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L’Ajuntament de Barcelona compta amb una xarxa de centres arxivístics que configuren l’Arxiu
Municipal. Aquests centres han esdevingut dipositaris de l’extens i significatiu bagatge documental
acumulat al llarg dels segles, com a testimoni de la gènesi i de l’evolució de l’acció del govern de la
ciutat al llarg del temps.
L’Arxiu Històric de la Ciutat, com a centre responsable de la custòdia, tractament i difusió de la
documentació generada pel municipi durant les èpoques medieval i moderna, aplega una important col·lecció de pergamins municipals formada per més de 2.600 unitats dels segles IX al XVIII.
La publicació del tercer volum del Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona (1396-1440),
respon a l’objectiu de posar a l’abast dels estudiosos i investigadors la documentació més significativa d’aquests anys per a la història de Barcelona. La conservació d’aquest material constitueix un
testimoni fonamental per conèixer el desenvolupament del règim municipal de la ciutat de
Barcelona i de l’acció de govern portada a terme durant aquests segles.

Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona
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La col·lecció de pergamins municipals que es conserva a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona,
formada per més de 2.600 documents compresos entre els segles IX i XVIII, es pot considerar un
dels conjunts més significatius i emblemàtics del fons documental municipal de l’època medieval i
moderna.
Per aquesta raó i atenent el caràcter d’institució arxivística responsable de la custòdia, tractament i
divulgació de la documentació generada per l’acció de govern i administració de la ciutat, des de la
creació del règim municipal al segle XIII fins el primer terç del segle XIX, l’Arxiu Històric ha impulsat en els darrers anys el projecte de tractament integral d’aquesta col·lecció, consistent en la seva
identificació, catalogació i restauració.
El darrer pas del procés, tenint en compte l’alt valor històric, patrimonial i documental dels pergamins municipals, el constitueix la publicació progressiva i seqüencial del catàleg. Després dels dos
primers volums, que abasten els documents dels anys 885-1334 i 1336-1396, respectivament, ara
es posa a l’abast el tercer volum, des del 1396 al 1440.
El període al qual pertanyen els pergamins aplegats en aquest volum és de gran importància històrica per a la ciutat de Barcelona, està caracteritzat per la lluita dels diferents estaments ciutadans
pel control del govern municipal i la creació dels partits de la Busca i la Biga, o també per la Taula
de Canvi, banc municipal que es crea el 1401 amb l’objectiu de millorar les finances i les operacions de crèdit de la ciutat. Per això, aquesta publicació vol ser una contribució que permeti aprofundir en la investigació i la recerca sobre la història de Barcelona durant la primera meitat del
segle XV.

