 668.
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ROSES, mun. de Catalunya, comarca de l’Alt
Empordà, prov. de Girona, 482.

ROSET (Pere), notari públic de Barcelona, 621,
718-720.

ROSSELL (Jaume), notari públic de Barcelona, 741,
788.

ROSSELLÓ, Rosseyló, Rossilio, comtat del, situat
al nord dels Pirineus, cap. Perpinyà, dep. del
Pirineus Orientals, França, 394, 411, 443, 516,
534, notari del, 664, privilegis als barcelonesos,
414-416, 435, unió perpètua als regnes, 411, 717.

ROSTET (Tomàs), notari públic de Barcelona, 595,
645, heretà les escriptures del notari Guillem
d’Orta, 698.

ROTARICI (Antoni), llicenciat en lleis, procurador
de l’erari del papa, 784.

ROURE (Arnau), ciutadà de Barcelona, procurador
de Guillem de Canet, cavaller, 635. // — (Arnau),
conseller de Barcelona, 661, pare de quatre fills:
Arnaldó, Galceran, Jaumet i Joanet, 728, 729. // —
(Miquel de), conseller de Barcelona, 445-447,
457. // — (Miquel), de la casa del rei, ciutadà de
Barcelona, germà de Sereneta, esposa de Joan de
Mont-ros, 582, 592. //— (Miquel), de la tresoreria
reial, procurador de la reina Violant en la fundació
del monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron,
782.

ROVIRA (Antoni, Anthoni), escrivà de porció del rei
Pere III, ciutadà de Barcelona, 680-682, 687, 688,
690. // —, família (Berenguer de), difunt, argenter i
moneder, ciutadà de Barcelona, pare de tres fills:
Berenguer, també argenter, Joan, difunt, i Fran-
cesca, 459, 478, 503, 504, 537-539. // —
(Francesc), conseller de Barcelona, 453, 455. // —
(Jaume), notari públic per tota la terra i dominació
del rei d’Aragó, escrivà del batlle general del regne
de València, 641. // —, Sarrovira (Pere de), doctor
en lleis, ciutadà de Barcelona, 479, 489, 515. // —

(Pere), notari públic de Barcelona, 478, 503, 504.
// —, Ruvira (Simó de, Simon de), notari públic de
Barcelona, connotari de Joan Salat, 406, 416, 472,
480. Vegeu SARROVIRA.

ROVIRES (Francesc), nunci de la vila d’Igualada, 675.

RÚBIES, poble i antiga quadra del mun. de Ca ta lu -
nya de Fontllonga, i, a partir de 1970, del de Ca -
ma rasa, comarca de la Noguera, prov. de Lleida,
606.

RUBINAT, castell de, situat al mun. de Sant Antolí
i Vilanova, comarca de la Segarra, prov. de Lleida,
595.

SABADELL, Sabadel, mun. de Catalunya, comarca
del Vallès Occidental, prov. de Barcelona, 768,
paborde de, 438.

SABADIA (Pere), mercader de Barcelona, 746.

SABASTIDA (Arnau). Vegeu BASTIDA (Arnau de). //
— (Francesc), ciutadà de Barcelona, procurador
de Roger Bernat de Pallars, 444. Vegeu BASTIDA

(Francesc de).

SABATA (Pere), donzell, jurat de València, 789.

SABATER (Jaume), conseller de Barcelona, 373. //
— (Nicolau), ciutadà de Lleida, 607. // — (Pere),
rector de l’església de Guimerà, 626, 627, 703.

SABOR (Bernat), cavaller, doctor en lleis, conseller i
procurador del rei Jaume III de Mallorca a les paus
amb Gènova, 375.

SACALM, Çacalm (Pere, Petrus), doctor en lleis,
622, conseller de Barcelona, 635, 637, conseller i
vicecanceller del rei Joan I a Catalunya, 750, 767.

SACIRERA (Jaume), cavaller, veguer i cort de Lleida
i del Pallars, 669, 690, 697.
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SACONOMINA, Ça Conomina (Bernat, Bernardus),
ciutadà de Barcelona, receptor dels drets reials de
les naus que naveguen a les parts prohibides
d’Ultramar, 775.

SACOSTA (Guillem), comprador d’una finca, de la
parròquia de Sant Andreu de Palomar, 671.

SAGARRIGA (Alfons), ciutadà de Tarragona, mort
presumptivament per Guillem Desprats, 460. //
— (Bernat), cavaller, algutzir reial, 610, 611. // —
(Francesc), cavaller, conseller i algutzir reial, 561.

SAGUÀRDIA, Guàrdia (Pere, Pere de), causídic de
Barcelona, procurador de Bartomeu Gomar,
notari públic de Barcelona, 484, procurador dels
ciutadans de Barcelona en el litigi per la venda de
la gotzema o espígol, 489.

SAIOL, Sayolli (Ferrer, Ferrarius), escrivà reial i
notari públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó, 517, 520.

SALA (Bartomeu, Bartholomeus), fill del difunt
Bertran Sala, administrador i escrivà de les despe-
ses de les obres de la drassana de Barcelona, 775.
// — (Bernat), fill i hereu universal del difunt
Guillem Sala, de la parròquia de Sant Andreu de
Palomar, 670, 671. // — (Pere), ciutadà de Lleida,
nunci dels paers, prohoms i c. de Lleida, 386. // —
(Pere, Pere de), notari públic de Barcelona, con-
notari i tinent les escriptures de Pere Borrell,
també notari de Barcelona, 670, 671, síndic i pro-
curador de la universitat de Barcelona, 484, 485,
489, 514. 

SALARS (Domènec de), fill de Pere de Salars, habi-
tant de Montagut, procurador de Francesc de
Santcliment i els seus i dels castells i llocs de la
seva senyoria, 650-652, 656-658.

SALAT (Joan), notari públic de Barcelona, connota-
ri de Simó de Rovira, també notari públic de
Barcelona, 406, 455, difunt, 462, 464. // — I MÓRA

(Josep), historiador, 405, 422-424, 532.

SALAVERT (Climent de), escrivà reial, notari públic
per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, 388.

SALES (Nicolás de), notari, ciutadà de Saragossa,
577, 581.

SALLENT (Arnau), llogater de cases a la plaça del
palau reial, 596. // — (Francesc de), d’Oló, mar-
messor del testament de Pere de Montcada, pro-
curador general de Catalunya, 502.

SALORT (Francesc). Vegeu ORT (Francesc d’).

SALVADOR, vinya. Vegeu SANTSALVADOR, família.

SALVADOR (Berenguer), escrivà de Pere III, notari
públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó, 387, 449.

SALVATGE, Selvaggio (Alaramo), ciutadà de Gènova,
cònsol de catalans a l’esmentada ciutat, 454.

SALZET (Simó). Vegeu OLZET (Simó d’).

SAMALÚS, parròquia de, poble del mun. de
Catalunya de Cànoves, comarca del Vallès
Oriental, prov. de Barcelona, 436.

SAMARÈS (Nicolau de), ciutadà de Barcelona,
administrador de les obres per portar les aigües
del mas Cortès a la c. de Barcelona, 463.