Jordi Martí i Grau
Delegat de Cultura
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Introducció
El tercer volum del catàleg de pergamins municipals de l’Arxiu Històric de la Ciutat inclou els
regests d’un total de 404 pergamins (núm. 1A-774 a 1A-1177), els quals abasten el període de
temps comprès entre els anys 1396 –a comptar des de la mort del rei Joan I– i final del 1440. 348
d’aquests documents ens han pervingut en forma d’instruments originals, mentre que els 56 restants són trasllats majorment coetanis o poc posteriors.
A diferència dels dos volums precedents, aquests regests (núm. 794-1197) contenen pocs documents reials: només 12, sense comptar-hi els repetits en trasllat, dels quals 5 són instruments originals (que no han conservat el segell) i 7 són còpies. Com és sabut, la major part dels pergamins
integrants de la col·lecció dels privilegis reials de Barcelona i que pertanyen a l’arxiu de l’antic
Consell de la ciutat, estan actualment dipositats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó.
La sèrie arxivística denominada “pergamins municipals” de l’Arxiu Històric de la Ciutat inclou, de
fet, un conjunt heterogeni de documents en suport de pergamí d’origen divers, els quals han estat
refosos i ordenats cronològicament després d’haver estat desfeta llur unitat de procedència. En
catalogar-los, és relativament fàcil resseguir l’origen, determinar la procedència i restablir l’arxiu primigeni de molts dels pergamins. Però també en resten molts d’altres de sobrants, difícils de relacionar en un conjunt o agrupament documental extens. Tot seguit veurem algunes agrupacions
d’aquesta mena.
En primer lloc, hi ha els documents que resulten de l’exercici ordinari del govern per part dels
consellers, del Consell i dels oficials de la ciutat de Barcelona. Per exemple, les designacions de síndic i procurador especial, a favor del clavari de la ciutat, per vendre censals morts amb què assegurar la provisió de vitualles de la ciutat. Actes notarials en les quals el síndic de la ciutat presenta
aquí i allà cèdules de protesta i requeriment, lletres i provisions reials i altres documents probatoris
per salvaguardar i fer complir els privilegis, els usos i les llibertats de Barcelona sovint conculcats
lluny de la ciutat. Actes de missatgeries trameses al rei o a la reina contenint un consell demanat
sobre un afer de política exterior, o una súplica sol·licitant permís per a una obra pública i el seu
finançament. Altres documents mostren els consellers exercint la jurisdicció senyorial sobre les
anomenades baronies de la ciutat, com el castell de Montcada, el comtat d’Empúries, la baronia de
Cervelló, els lloc de Flix i la Palma i alguna població esdevinguda carrer de Barcelona. Sobre Flix hi
ha documentació molt abundant i ens hi referirem més endavant.
De cara enfora, els consellers estan molt atents als afers exteriors que els poden interessar i es
procuren còpia de documents sobre temes diversos. Reben missatgeries externes –per exemple
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del papa Benet XIII per tractar de la unió de l’Església–, i la seva reputació és prou influent perquè
sovint siguin sol·licitats per exercir com a amigables componedors i dictar sentència arbitral en litigis aliens a la ciutat entre nobles catalans, o també entre l’estament eclesiàstic i alguns oficis de
Barcelona, per exemple.
La ciutat de Barcelona, per mitjà dels seus consellers, conserva i repara l’important pont de fusta
de Sant Boi, sempre malmès per les riuades i inundacions del Llobregat; concerta l’any 1406 amb
l’arquebisbe i la canònica de Tarragona un acord per construir un carregador a Miramar, en el
Camp de Tarragona, i un camí de carro per dur blat i altres mercaderies des del lloc de Banyoles, a
la Ribera d’Ebre, fins al carregador; intervé en la defensa dels interessos del braç reial de les Corts,
entre d’altres. En un àmbit més local, veiem com els consellers, en nom de la ciutat, intervenen en
la liquidació dels afers del call jueu l’any 1396; ordenen la revisió i reparació de les forques que
delimiten els termes de la ciutat l’any 1436; adquireixen immobles a particulars per enderrocar-los
i embellir urbanísticament la ciutat; compren censals al rei per reforçar-hi les relacions, etc.
Una trentena de documents es poden identificar clarament com a pertanyents als afers del mercader i ciutadà barceloní Bertran Nicolau, relatius a uns censals que l’afecten i sobre la fundació i
dotació de l’anomenada Casa de Déu, un petit convent augustinià que el mercader instituí l’any
1413, amb l’autorització del papa i sota la cura del bisbe de Barcelona, en el seu casal de
Castellnou, a la parròquia de Sant Pere de la Gornal. Dos dels consellers de Barcelona havien estat
encarregats de vetllar per la seguretat i bona administració dels quatre censals morts que havien
d’assegurar el manteniment de la nova fundació. El cas és que el convent aviat anà a mal borràs, les
seves rendes foren dispersades i des de l’Església romana s’intentà, el 1438, redreçar la seva penosa situació.
Els documents sobre la baronia de Flix, la Palma i el Mas de Flix, com hem dit, són abundants.
Gairebé un centenar de pergamins hi fan referència, directament o indirecta. La seva adquisició a
Francesc de Santcliment, cavaller lleidatà carregat de deutes, fou formalitzada a Cervera el 8 de
desembre de 1400, pel preu de 15.000 lliures, entre el seu fill i procurador Francesc de
Santcliment, donzell, i els dos síndics i procuradors de la ciutat de Barcelona Pere Dusai –un dels
cinc consellers– i Jaume Logaya. Es redactaren uns llargs capítols reguladors de la situació dels
nombrosos creditors del venedor Santcliment i dels compromisos adquirits per la ciutat de
Barcelona per tal de liquidar en la mesura del possible les quantitats que els eren degudes. Es conserven fins a 67 rebuts de pagament als creditors del cavaller Francesc de Santcliment per la meitat de les pensions endarrerides i del capital del censals, amb la renúncia a la resta del deute per
part dels interessats. La majoria d’aquestes àpoques corresponen a l’any 1401, però també n’hi ha
del 1402, el 1403 i unes poques del 1407, i no foren esteses en pública forma fins molts anys després, quan segurament calgué mostrar-les en els tribunals.
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Finalment, un altre petit fons buidat d’antic a la sèrie dels pergamins municipals és constituït per 66
documents corresponents als afers administratius de la Cambra Apostòlica. Són, en la seva major
part, àpoques o rebuts de pagament a compte dels drets i les rendes eclesiàstics reservats al papa,
que els col·lectors especials han anat rebent del personal eclesiàstic de les províncies de
Tarragona, Saragossa i Mallorca. També hi trobem alguns nomenaments de col·lector i sotscol·lector d’aquestes rendes i de la dècima papal, sovint a favor d’alguna persona eclesiàstica de
Barcelona, circumstància que potser podria explicar que aquesta documentació es trobi avui
barrejada amb els pergamins municipals.
En conjunt, la sèrie de pergamins catalogats en aquest tercer volum presenta una tipologia documental variada i amb unes possibilitats de treball molt aprofitables. Hom hi trobarà compravendes
i altres actes de caràcter divers, com ara contractes emfitèutics, àpoques, lliuraments de possessió
corporal d’immobles i censos, testaments i execucions testamentàries, pregons públics, cessions de
drets, juraments, nomenaments de procuradors, designació de síndics, curadors i administradors,
censals, actes notarials, missatgeries, reconeixements de drets, sentències arbitrals i laudes, etc.
L’ordenació dels pergamins i el contingut de la fitxa descriptiva, així com la confecció dels índexs
onomàstic general i de matèries particular de la ciutat de Barcelona, segueixen el model observat
en els volums precedents.
Volem manifestar el nostre agraïment a Maria Cinta Mañé i Sebastià Riera, companys de l’Arxiu
Històric de la Ciutat, i a Xavier Tarraubella, director de la mateixa institució.