SAMUEL ABRAHAM, Samuel Abram, jueu de
Barcelona, 537-539. // — DE TOLOSA, jueu de
Barcelona, nebot d’Astruc Gracià, jueu de Falset,
769. // — GRACIÀ, fill d’Astruc Gracià, jueu de
Falset, i de la seva esposa Regina, marmessor del
testament del seu pare, 769.

SAMUNTADA, Çamuntada, Muntada (Bertran,
Bertran de), ciutadà de Barcelona, 561, germà i
hereu universal del difunt Berenguer de Muntada,
també ciutadà de Barcelona, actual propietari del
molí d’en Berenguer, 605.

SANAÜJA (Saura de), filla del difunt Pere de
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Sanaüja, ciutadà de Lleida, 554, 555, 586.

SANÇ, arquebisbe de Tarragona, 491 / Sanço
Lopes d’Ayerbe. // — I, rei de Mallorca, segon fill
de Jaume II de Mallorca i d’Esclarmunda de Foix,
431. // — (Arnau), porter reial, 565, 566, [567].

SANÇA, esposa del difunt Pere Coscoi, mercader
de Barcelona, 541. // —, filla d’en Saltzina, primera
esposa d’Arnau Golart, 772. // —, primera esposa
d’Arnau Humbert, ambdós difunts, de la parrò-
quia de Sant Cebrià de Tiana, pares de Berenguer
Humbert, 618, 634. // —, vídua de Jaume Forner,
mare del difunt Guil lem Forner i àvia de
Margarida, filla de dit Guillem, 535, 536.

SÁNCHEZ (Juan), llicenciat i doctor en decrets,
jutge delegat dels reis d’Aragó i Castella, 790. //
— DE AZQUETA (Martín), de Castro-Urdiales,
germà de María García de Azqueta i espòs
d’Elvira Sánchez de Gamarricha, patró de la nau
“Santa Ana”, propietat de Pedro Fernández de
Vil legas, 786, 787, 789, 790, 792. // — DE

CASTRO-URDIALES (Juan), procurador d’Elvira
Sánchez de Gamarricha, 787, 790. // — DE

GAMARRICHA (Elvira), vídua de Martín Sánchez de
Azqueta, 787, 789, 792. // — DE HEREDIA

(Gonzalo), cavaller, jutge delegat del rei de
Castella, 787, 790. // — DEL POZO (Martín), pes-
cador, espòs de Maria García de Azqueta, 787,
789. // — MARTÍNEZ (Manuel), historiador, 410,
475, 486, 509.

SANOGUERA (Guillem), mostassaf de Barcelona,
540.

SANT ANDREU DE PALOMAR, Sanctus Andrea
de Palomario, antiga parròquia i actual barri del
territori de Barcelona, 670, 671.

SANT BARTOMEU DE MONT-RAS, antiga
parròquia del mun. de Catalunya de Bigues i
Riells, comarca del Vallès Oriental, terme del cas-
tell de Montbui, 664.

SANT BERTRAN DE COMENGE, SAINT- BER-

TRAND-DE-COMMINGES, bisbat de l’antic
comtat de Comenge, dep. de l’Alta Garona,
França, bisbe de, 561 / Bertrand de Cosnac.

SANT BOI DE LLOBREGAT, mun. de Catalunya,
comarca del Baix Llobregat, prov. de Barcelona,
limita amb l’honor de Cervelló, 445.

SANT CEBRIÀ DE TIANA, Sant Sabrià de Tiana,
parròquia de, situada al mun. de Tiana, comarca
del Maresme, prov. de Barcelona, 618, 632-638.

SANT CEBRIÀ DE VALLALTA, parròquia de,
mun. de Catalunya, comarca del Maresme, prov.
de Barcelona, terme del castell de Montpalau, 563.

SANT CRISTÒFOL [DE PALLARS], antiga parrò-
quia del mun. de Catalunya de Santa Eulàlia de
Ronçana, comarca del Vallès Oriental, prov. de
Barcelona, terme del castell de Montbui, 664.

SANT CUGAT DEL VALLÈS, Sent Cugat del
Vallès, monestir de, situat al mun. de Catalunya
del mateix nom, comarca del Vallès Occidental,
prov. de Barcelona, 507, 513, 632, 634, abat de,
468, 632, 633, cambrer de, 618, habitant de, 591,
notari de, 507.

SANT ESTEVE DE PALAUDÀRIES, parròquia de,
església de l’antic terme de Palaudàries, poble de
Catalunya del mun. de Lliçà d’Amunt, comarca del
Vallès Oriental, prov. de Barcelona, terme del cas-
tell de Montbui, 664.

SANT FELIU DE CODINES, mun. de Catalunya,
comarca del Vallès Oriental, prov. de Barcelona,
terme del castell de Montbui, 664.

SANT FELIU DE GUÍXOLS, mun. de Catalunya,
comarca del Baix Empordà, prov. de Girona, 407.

SANT FELIU DE LLOBREGAT, mun. de Ca ta lu -
nya, comarca del Baix Llobregat, prov. de Bar ce lo -
na, 622.

SANT GENÍS DE L’AMETLLA, lloc i parròquia
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de, situats al mun. de Catalunya de l’Ametlla del
Vallès, comarca del Vallès Oriental, prov. de
Barcelona, terme del castell de Montbui, 664.

SANT GENÍS DELS AGUDELLS o D’HORTA,
antiga parròquia i avui barri del territori de Bar ce -
lo na, 777, 782, 788. 

SANT ISCLE DE VALLALTA, parròquia de, mun.
de Catalunya, comarca del Maresme, prov. de
Barcelona, terme del castell de Montpalau, 563.

SANT JULIÀ DEL FOU, parròquia de, mun. de
Sant Antoni de Vilamajor, comarca del Vallès
Oriental, prov. de Barcelona, 430, 663.

SANT LLORENC, parròquia de la c. de Lleida,
733.

SANT MARTÍ D’ARENYS, parròquia de, nom
antic del mun. de Catalunya d’Arenys de Munt,
comarca del Maresme, prov. de Barcelona, terme
del castell de Montpalau, 563.

SANT MATEU DE MONTBUI, antiga parròquia
del mun. de Catalunya de Bigues, comarca del
Vallès Oriental, prov. de Barcelona, situada al cos-
tat del castell de Montbui, 664.

SANT MEDIR, parròquia de, antiga parròquia i
actual santuari del mun. de Sant Cugat del Vallès,
situada als vessants de la serra de Collserola,
507.

SANT MIQUEL DE VALLMANYA, parròquia de,
antiga parròquia del mun. de Tordera, comarca
del Maresme, prov. de Barcelona, terme del cas-
tell de Montpalau, 563.

SANT PERE, carrer de, carrer de la c. de Vic, 597.

SANT PERE D’OCTAVIÀ, antiga parròquia del
terme del castell d’Octavià, actual mun. de Sant
Cugat del Vallès, 507, 513.

SANT PERE DE BIGUES, parròquia de, església

del poble de Catalunya de Bigues, mun. de Bigues
i Riells, comarca del Vallès Oriental, prov. de
Barcelona, terme del castell de Montbui, 664.

SANT PERE DE MASQUEFA, parròquia de, situa-
da al mun. de Catalunya del mateix nom, comarca
de l’Anoia, prov. de Barcelona, 715.

SANT PERE DE PERAFITA, església de, situada al
mun. de Perafita, comarca d’Osona, prov. de
Barcelona, 474, 476.

SANT POL DEL MARESME, Sant Pau del Mares-
ma, Sant Pau, Sent Poll, monestir de, nucli origina-
ri del mun. de Catalunya de Sant Pol de Mar,
comarca del Maresme, prov. de Barcelona, 535,
536, 563, prior de, 535, 536, 765, homes de, 563.
Vegeu MONTALEGRE.

SANT VICENC DE CERVELLÓ. Vegeu SANT
VICENC DELS HORTS.

SANT VICENÇ DE RIELLS, parròquia de, situada
al mun. de Catalunya de Riells del Fai, comarca
del Vallès Oriental, prov. de Barcelona, terme del
castell de Montbui, 664.

SANT VICENÇ DE SARRIÀ, parròquia de, antiga
parròquia i avui barri del territori de Barcelona, 470.

SANT VICENC DELS HORTS, mun. de Catalu-
nya, comarca del Baix Llobregat, prov. de
Barcelona, 446, 447, 655.

Santa Ana, àlies Lazari, nau propietat de Pedro
Fernández de Villegas, patronejada per Martín
Sánchez de Azqueta. Vegeu CASTELLA, vaixells de.

SANTA CECÍLIA [DE MONTSERRAT], monestir
de, situat al mun. de Catalunya de Marganell,
comarca del Bages, prov. de Barcelona, abat de,
515 / Pere Andreu.

SANTA ENGRÀCIA DE MONTCADA, Sancta
Engracia, parròquia de, situada al terme del castell
de Montcada, diòcesi de Barcelona, 471, 585,
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622, 718-720, veïns de, 471, 473, 585, 763. Vegeu
MONTCADA, castell de.

SANTA EULÀLIA D’HORTSAVINYÀ, antiga
parròquia del mun. de Tordera, comarca del
Maresme, prov. de Barcelona, terme del castell de
Montpalau, 563.

SANTA EULÀLIA DE PROVENÇANA, antiga
parròquia rural del terme de Provençana, avui
barri del mun. de Catalunya de l’Hospitalet de
Llobregat, comarca del Barcelonès, prov. de
Barcelona, 437, 439, 728, 729.

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA, lloc i parrò-
quia del mun. de Catalunya del mateix nom,
comarca del Vallès Oriental, prov. de Barcelona,
terme del castell de Montbui, 664.

SANTA EULÀLIA, màrtir, trasllat del cos de, 385,
392, 393. Vegeu BARCELONA. – esglésies,
parròquies i capelles: Catedral-Seu.

SANTA JUSTA [I SANTA RUFINA], parròquia
de, situada al mun. de Catalunya de Ll içà
d’Amunt, comarca del Vallès Oriental, prov. de
Barcelona, terme del castell de Montbui, 664.

SANTA LINYA, castell de, situat al poble de
Catalunya del mateix nom, annexat el 1970 al
mun. de les Avellanes, comarca de la Noguera,
prov. de Lleida, 606.

SANTA MARIA D’ALCARRÀS, església parro-
quial d’Alcarràs. Vegeu ALCARRÀS.

SANTA MARIA DE L’ESTANY, monestir de.
Vegeu ESTANY, monestir de l’.

SANTA MARIA DE MEIÀ, poble de Catalunya
del mun. de Vilanova de Meià, comarca de la
Noguera, prov. de Lleida, 606.

SANTA MARIA DE MONTSERRAT, monestir
de, situat al mun. de Catalunya de Monistrol de
Montserrat, comarca del Bages, prov. de

Barcelona, 496, 502.

SANTA MARIA DE PINEDA, parròquia de, esglé-
sia del mun. de Catalunya de Pineda de Mar,
comarca del Maresme, prov. de Barcelona, terme
del castell de Montpalau, 563, 588.

SANTA MARIA DE SANTS, parròquia de, antiga
parròquia i avui barri del territori de Barcelona,
640, 644, 772. Vegeu BARCELONA, – territori
de:. 

SANTA MARIA DE VALLDONZELLA, monestir
de. Vegeu VALLDONZELLA, monestir de.

SANTA MARIA DE VALLSANTA, Beata Maria
de Valle Sancta, monestir de. Vegeu VALLSAN-
TA, monestir de.

SANTA MARIA DEL PLA, mun. o caseria de
Catalunya, comarques de l’Alt Camp, Alt Penedès
o Bages, 728, 729.

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA, parròquia
de, mun. de Catalunya, comarca del Vallès
Occidental, prov. de Barcelona, 448.

SANTA SUSANNA, parròquia de, mun. de
Catalunya, comarca del Maresme, prov. de
Barcelona, 430, 663.

SANTACOLOMA (Francesc Joan de), governador del
cap de Logudor, 678. Vegeu LOGUDOR, cap de,
i SARDENYA I CÒRSEGA, regne de.

SANTALÍNIA (Bernat de), notari, procurador de
Pere de Montsonís, donzell, 669. // — (Guillem),
batlle de Flix, 533.

SANTCLIMENT (Bartomeu de), parent de Bernat
Turell, 595. // — (Berenguer de), conseller de
Barcelona, 628, síndic de la c. de Barcelona a les
corts generals de Fraga, 666. // — (Bernat de),
conseller de Barcelona, 434, 439. // — (Francesc
de), conseller i procurador del rei Pere III, 375,
procurador, síndic i nunci de la c. de Barcelona a
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les corts de Vilafranca del Penedès-Barcelona, 475.
// —, Sant Climent, Sencliment, Sentclimenç,
Sentcliment, Sent Climent, Sancto Clemente, famí-
lia (Francesc, Francesc de, Francesch de, Franciscus
de), major, ciutadà de Lleida, cavaller, fou senyor
dels llocs d’Alcarràs i Granyanella, Montagut,
Sarroca, Llardecans, Flix, Mas de Flix, la Palma i
Vilanova de Remolins, conseller i majordom de
l’infant Joan, espòs d’Esclarmunda i pare, entre d’al-
tres, de dos fills, Ramon i Francesc, menor, amb-
dós donzells, 466, 467, 542-550, 562, 578, 579,
580, 583, 590, 606, 616, 623, 631, 650-653, 656-
658, 665, 669, 673, 676, 679-698, 700-702, 704,
705, 708, 709, 711, 715, 718-720, 723, 724, 727-
729, 733, 736-740, 764, 791, 793. El primogènit,
Ramon o Ramonet casà amb Francesca o
Francesquina i heretà els feus d’Alcarràs, Montagut
i la torre de Remolins. Vegeu les xifres de més
amunt a partir del núm. 578. Francesc, Francescó
o Franciscó, menor, mullerà Caterina, filla de
Miquel Mulner, canviador de Lleida, i de la seva
esposa Ròmia, 620, 631, 686, 723, 724, 735, 791,
de qui fou procurador general, 620, senyor de
Sarroca i de Llardecans a la mort del seu pare,
620, 713, 714, i marmessor del testament de la
seva sogra, 735. Vegeu les xifres de més amunt a
partir del núm. 651. Francesc també fou el pare de
Tomasa, vídua de Bernadí de Tous, 562. // —
(Guillem, Guillem de), conseller de Barcelona, 635,
637, 699, mostassaf de Barcelona, 564. // —
(Jaume de), conseller de Barcelona, 373. // —
(Pere de), ciutadà de Barcelona, síndic de la c. de
Barcelona a les corts de Montsó, 518, diputat del
General de Catalunya i del regne de Mallorca, 528,
529. // — (Pere de), procurador reial, 472. // —
(Pere de), veguer de Barcelona i del Vallès, 484.