Manuel Rovira i Solà
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Catàleg dels pergamins
municipals de Barcelona
Anys 1396-1440
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1396, juny, 11. Barcelona.
Francesc Joan, convers, que solia dir-se Bonjuhà Naçanell, ciutadà de Barcelona, curador dels béns
d’Isaac de Castelló, de Bonjuhà Bonsenyor, de les seves mullers, filles del difunt Samuel Abraham, jueus
de la ciutat de Barcelona, i d’altres jueus conversos difunts, absents o menors d’edat, ven a Blanca,
muller de Joan Bertran, convers, que solia dir-se Samuel Benvenist, major de dies, i als seus, com a
millors postors i oferents en pública subhasta, un hospici que els dits Isaac i Bonjuhà i les seves mullers
mentre vivien posseïren a la ciutat de Barcelona, en el lloc anomenat abans call de n’Àngela, àlies d’en
Sanaüja. Es donen els termes de l’hospici amb els censos corresponents, tot sota el domini alodial de la
pabordia de novembre de la seu de Barcelona. Preu de la venda: 36 lliures.
Francesc Joan era curador dels béns venuts per assignació de Domènec Coaner, de la casa del rei, ciutadà de Barcelona, comissari i administrador diputat pels consellers de Barcelona el 14 de març de
1396 per procedir a executar els afers dels calls de la ciutat. Els consellers, al seu torn, tenien sobre
això ple poder i mandat dels reis Joan i Violant, atorgat a Sant Cugat del Vallès el 2 d’octubre de 1392.
Francesc Joan fa la present venda per pagar la talla de 10 sous per lliura imposada al seu dia per Felip
de Ferrera, Guillem de Busquets i Jaume Pastor, comissaris i administradors designats per fer front a l’impagament de censals morts, violaris i altres càrregues degudes per l’aljama dels jueus de Barcelona, i
compta amb la deguda llicència atorgada pel dit Domènec Coaner el passat dia 8 de juny i assessorada legalment per Guillem Martí, jurisperit i jutge delegat.
Jaume Just, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-774
563 x 666
Al dors, en lletra coetània: “Empcio domine Blanche, uxoris Johannis Bertrandi, de quodam hospicio quod est in callo den Sanahuga, e fa de cens .IIII. morabatins”. Segueixen unes anotacions en
caràcters hebraics.