SANTDIONÍS, Sancto Dionisio (Narcís de, Narcissus
de), doctor en lleis, 561, 624, 704, 727.

SANTES CREUS (Santa Maria de Santes Creus),
monestir de, situat a Catalunya, mun. d’Aigua-
múrcia, comarca de l’Alt Camp, prov. de Tarra-
gona, 515.

SANTIGA (Jaume), moneder de la moneda de

Barcelona, síndic i procurador dels alcaldes i capí-
tol de la moneda de la citada ciutat, 564.

SANTILARI, família (Guillem de), notari públic de
Barcelona, 484, 485, 487, el seu fill Joan, connota-
ri del seu pare, fou també notari públic per tot el
principat de Catalunya, 484, 485.

SANTJOAN (Miquel de), llicenciat en ambdós drets,
ardiaca de la Selva a la catedral de Girona, 676.

SANTMARTÍ (Bernat de), canviador, ciutadà de
Barcelona, soci de Miquel Mulner, canviador de
Lleida, 620. // — (Ramon de), notari públic subs-
titut de la cort de l’oficialat del bisbe de Lleida,
527.

SANTO NAZARIO (Antonio de), notari públic, 759,
760.

SANTS. Vegeu SANTA MARIA DE SANTS,
parròquia de.

SANTSALVADOR, família (Jaume de), difunt espòs de
Maria, pares d’un fill, Jaumó, l’hereu universal,
mort intestat, i de tres filles: Maria i Constança,
ambdues vídues, de Bernat de Montjuïc, jurisperit,
i de Mateuó Civader, respectivament, i Jaumeta,
muller de Guillem Corretger, pares de Pericó
Corretger, tots ciutadans de Barcelona, propieta-
ris alodials d’una vinya al lloc de Lligalbé, 492.
Vegeu CORRETGER (Pericó).

SAPLANA (Antoni), notari públic de Barcelona,
632-638, 652, escrivà de la cort del veguer de
Barcelona, 657, 658, 689, 706. // — (Pere),
escrivà de la cancelleria de Pere III, notari públic
per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, 565-
567, 655.

SARAGOSSA, Caragoça, Çaragoça, Ceragoça,
Saragoça, Cesaraugusta, c. d’Aragó, cap. del regne
i de la prov. homònima, 460, 499, 566, 567, 573,
576, 577, 581, 639, 672, 673, 731, 732, 767, 779,
arquebisbe de, 502, convent de Predicadors de,
502, govern de, 565, 567, 573, 576, 577, 581,
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723, 724, habitants, mercaders i notaris de, 639,
672, problemes dels mercaders de Barcelona a,
565-567, 573, 576, 577, 581, prov. eclesiàstica de,
766, 778.

SARDENYA I CORSEGA, Sardinia, regne de, 482,
488, 642, 654, 766, 770, 779, 781, 783, guerra de,
482, 486, 488, 770, 779, 781, 783, ordinacions de
navegació i seguretat dels navegants, 408. Vegeu
ALGUER, l’, CÀLLER i LOGUDOR, cap de.

SARRIÀ (Burguet de), jurisperit de Barcelona, conse-
ller i procurador de Pere III a les paus amb Gènova,
375, cunyat de Bernat Turell, ciutadà de Barcelona,
595. // — (Lancelot de, Lançelotus de), de Pobla
Nova, terme del castell de Montcada, 585. // —
(Romeu de), notari públic de Barcelona, 502.

SARROCA [DE SEGRE o DE LLEIDA], Ça
Rocha, Çaroca, Carocha, Çaroqua, Çarrocha,
mun. de Catalunya antigament anomenat la Roca,
comarca del Segrià, prov. de Lleida, 620, 713, 714,
735, habitants i singulars de, universitat de, 542-
550, 578-580, 583, 590, 616, 620, 623, 631, 651,
652, 656-658, 680-682, 684-688, 690-695, 698,
701, 702, 709, 711, 713, 714, 715, 718-720, 723,
724, 728, 729, 735-738, 764, 791, 793. Vegeu
SANTCLIMENT (Francesc de).

SARROVIRA (Bernat), ciutadà de Barcelona, àrbitre
en el litigi entre Pere III i Roger Bernat de Pallars
pel castell de Cervelló, 373, 445-447, conseller de
Barcelona, 450, 457. // — (Ramon), conseller 
de Barcelona, 463. // — (Ramon), conseller de
Barcelona, 635, 637, 699. // — (Romeu), conse-
ller de Barcelona, 453, 455. Vegeu ROVIRA.

SASALA (Arnau), procurador dels litigants amb la
universitat de Barcelona per la venda de la gotze-
ma o espígol, 489.

SATINA (Domingo de), venedor de drets als con-
sellers de Barcelona, per construir la font de la
plaça de Sant Jaume, 462.

SATORRA, Ça Torre, família (Guillem), mercader,

ciutadà de Barcelona, pare de Pere i de Bernat
Satorra, 622. // — (Joan), mercader de Lleida, 735.

SAULEDA, família (Berenguer), beneficiat de la cate-
dral de Barcelona, testador, i el seu nebot Pere,
marmessor del testament del citat oncle, 406.

SAURA, esposa de Guillem de Canet, cavaller, 634. 

SAURINA, vídua de Guillem de Puig, de Martorell, i
mare d’Isabel, vídua de Guillem Roig, del mateix
lloc, i de Maria, vídua de Jaume Cardona, ciutadà
de Barcelona, 487.

SAVALL (Ramon), ciutadà de Barcelona, síndic i
procurador de la c. de Barcelona, 716.

SAVIGNONI (Giovanni i Oliviero), àrbitres en el
plet entre les c. de Barcelona i de Gènova, per
l’estat de certa quantitat de blat, 758.

SAVILA (Joan), fill del difunt Jaume Savila, draper,
parent i hereu universal de Ferrer Ballaró, fill, 648.

SEBRA (Ramon de), 738.

SEBRIÀ (Guim), ciutadà de Barcelona, 662.

SEDERIA (Jauma), vídua de Berenguer de Torrents,
ciutadà de Barcelona, 379, 380.