795

1396, juny, 11. Barcelona.
Francesc Joan, convers, que solia dir-se Bonjuhà Naçanell, ciutadà de Barcelona, curador dels béns
d’Isaac de Castelló, de Bonjuhà Bonsenyor, de les seves mullers, filles del difunt Samuel Abraham, jueus
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de la ciutat de Barcelona, i d’altres jueus conversos difunts, absents o menors d’edat, ven a Blanca,
muller de Joan Bertran, convers, i als seus, com a millors postors i oferents en pública subhasta, una casa
que els dits Isaac i Bonjuhà i les seves mullers mentre vivien posseïren a la ciutat de Barcelona, en el
lloc anomenat abans call de n’Àngela, àlies d’en Sanaüja. Es donen els termes de la casa amb el cens
corresponent, sota el domini alodial del presbiterat instituït pel difunt Arnau de Bastida, ciutadà de
Barcelona, a l’altar de Sant Francesc i Santa Clara de l’església de Santa Maria del Mar. També els ven
un cens d’un morabatí que es percep sobre una casa del carrer d’en Sagarra. Preu de la venda: 9 lliures.
Francesc Joan era curador dels béns venuts per assignació de Domènec Coaner, de la casa del rei, ciutadà de Barcelona, comissari i administrador diputat pels consellers de Barcelona el 14 de març de
1396 per procedir a executar els afers dels calls de la ciutat. Els consellers, al seu torn, tenien sobre
això ple poder i mandat dels reis Joan i Violant, atorgat a Sant Cugat del Vallès el 2 d’octubre de 1392.
Francesc Joan fa la present venda per pagar la talla de 10 sous per lliura imposada al seu dia per Felip
de Ferrera, Guillem de Busquets i Jaume Pastor, comissaris i administradors designats per fer front a l’impagament de censals morts, violaris i altres càrregues degudes per l’aljama dels jueus de Barcelona, i
compta amb la deguda llicència atorgada pel dit Domènec Coaner el passat dia 8 de juny i assessorada legalment per Guillem Martí, jurisperit i jutge delegat.
Jaume Just, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-775
687 x 647
Al dors, en lletra coetània: “Empcio domine Blanche, uxoris Johannis Bertrandi, de quadam domo
que est <in> callo den Sanahuga”. Segueixen unes anotacions en caràcters hebraics i altres notes
molt esborrades.

796

1396, juliol, 10. Barcelona.
Acta notarial de la designació de síndic i procurador especial de la universitat de Barcelona, feta pel
Consell general o parlament de la ciutat aplegat a l’escala de l’antic palau reial, a favor de Galceran
Castelló, clavari de la ciutat, perquè vengui amb carta de gràcia i en les millors condicions censals morts
per 36.250 lliures. Hi són presents els consellers de la ciutat Maties Castelló, doctor en lleis, Arnau
Burguès i Pere Dusai, absents Joan Serra, malalt, i Jaume Marquet, ocupat en altres afers, així com molts
dels jurats i prohoms, ciutadans i habitants. La nominació es fa d’acord amb les precedents autoritza-
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cions donades als consellers pels reis Pere (1359, maig, 17. Barcelona) i Joan (1390, febrer, 5.
Barcelona), i compta amb l’autorització i decret de Bernat de Tous, cavaller, veguer de Barcelona i del
Vallès.
El Parlament celebrat a Barcelona ha acordat una ajuda per a la defensa del principat, amenaçat per
l’entrada de gent armada del comte de Foix i Bernat d’Armanyac, de la qual ajuda 50.000 lliures
corresponen a la ciutat de Barcelona. Com que el clavari ja ha pagat 25.000 florins, falta solament
pagar les 36.250 lliures restants.
Bonanat Gili, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.
Trasllat de Pere Tomàs, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1397, març, 17.
1A-776
525 x 639
Els plecs del pergamí i les anotacions dorsals mostren que el suport fou reutilitzat com a coberta
d’un Memorial, en el qual Bernat Cadireta, crida públic de la ciutat de Barcelona, inseria els seus albarans salarials per la venda de les imposicions i per diverses crides fetes per ell en nom de la ciutat.