SEGARRA (Gabriel), escrivà reial, notari públic per
tota la terra i dominació del rei d’Aragó i tinent
les claus de l’arxiu reial, 603.

SEGOVIA, c. del regne de Castella, cap. de la
prov. homònima, 790.

SEGUÍ (Arnau), habitant de l’illa dels Banyols,
parròquia de Santa Eulàlia de Provençana, 437,
439. // — (Pere), de la parròquia de Santa Maria
de Sants, marmessor del testament de Pere
Lloberes, 640, 644.

SELBÍ (Pere), prevere, marmessor del testament
d’Arnau de Bosc, sènior, 496, 497.
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SELVAGGIO (Alaramo). Vegeu SALVATGE (Alaramo).

SENTCIST (Guillem), alcalde de la moneda de
Barcelona, 540.

SENTMENAT (Berenguer de), caval ler, viu a
Barcelona, prop del monestir de Sant Pere de les
Puelles, 430.

SERENA, esposa i mare de Ramon i de Joan
Dezgassó respectivament, 730.

SERENETA, germana de Miquel Roure, de la casa
del rei, esposa de Joan de Mont-ros, mercader de
Barcelona, 582, 592.

SERRA (Arnau), carnisser, ciutadà de Barcelona,
707. // —, família (Arnau), de la parròquia de
Santa Maria de Pineda, procurador de les parrò-
quies del terme del castell de Montpalau junta-
ment amb el seu fill Pere, 563. // — (Bernat),
batlle general de Catalunya, procurador del rei
Joan I, 773, 774. // — (Guillem), beneficiat de la
catedral de Barcelona, marmessor del testament
de Berenguer Sauleda, 406. // — (Joan), ciutadà i
nunci de la c. de Barcelona, 561, 642, síndic de la
c. de Barcelona a les corts de Montsó, 587, i de
Vilafranca del Penedès-Barcelona, 475. // —
(Joan), de la cancelleria de Pere III, notari públic
per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, 710.
// — (Pere), habitant de Sarroca, procurador de
Francesc de Santcliment i els seus i dels castells i
llocs de la seva senyoria, 680-682, 687, 736-738.
// — (Pere), notari públic de Menorca, 783. // —
(Pere), notari públic de Sant Cugat del Vallès,
507.

SESAVASSES (Bartomeu), doctor en decrets, procu-
rador de l’arquebisbe de Tarragona, 491.

SESPLUGA. Vegeu ESPLUGA.

SESTRADA (Galceran), batlle de Barcelona, 662.

SEVA (Bertran de), jurisperit de Barcelona, 449.

SEVILLA, c. d’Andalusia, cap. de la prov. homòni-
ma, arquebisbat de, 786.

SIBIL·LA, Sibilia, vídua de Bernat Martí, mariner, ciu-
tadà de Barcelona, nora de Ramon Martí, de la
parròquia de Santa Maria de Pineda, 588. // — DE

MONTCADA. Vegeu MONTCADA I DE LLORIA (Pere
de). Vegeu també BOSC, família (Arnau de).

SICARD (Ramon), escrivà de Pere III, 411, 431-433.

SICÍLIA, illa de, 678, 745, 746, 751, 756. – regne
de, 518, campanyes de Pere III a, 654, govern de,
377, moneda de, 678, nobles de, 377, 655, notari
de, 746, oficials reials de, 377, passatge i estada
de l’infant Martí a, 767, 768, 770, rei i reina de,
450, 654, 784.

SIENA, c. de la Toscana, cap de la prov. homòni-
ma, Itàlia, 747.

SINTES (Jaume de), notari públic de Barcelona,
379, 380.

SIRVENT (Bartomeu, Barthomeu, Bartholomeus),
escrivà de Pere III, 622, secretari reial, i notari
públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó, 642, 663, 664, protonotari del rei Joan I,
i notari públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó, 742-744, 767, 779.

SITGES, mun. de Catalunya, comarca del Garraf,
prov. de Barcelona, 730.

SITGES (Pere de), conseller de Barcelona, 643, cla-
vari de la c. de Barcelona, 741, 762, 768, síndic de
la universitat de Barcelona, 707.

SOBIRADA (Joan de la), notari públic ja difunt, 496-
498.

SOBRADIEL, castell de, situat a la vila del regne
d’Aragó del mateix nom, prov. de Saragossa, 502.

SOLÀ (Antoni de), notari públic de Barcelona, 588.
// — (Bernat de), litigant amb l’abat de l’Estany,
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750. // — (Joan), fiador d’Arnau Ferrer, de
Barcelona, 726.

SOLANES (Pere), jurat de la c. de València, 789.

SOLER (Guillem de), ciutadà de Barcelona, síndic 
i procurador d’aquesta ciutat, 472. // — (Guillem
de), mercader de Barcelona, soci de Francesc
Eimeric, també mercader de Barcelona, 458. // —
(Pere de), mercader de Barcelona, soci de
Francesc Eimeric, també mercader de Barcelona,
458. // — (Ramon de), cavaller, conseller reial 
i batlle general del regne de València, 785, 789,
790.

SOLIVERA (Pere), notari públic per tota la terra 
i dominació del rei d’Aragó, regeix els llibres nota-
rials de Pere Jofre, notari públic de la c. i regne de
València, captiu dels sarraïns, 589, 708.

SORIA (Pere de), mercader català de Gènova, 756.

SPINOLA DE LUCULO (Galeotto), capità del comú i
poble de Gènova, 377. // — (Nicoloso), procura-
dor del comú de Gènova a les paus amb Aragó,
375.

SUAU (Berenguer), donant d’unes cases i obradors
de la plaça de Sant Jaume al monestir de Santa
Eulàlia del Camp, 461.

SUNYOL (Pere), jutge, 550. // — (Pere), jove, nota-
ri i escrivà de la cort de l’oficialat de Tortosa,
683.

TAGAMANENT (Gilabert de), procurador del rei
Pere III, 377.

TALABART (Guillem), frare de l’orde de l’Hospital
de Sant Joan de Jerusalem, 766.

TALAMONE, població de la Toscana, prov. de
Grossetto, Itàlia, pertanyé a la república de Siena,
745, 747.

TAMARIT [DE MAR], castell de, situat al mun. de
Catalunya del mateix nom, avui població agregada
a Tarragona, comarca del Tarragonès, prov. de
Tarragona, lleuda i lleuder de, 662.

TAMARIT (Guillem de), notari públic de Tortosa,
regent l’escrivania del veguer de Tortosa, i notari
públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó, 550.

TARASCÓ (Domènec), habitant de Flix, procurador
d’Arnau de Bosc, fill, 607. // — (Pere), prevere
beneficiat de la Seu de Barcelona, 656.

TARESCÓ (en). Vegeu TARASCÓ (Pere).

TARRADELLES (Bernat de), notari públic per tota la
terra i dominació del rei d’Aragó, procurador de
Francesc de Santcliment, cavaller, i els seus, 546-
549, difunt, 620, 793.