797

1396, juliol, 10. Barcelona.
Vegeu el document núm. 796.
Bonanat Gili, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.
Trasllat autoritzat per Francesc de Trilla, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó, de 1397, febrer, 19.
1A-777
735 x 578
Els plecs del pergamí i les nombroses anotacions dorsals mostren que el suport fou reutilitzat al
segle següent com a coberta d’un llibre manual. El títol principal diu: “Manuale tercium comune
civitatis Barchinone, incipiens tricesima die martii anni a Nativitate Domini MCCCCIII et finit XVII
septembris MCCCCVI”. El pergamí fou retallat per adaptar-lo a la nova destinació i resultaren
afectats els marges laterals, amb pèrdua d’algunes lletres de l’escriptura.
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1396, juliol, 10. Falset.
Miquel Bonanat, batlle de la vila de Falset per Joan, comte de les Muntanyes de Prades, designa David
Mercadell, germà del difunt Provençal Mercadell, i la muller d’aquest, Regina, tots ells jueus de la dita
vila, tutors i curadors de les persones i dels béns de Bonastruga, Bonadona, Salomó, Bonanasc i
Emfosina, fills pupils i hereus del dit Provençal Mercadell, i els concedeix l’administració general de tots
llurs béns. David Mercadell i Regina accepten l’assignació de la cura i la tutela, prometen exercir el seu
ofici fidelment i legal, obliguen els seus propis béns i presten jurament sobre els deu manaments de la
llei mosaica.
Pere Moranes, rector i notari públic de l’església de Falset.
Trasllat de Pere Boteller, habitant de la vila de Falset, per autoritat reial notari públic per a tota a la
terra i dominació del rei d’Aragó, de 1401, abril, 15.
1A-778
230 x 317

799

1396, novembre, 24. Barcelona.
Joan Portagalès, correu, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Ramon Gras, prevere, capellà del
papa, vicari perpetu de l’església de Santa Maria del Mar i sotscol·lector apostòlic a la ciutat i diòcesi
de Barcelona, que li ha pagat 33 sous a compte del seu salari per portar i fer signar als clergues de la
diòcesi de Barcelona una lletra notificant-los que aquest bienni totes les persones eclesiàstiques de la
diòcesi han de pagar al dit Ramon Gras, en nom de la Cambra Apostòlica, les mitges procuracions i les
visites papals.
Pere de Pou, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-779
143 x 182
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799. Joan Portagalès, correu,
ciutadà de Barcelona, reconeix que ha rebut de Ramon
Gras, prevere i sotscol·lector
papal a la ciutat i diòcesi de
Barcelona, 33 sous a compte
del seu salari per repartir
entre el clergat barceloní les
lletres de pagament a la
Cambra Apostòlica de diverses imposicions eclesiàstiques.
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1397, març, 5. Barcelona.
Martí Garcia, degà de l’església de Tarragona, confessa i reconeix a Ramon Gras, vicari perpetu de l’església de Santa Maria del Mar i sotscol·lector dels drets de la Cambra Apostòlica a la ciutat i diòcesi de
Barcelona, que per mandat de Jaume de Ribes, precentor de l’església de Mallorca, nunci i col·lector de
la Seu Apostòlica a les províncies de Tarragona, Saragossa i regne de Mallorca, li ha pagat 10 florins d’or
d’Aragó, equivalents a 110 sous de Barcelona, que la Cambra Apostòlica li devia per raó del patrocini
que presta en les causes i qüestions que la dita Cambra mena contra diverses persones a la ciutat de
Barcelona. La present paga, a raó de 20 florins l’any, correspon al mig any que començà a córrer el dia
1 del present mes de març.
Pere de Pou, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-780
159 x 206

801

1397, abril, 26. Barcelona.
Joan Portagalès, correu, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Ramon Gras, vicari perpetu de l’església de Santa Maria del Mar i sotscol·lector dels drets de la Cambra Apostòlica a la ciutat i diòcesi de
Barcelona, que li ha pagat 77 sous pels treballs de portar per les dites ciutat i diòcesi les lletres de la
mitja procuració i de la visita papal.
Pere Tió, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-781
120 x 234
Al dors, en lletra coetània: “Apoche restitute in compotis domini Raimundi Gras”. “Apoche faciencia pro juribus perceptis per dictum dominum Raimundum, subcollectorem mediarum procuracionum”. “Apoche mediarum procuracionum (...)”.
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802

1397, juny, 1. Barcelona.
Joan de València, convers, abans anomenat Salomó de València, ven a Blanca, muller de Joan Bertran,
convers, que solia dir-se Samuel Benvenist, i als seus, com a millors postors i oferents en pública subhasta, unes cases parcialment enderrocades que posseeix a la ciutat de Barcelona, en el lloc anomenat
abans call d’en Sanaüja. El venedor té les cases pel beneficiat del primer presbiterat de l’altar de la
Santa Trinitat de la seu de Barcelona, a cens d’un morabatí anual pagador per la festa de la Santa Creu
del mes de maig. Les cases estan sota domini alodial de la pabordia del mes de novembre, a cens d’un
morabatí i mig. Es donen els termes de les cases i els antecedents de la seva transmissió. Dolça, conversa, que abans s’anomenava també Dolça, muller del venedor, confirma la venda.
La venda és feta per fer front al pagament d’una talla i altres quantitats degudes a creditors particulars
dels calls de la ciutat de Barcelona. S’esmenta una ordre dels reis Joan i Violant donada a Sant Cugat
del Vallès el 2 d’octubre de 1392. Signa el document Domènec Coaner, comissari especial, que aprova
la venda.
Jaume Just, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-782
682 x 603
Document en mal estat de conservació, amb alguns passatges il·legibles. Al dors, en lletra coetània:
“Empcio domine Blanche, uxoris Johannis Bertrandi, [con]versi, de quibusdam domibus que sunt in
callo [de]n Sanahuga”. Segueixen unes anotacions en caràcters hebraics.

803

1397, agost, 8-11. Barcelona.
Acta notarial del jurament i homenatge de boca i mans prestats segons els Usatges de Barcelona i els
costums de Catalunya pels algutzirs nomenats recentment pel rei Martí. Pere Dalmau, síndic de la universitat de la ciutat de Barcelona, havia suplicat a Maties Castelló, doctor en lleis i vicecanceller del rei,
que en compliment i observança del privilegi concedit pel rei Joan a la ciutat (1393, juliol, 22. Tortosa),
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rebés a l’audiència reial el jurament i homenatge dels nous algutzirs de guardar a la ciutat de
Barcelona i als seus ciutadans els privilegis, les llibertats, els costums i els bons usos de la ciutat. Així, el
dia 8 prestaren jurament i homenatge Galceran de Rosanes i Ramon de Blanes, l’endemà ho féu Joan
de Montbui i, el dia 11, Francesc Coloma, tots ells cavallers i nous algutzirs. Els juraments tingueren lloc
a l’audiència de Barcelona, davant diversos testimonis.
El privilegi del rei Joan concedia a Barcelona que tant els algutzirs com els procuradors fiscals, abans
que exercissin llur càrrec a la ciutat, havien de prestar jurament i homenatge en poder del rei de guardar els seus privilegis, les franqueses, les llibertats i els bons usos; si no ho feien, serien considerats perjurs i trencadors d’homenatges.
Pere Subirats, escrivà del rei, per autoritat seva notari públic per a tota la terra i dominació del rei
d’Aragó.
1A-783
319 x 390
Al dors, en lletra coetània: “Lo sagrament e homanatge dels algutzirs”. “In secundo libro Virido, in
foleo XXIII”. Hi ha altres anotacions, borroses, amb notícies de juraments d’algutzirs posteriors.

804

1397, novembre, 17. Barcelona.
Pere Joan Martí, notari, ciutadà de Barcelona, escrivà de la Cambra Apostòlica, confessa i reconeix a
Ramon Gras, capellà del papa, vicari perpetu de l’església de Santa Maria del Mar i sotscol·lector
apostòlic de la ciutat i diòcesi de Barcelona, que li ha pagat 6 florins d’or d’Aragó per salari d’escriptures i altres treballs realitzats per ell per diversos afers de la dita Cambra. El pagament es fa per manament de paraula fet al dit Ramon Gras per Jaume de Ribes, precentor de l’església de Mallorca, col·lector general dels drets i rendes de la Cambra Apostòlica a les províncies de Tarragona i Saragossa i en el
regne de Mallorca.
Bartomeu de Móra, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-784
161 x 298
Al dors, en lletra coetània: “Àpochas dalla cambra”.
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803. Jurament i homenatge
de boca i mans prestats
segons els Usatges de
Barcelona i els costums de
Catalunya per quatre algutzirs
nomenats recentment pel rei
Martí. Tant els algutzirs com

els procuradors fiscals del rei
havien de jurar, abans d’entrar en l’exercici del càrrec,
guardar els privilegis, les llibertats, els costums i els
bons usos de la ciutat de
Barcelona.
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805