TARRAGONA, c. de Catalunya, cap. de la comarca
del Tarragonès i de la prov. homònima, 454, 491,
603, 662, 717, 785, 786, arquebisbe, paborde de,
387, 392, 474, 491, 514, 515, 662, 777, ciutadans
de, 460, 491, concili de, 438, 491, corts de, 560,
diòcesi i prov. eclesiàstica de, 626, 627, 689, 703,
766, 778, notaris de, 491, 662, veguers de, 460.

TÀRREGA, mun. de Catalunya, comarca de
l’Urgell, prov. de Lleida, 610, 611, 768.

TAULADA, família (Bernat de), corredor d’animals
de Barcelona, com el seu fill Pere, que mullerà
Joana, 535, 536, 765.

TAULER, Taulari (Joan, Johannes), escrivà reial,
notari públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó, 482.

TAVASCAN, Tavaschani (Jaume, Jacobus), de la can-
celleria de l’infant Joan, 622, lloctinent del proto-
notari reial, notari públic per tota la terra i domi-
nació del rei d’Aragó, 716, 717.

TAYERS (Francesch), mariner, 641.
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TERRASSA, Tarrasa, castell, vila i terme de, mun.
de Catalunya, comarca del Vallès Occidental,
prov. de Barcelona, 490, 512, 768, carrer de, 489,
habitants de, 490, 512, indret de, 512, mas de,
512, monestir de, 489, 512, 528, 529, notaris de,
489, 512, prior de la Cartoixa de, 528, 529, terme
i territori de, 512, 528, 529.

TERRASSA (Pere de), apotecari de Barcelona, admi-
nistrador del convent de les Penedides, 788.

TERRÉ (Pere), doctor en lleis, ciutadà de Barcelona,
489, 515, 622, conseller de Barcelona, 628, procu-
rador de la c. de Barcelona, 642, 666, 716.

TIMOR (Pere de), majoral dels drapers de Lleida,
ciutadà de Lleida, marmessor del testament de
Pere d’Espallargues, 733.

TOGORES (Guillem de), cavaller, diputat del
General de Catalunya i del regne de Mallorca, 529.

TOLEDO (Domènec de), de Llardecans, procura-
dor de Francesc de Santcliment i els seus i dels
castells i llocs de la seva senyoria, 680-682, 687.

TOLÓ (Joan), patró de nau, 734.

TOLRÀ (Nicolau), batlle de Llardecans, 547, procu-
rador de Francesc de Santcliment, cavaller, i els
seus i dels castells i llocs de la seva senyoria, 579,
580.

TOMAIA (en), ciutadà de Barcelona, marmessor
del testament de Jaume Forn, cuiner, 748.

TOMASA, filla de Francesc de Santcliment, cavaller,
vídua de Bernadí de Tous, donzell, senyor del cas-
tell de Tous, i tutora de la filla comuna Elionor.
Vegeu TOUS, família (Bernadí de).

TONETA, filla de Bernat de Navés i de la seva
esposa Francesca, 650.

TORN (Guillem de), batxiller en lleis, procurador
de Berenguer de Treballs, fill de Bernat de

Treballs, donzell de Castelló d’Empúries, 555.

TORRE (Bernat de), notari públic de Barcelona que
heretà les escriptures del difunt Pere de Torre,
409, 453. // — (Bernat de), procurador fiscal del
rei Pere III a la c. de Barcelona, 387. // — (Pere
de), notari públic de Barcelona ja difunt, 409, 453.
// — (Pere de), notari per tota la terra i domina-
ció del rei d’Aragó, 521-525.

TORRENT (Bernat de), escrivà reial i batlle del cas-
tell de Montcada, 495. // — (Bernat de), merca-
der de Barcelona, 591. // —, Torrents (Guillem
de), conseller de Barcelona, 628, 661.

TORRES DE SEGRE, mun. de Catalunya, comarca
del Segrià, prov. de Lleida, un sector del mun.
correspon a l ’antic terme de Vilanova de
Remolins, 771.

TORROELLA DE MONTGRÍ, mun. de Catalunya,
comarca del Baix Empordà, prov. de Girona, 407,
habitant de, 699.

TORTOSA, Dertusa, mun. de Catalunya, comarca
del Baix Ebre, prov. de Tarragona, 530-532, 550,
557, 558, 600, 646, 655, 683, 779-781, 793, bisbe
i càrrecs eclesiàstics de, 502, 600, 603, 673, 683,
ciutadans, habitants i veïns de, 546-550, 683, 793,
convent de, 502, corts i parlaments de, 530-532,
559, 779, costums de, 550, diòcesi de, 582, 592,
651, 683, 684, 687, 691, 694, 715, 723, 724, jueus
de, 602, lleuda, lleuders de, 600, 603, marquès de,
515, notaris de, 546, 547, 550, 600, 683, 793, ofi-
cial de, 673, 683, oficials reials de, 550, 569, unió
perpètua de la c. als regnes, 530, 531, vegueria
de, 696. Vegeu FLIX, PALMA, la, i JACA.

TOSELL, des, Tosells, dells, indret de la parròquia
de Sant Andreu de Palomar, 670, 671.

TOSER? (Guillem), batxiller en decrets, rector de la
Palma, 584.

TOST (Huguet), notari públic per tota la terra i
dominació del rei d’Aragó, 735.
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TOUS, castell de, situat al mun. de Catalunya de
Sant Martí de Tous, comarca de l’Anoia, prov. de
Barcelona, 542-545, 562.

TOUS (Alfons de), doctor en decrets, rector de les
esglésies de Santa Maria del Pi i de Santa Maria de
Sants, 772. // — (fra Asbert de), comanador
major de Peníscola i de Montesa, àrbitre en el
plet entre Bernadó de Tous i Tomasa, vídua de
Bernadí de Tous, 562. // —, Thous, família
(Bernadí de, Bernadó de, Bernat de), fill de Pere
de Tous, senyor de Cabrera, difunt, hereu univer-
sal de Bernadí de Tous, donzell, senyor del castell
de Tous, 542-545, 562, espòs de Tomasa, filla de
Francesc de Santcliment, cavaller, i pare d’Elionor
de Tous, filla comuna de dit matrimoni, 543, 562.
Vegeu MALDÀ i MALDANELL. // — (Bernat de),
cavaller, veguer de Barcelona i del Vallès, 689.

TRÀPANI, c. de Sicília, cap. de la prov. homòni-
ma, Itàlia, 745, 746.

TREBALLS (Berenguer de, Berengueró de), fill de
Bernat de Treballs, donzell, habitant de Castelló
d’Empúries, hereu de Saura de Sanaüja, 554, 555,
586.

TRILLA, Trilea (Francesc de), ciutadà de Barcelona,
àrbitre en el litigi entre Pere III i Roger Bernat de
Pallars pel castell de Cervelló, 445-447, conseller
de Barcelona, 450. // —, Trilea (Joan de), notari
públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó, 643. // — (Pere de), notari públic substi-
tut de Nicolau de Clarió, rector i notari públic de
Falset, 583.

TRITER (Pere), notari públic de Barcelona, 654.