1397, novembre, 20. Barcelona.
Francesc Joan, convers, que solia dir-se Bonjuhà Naçanell, ciutadà de Barcelona, curador dels béns del
difunt David Barrot, jueu de Barcelona, i d’altres jueus conversos difunts, absents o menors d’edat, ven a
Blanca, muller de Joan Bertran, convers, mercader, ciutadà de Barcelona, i als seus, com a millors postors
i oferents en pública subhasta, unes cases enderrocades que el dit David Barrot mentre vivia posseïa a
la ciutat de Barcelona, en el lloc anomenat abans call d’en Sanaüja, i que són tingudes pels hereus i
successors del difunt Berenguer Rovira, argenter, ciutadà de Barcelona, sota domini alodial de la pabordia de novembre de la seu de Barcelona. Es donen els termes de les cases amb els censos corresponents. Preu de la venda: 40 sous.
Francesc Joan era curador dels béns venuts per assignació de Domènec Coaner, de la casa del rei, ciutadà de Barcelona, comissari i administrador diputat pels consellers de Barcelona el 14 de març de
1396 per procedir a executar els afers dels calls de la ciutat. Els consellers, al seu torn, tenien sobre
això ple poder i mandat dels reis Joan i Violant, atorgat a Sant Cugat del Vallès el 2 d’octubre de 1392.
Francesc Joan fa la present venda per pagar la talla de 10 sous per lliura imposada al seu dia per Felip
de Ferrera, Guillem de Busquets i Jaume Pastor, comissaris i administradors designats per fer front a l’impagament de censals morts, violaris i altres càrregues degudes per l’aljama dels jueus de Barcelona, i
compta amb la deguda llicència atorgada pel dit Domènec Coaner el passat dia 8 de juny i assessorada legalment per Guillem Martí, jurisperit i jutge delegat.
Jaume Just, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-785
674 x 507
Document en mal estat de conservació, amb alguns passatges il·legibles. Al dors, en lletra coetània:
“Empcio domine Blanche, uxoris Johannis Bertrandi, de quibusdam domibus. Fa .XVI. sous de cens”.

806

1397, novembre, 26. Lleida.
Pericó Ferrer, fill de Pere Ferrer, mercader de la vila de Solsona, procurador substitut de son pare Pere Ferrer,
el qual és procurador de Jaume de Ribes, precentor de l’església de Mallorca, nunci i col·lector dels drets i
rendes de la Cambra Apostòlica a les províncies de Tarragona i Saragossa i en el regne de Mallorca, confes-

27

Catàleg dels pergamins

sa i reconeix a Jaume Salines, beneficiat a la seu de Lleida, sotscol·lector de la dècima triennal concedida
pel papa al rei, la tercera part de la qual és reservada a la Cambra Apostòlica, que li ha pagat 197 florins,
1 sou i 11 diners, equivalents a 1986 sous i 9 diners jaquesos, a raó de 10 sous i 1 diner jaquesos per cada
florí. Aquest pagament procedeix de la quantitat rebuda pel dit Jaume Salines a la ciutat i diòcesi de Lleida
i a l’abadia d’Àger per raó de la tercera part de la dècima reservada a la Cambra Apostòlica, i correspon
al primer pagament pertanyent a la passada festivitat de Tots Sants.
Ramon Espital, notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-786
192 x 396