TRULL, Truyl (Antoni, Anthoni), seller de Barce-
lona, 596. // — (Pere de), ciutadà de Barcelona,
471, 473.

TRULLOLS (Galceran), notari públic de Lleida, 591.

TUIXÀ (Guillem), veí d’Alcarràs, procurador de
Francesc de Santcliment, cavaller, dels seus i dels

llocs de la seva senyoria, 550.

TURELL, família (Bernat), conseller de Barcelona,
testador, 595, espòs de Maria, germana de
Burguet de Sarrià, pares de Gabriel, ciutadà de
Barcelona, el qual es casà primer amb Clareta i
foren pares de Bernadó Andreu Turell, 645, i de
Marcó, procurador de la seva mare, 791.

TURRAT (Ramon), vicari de les esglésies de Santa
Maria del Pi i de Santa Maria de Sants, 772.

ULLASTRELL (Pere), notari públic de Barcelona,
649.

ULLDECONA, mun. de Catalunya, comarca de
Montsià, prov. de Tarragona, 460.

ULTRAMAR, generalment terres de l’orient del
Mediterrani. Solia designar Síria, Egipte i, de vega-
des, l’Imperi Bizantí, més conegut com a Romania,
744, 775. Vegeu ALEXANDRIA, BABILÒNIA i
EGIPTE.

URGELL, l’, comtat d’, divisió històrica de la
Catalunya Vella d’origen carolingi, 768, cabiscol d’,
528, 529. 

URGELL, comte d’, 655.

VALÈNCIA, c. del País Valencià, cap. de l’antic
regne homònim i de la prov. del mateix nom,
377, 388-390, 412, 552, 589, 641, 642, 646, 654,
708, 717, 775, 779, 785-787, 789, 790, ciutadans
de, 518, 589, 654, 708, 710, diòcesi de, 549, jurats
de, 789, 790, jurisperits, 589, 708, moneda i circu-
lació de, 390, 708, notaris de, 589, 641, 654, 710,
785, síndic a corts de, 518. – regne de, 378, 518,
589, 768, 779, govern del, 641, 785, 789, 790,
guerra amb Castella al, 530-532, ordinacions de
navegació i seguretat dels navegants, 408, privile-
gis als barcelonesos al, 641, síndics a corts del,
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517, unió perpètua dels regnes, 411, 717.

VALENTÍ (Bernat), mercader, ciutadà de Mallorca,
483.

VALL D’HEBRON, monestir de, situat a l’indret
del mateix nom del territori de Barcelona, 777,
782. Vegeu BARCELONA. – monestirs i con-
vents:.

VALL, família (Bernat de), ciutadà de Barcelona,
presumpte autor de la mort de Bartomeu Pellicer,
juntament amb el seu germà Jaume, 661. // —,
Dez Vall, Vallo (Pere, Pere de, Petrus de), ciutadà
de Barcelona, conseller, mestre racional i tresorer
de Pere III, 610, 646, 653, 699, 710 / Pere Desvall.
// — (Pere de), ciutadà de Barcelona, notari
públic de Tarragona, 662. // —, Desvall (Ramon
de), conseller de Barcelona, 643, nunci de la c. de
Barcelona per a acceptar el carreratge de la vila
d’Igualada, 675.

VALLADOLID, c. del regne de Castella, cap. de la
prov. homònima, 786.

VALLDONZELLA, Vallisdonzella (Santa Maria de
Valldonzella), monestir de, situat extramurs, a
ponent de la c. de Barcelona, al lloc anomenat
Creu Coberta, 551, 593, 730. Vegeu BARCE-
LONA. – monestirs i convents:.

VALLERIOLA (Lluís), jurat de València, 789.

VALLÈS, el, veguer i vegueria del, antiga divisió
administrativa de Catalunya, que ja al s. XIV formà
una sola demarcació amb la vegueria de
Barcelona, 374, 425, 430, 434, 436, 445, 556, 655,
663, 664, 677, 689, 706, 743, 768, 773, 774, 780.
Vegeu BARCELONA. – territori de: i vegueria de.

VALLESPIR, el, comarca situada a la regió de Perpinyà,
dep. dels Pirineus Orientals, França, 394, 717.

VALLFREDA (Pere de), colteller, ciutadà de Barce-
lona, 694.

VALLS (Mateu de), de Sant Cugat del Vallès, mar-
messor del testament de Ponç Andreu, de la
mateixa parròquia, 507.

VALLSANTA (Santa Maria de Vallsanta), mones-
tir de, situat al mun. de Catalunya de Guimerà, a
la vora del riu Corb, comarca de l’Urgell, prov. de
Lleida, 497, 626, 627, 689, 703.

VALLSECA (Berenguer de), notari públic de
Barcelona, 457. // — (fra Bernat de), paborde
major i procurador del monestir de Sant Cugat
del Vallès, 632, 633. // — (Guillem de), conseller
de Barcelona, 453, 455. // — (Jaume de), llicenciat
en lleis, nunci de la c. de Barcelona, 557, 558. //
— (Joan de), llicenciat en lleis, conseller de
Barcelona, 762. // — (Pere de), de la casa de Pere
III, ciutadà de Barcelona, 469.

VENÈCIA, c. cap. del Vèneto i de la prov. homò-
nima, Itàlia, 734.

VENIERI (Antonio), dux de la república de Venècia, 734.

VERDAGUER, Verdeguer (Bernat), mercader de
Barcelona, procurador d’aquesta ciutat, 699, 745-
747, 751, 755, 756, 758. // — (Bernat), poller, ciu-
tadà de Barcelona, 438. // — (Ferrer), de Pobla
Nova, terme del castell de Montcada, marmessor
del testament de Ramon de Riera, àlies Xiric, 585.

VERDERA (Bernat, Bernat de), mercader de
Barcelona, procurador general de Bernat
Verdaguer, 746, 747, 749, 751-761.

VERDÚ (Antoni), habitant de Lleida, procurador
substitut de Joan Alanyà, doctor en lleis, de
Francesc i de Joan de Bosc, ciutadans de Lleida i
de Barcelona respectivament, tots procuradors de
Salvador de Bosc, ciutadà de Lleida, 555.

VERGÓS (Berenguer de), batlle general i procura-
dor del comte d’Urgell, 655.

VIC, Vich, mun. de Catalunya, comarca d’Osona,
prov. de Barcelona, 597, Almoina de, 597, bisbe,
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canonge i paborde de, 597, 782, carrer de, 597,
ciutadà de, 574, 594, 596, 597, diòcesi de, 476,
493, 494, 502, 778, notari de, 597, oficial de l’es-
glésia de, 782. 

VICENÇ (Arnau), ciutadà de Tortosa, 546-550. //
— DE MEDIONA (Pere). Vegeu MEDIONA (Pere
Vicenç de).

VICOLAPIDEO (Nicolau de), clergue de Saint-Omer,
diòcesi de Mornas, dep. de Vauclusa, França,
notari públic i escrivà de la cúria de la Cambra
Apostòlica, 784.

VIDAL (Ramon), d’un mas de Sant Pere de
Terrassa, 512. // — (Ramon), sabater de Lleida,
patró de la capellania de Santa Anastàsia de l’es-
glésia de Sant Llorenç de Lleida, 606. // — JUCEF,
jueu d’Agramunt, espòs de Bonafilla, filla d’Astruc
Gracià, jueu de Falset, i de la seva esposa Regina,
769. 

VILA (Antoni), apotecari de Barcelona, procurador
de Pere Romeu, prevere, rector de l’altar de
Santa Maria Magdalena de l’església de Sant
Jaume, 608, 615, 619, 628, 629. // — (Ramon de),
saig de la cort del batlle de Barcelona, 440.

VILAESPARSA (Andreu de), notari públic de
Lleida, 606, 607, notari públic substitut de la
cort de l’oficialat de Lleida, 549, regent de l’es-
crivania de la cort del veguer d’aquesta ciutat,
467, 548, 555. 

VILAFRANCA DE CONFLENT, mun. del
Conflent, dep. dels Pirineus Orientals, França,
534. // — DEL PENEDÈS, Penadès, mun. de
Catalunya, comarca de l’Alt Penedès, prov. de
Barcelona, 475, 491, corts i parlaments de, 475,
491, veguer de, 395.

VILAFRANCA (Berenguer de), notari públic de
Barcelona, 518, 766. // — (Ferrer de), cavaller, con-
seller de Pere III i governador de Barcelona, 449.

VILAGRASSA, mun. de Catalunya, comarca de

l’Urgell, prov. de Lleida, 768.

VILAMAJOR, parròquia de, mun. de Catalunya,
comarca del Vallès Oriental, prov. de Barcelona,
430, 663.

VILANOVA, carrer de Terrassa, 490. // — D’AL-
PICAT, mun. de Catalunya, comarca del Segrià,
prov. de Lleida. Vegeu GIMENELLS. // — DE
CUBELLES, castell de, un dels nuclis antics del
mun. de Catalunya de Vilanova i la Geltrú,
comarca del Garraf, prov. de Barcelona, terme
del castell de Cubelles, 407, 666, 793. // — DE
LES AVELLANES O DE LA SAL, ant. VILANO-
VA DE PRIVÀ, poble de Catalunya del mun. de
les Avellanes, comarca de la Noguera, prov. de
Lleida, 606. // — DE MEIÀ, mun. de Catalunya,
comarca de la Noguera, prov. de Lleida, 606. //
— [DE REMOLINS]. Vegeu REMOLINS. // — [I
LA GELTRÚ], Villanova, mun. de Catalunya,
comarca del Garraf, prov. de Barcelona, 666,
674, 675.

VILAPICINA (Antoni de), procurador i síndic de la c.
de Barcelona, 464.

VILAR (fra Francesc), custodi dels Frares Menors
de Lleida, 522, 524, 525. // — (Francesc), notari
públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó, 568.

VILARDEBÒ, Vilardebo (Guillem de, Guillelmus de),
notari públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó, 604, 624, 660, 741, notari substitut
d’Andreu Figuera, notari públic de Barcelona, 661.

VILARDELL (Guillem de), del castell de Tous, pro-
curador de Bernat de Tous, senyor del citat cas-
tell, 544, 545. // — (Pere), notari de Barcelona,
regent l’escrivania de la cort del veguer, 674.

VILARÓ (Francesc), canonge de Vic, marmessor
del testament de Francesc de Puigbacó, canonge i
paborde de Vic, 597.

VILA-RODONA, Vilarodona, castell i lloc de,
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mun. de Catalunya, comarca de l’Alt Camp, prov.
de Tarragona, alou de l’església de Barcelona, 395.

VILARRÚBIA (Bernat Guillem de), hereus de, notari
de Barcelona ja difunt, propietaris útils d’unes cases
a la plaça de Sant Jaume, propietat alodial del
monestir de Santa Eulàlia del Camp, 461, 462, 464.

VILATORTA (Guerau de), escrivà de porció de
Violant de Bar, esposa de l’infant Joan, duc de
Girona, 686. // — (Guillem de), doctor en lleis,
jutge comissionat de Francesc d’Averçó, veguer de
Barcelona i del Vallès, en el plet entre en Massasal,
pregó de la c. de Barcelona per concessió reial, i la
universitat de la citada ciutat, 706, 712.

VILAÜR (fra Mateu de), de l’orde del Sant Sepulcre
de Jerusalem, procurador general de Berenguer
de Ribalta, prior de Santa Anna de Barcelona,
governador del castell de Palafrugell, 721.

VILLAR (Berenguer de), notari de Mallorca, procu-
rador de Jaume III de Mallorca, 377.

VILLEGAS. Vegeu FERNÁNDEZ DE VILLEGAS (Pedro).

VINYA, Vinyes (Miquel, Miquel de), notari públic
de Lleida, procurador de Salvador de Bosc, sen-
yor de Flix i de la Palma, 524, 526, 527, notari
públic per tota la terra i dominació del rei
d’Aragó, regent l’escrivania de la cort del veguer
de Lleida, 545.

VIOLANT. Vegeu GOMAR, família (Berenguer). // —,
filla del difunt Miquel Mulner, mercader de Lleida,
esposa d’Arnau de Bosc, fill, ciutadà de Lleida,
senyor de Flix i de la Palma, 606, 607, 610, 611,
676, 696. // —, Yolant [DE BAR], reina de
Catalunya-Aragó, esposa de l’infant Joan, duc de
Girona, 686, que després fou el rei Joan I de
Catalunya-Aragó, 686, 734, 777, 782.

VIU (Domènec de), patró de la capellania de
santa Anastàsia de l’església de Sant Llorenç de
Lleida, 606.

VIVER (Pere), del terme del castell de Terrassa,
528, 529.

VIVES (Berenguer), jurisperit de Barcelona, 390,
479. // — (Bernat), batlle de Barcelona, 440. // —
(Pere), notari públic de Barcelona, connotari de
Francesc de Ladernosa, 605.

VIVÓ (Bernat), notari públic de Barcelona, 528,
529, 594.

VOLLIA (Michele del), ciutadà de Pisa, 726. // —
(Piero del), mercader i ciutadà de Pisa, 726.

XÀTIVA, c. del País Valencià, comarca de la
Costera, prov. de València, aljama de sarraïns de,
646.

XEA (Sanccius de), escuder, testimoni, 624.

XÈRICA (Jaume de), noble valencià de la família
reial ja difunt, espòs de Maria, filla del també
difunt rei Carles de Nàpols, Jerusalem i Sicília,
390, 452, 453, 457.

XIRIC, Xeric, Xerich, àlies. Vegeu RIERA (Ramon
de).

XIVA, castell de, situat al mun. del País Valencià
del mateix nom, comarca de la Foia de Bunyol,
prov. de València, centre de la baronia homòni-
ma, propietat de Guillem Ramon de Montcada,
comte d’Agosta, el qual la vengué a Ot de
Montcada, 789.

YLLES, les. Vegeu MENORCA I EIVISSA.

ZUERA (Sancho), ciutadà de Saragossa, notari
general, 577.
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