807

1397, novembre, 27. Barcelona.
Guillem Agustí, causídic, curador legal dels béns del difunt Pere des Caus, canviador de Barcelona, ven en
lliure i franc alou a Bernat Llunes, jurisperit de Barcelona, com a millor postor i oferent en pública subhasta, dos censos que el dit Pere des Caus percebia cada any sobre dos obradors situats a la plaça dels
Canvis de la ciutat de Barcelona: l’un de 25 morabatins, que es cobrava una meitat per Tots Sants i l’altra meitat per Pasqua de Resurrecció, i un altre de 5 morabatins, que es cobrava per Nadal. Es donen
la descripció i els termes dels dos obradors, així com els antecedents de la seva transmissió. Preu de la
venda: 421 lliures.
L’esmentat Pere des Caus havia estat condemnat a pagar, per sentència dictada el 18 de març de
1394 pel jutge i comissari Joan de Pla, designat pel difunt rei Joan l’any 1393, 1251 lliures per una
part, més 55 florins per una altra part, més 35 lliures, 8 sous i 8 diners per les despeses del procés que
hi havia entre ell, d’una banda, i el prior i el convent de Sant Agustí de Barcelona, de l’altra. Com que
Pere des Caus no havia pagat aquelles quantitats i només disposava de 30 morabatins censals, els
quals havia empenyorat per una determinada quantitat a Bernat Conill, ciutadà de Barcelona, els frares
de Sant Agustí mogueren qüestió contra Iu Conill, fill i hereu universal del dit Bernat Conill, difunt, i
demanaren al jutge Joan de Pla que fes embargar els 30 morabatins i n’autoritzés l’encant públic. El
jutge emeté una declaració favorable el passat mes d’octubre, amb el consentiment del veguer de
Barcelona. Finalment, el 22 de novembre, el mateix veguer, assistit per Guillem Pere Bussot, doctor en
lleis i jutge, nomenà dit Guillem Agustí, causídic de Barcelona, curador dels béns del dit difunt Pere des
Caus i li ordenà que procedís a vendre i adjudicar a Bernat Lunes, com a millor postor, els dos censos de
25 i 5 morabatins.
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Jaume de Trilla, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-787
745 x 634
Document en mal estat de conservació, amb pèrdua d’escriptura a la part superior dreta.

808

1397, desembre, 5. Barcelona.
Pere Torres, causídic, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Ramon Gras, vicari perpetu de l’església
de Santa Maria del Mar i sotscol·lector apostòlic a la ciutat i diòcesi de Barcelona, que li ha pagat els
77 sous que com a procurador de la Cambra Apostòlica havia bestret per diverses escriptures, citacions
i altres despeses fetes relacionades amb la dita Cambra. El pagament es fa per manament de paraula
fet al dit Ramon Gras per Jaume de Ribes, precentor de l’església de Mallorca, nunci i col·lector de la
Seu Apostòlica a les províncies de Tarragona i Saragossa i en el regne de Mallorca.
Bartomeu de Móra, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-788
200 x 249

809

1397, desembre, 10. Montcada.
Antic Cuc, de la Pobla nova del castell de Montcada, curador assignat per Joan Moner, regent la batllia
del castell de Montcada, dels béns del difunt Berenguer Anglí, de la parròquia de Santa Engràcia de
Montcada, ven a Iu Conill, ciutadà de Barcelona, com a millor postor i oferent en pública subhasta, un
total d’onze censos que per raó de la seva curadoria rep de diversos censataris sobre cases i terres
situades en el terme del castell de Montcada, en la seva major part sota el domini alodial del senyor
del dit castell. Es donen les dades completes de cadascun dels onze censos. Preu de la venda: 55 lliures.
La present venda, autoritzada pels consellers de la ciutat de Barcelona i signada per raó de senyoria
pel conseller Ferrer de Marimon, es fa a instància i requeriment del dit Iu Conill, el qual havia presentat
davant el lloctinent del batlle de Montcada una querella contra Antic Cuc per reclamar-li 180 lliures
que, segons que afirmava, li devia l’esmentat difunt Berenguer Anglí.
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Joan Maurí, batxiller en decrets, regent l’escrivania del castell de Montcada per Ramon Serra, beneficiat de la capella de Santa Maria del castell de Montcada, i notari públic del dit castell i terme.
1A-789
748 x 650
Als marges de l’escriptura hi ha algunes anotacions coetànies. Al dors, en lletra coetània, diverses
anotacions il·legibles.

810

1397, desembre, 22. Barcelona.
Jaume de Ribes, precentor de l’església de Mallorca, nunci i col·lector de la Seu Apostòlica a les províncies de Tarragona i Saragossa i en el regne de Mallorca, confessa i reconeix a Martí d’Odina, prior de
Pertusa, a la diòcesi d’Osca, sotscol·lector apostòlic de la dècima a la ciutat i diòcesi d’Osca, que li ha
pagat 300 florins d’or d’Aragó que havia recaptat com a sotscol·lector. D’aquesta quantitat, 130 florins
pertanyen a la tercera part reservada a la Cambra Apostòlica de la dècima triennal concedida pel
papa en dues terceres parts al rei Martí, i corresponen a la paga de la passada festa de Tots Sants. Els
restants 170 florins pertanyen a drets de la tercera part reservada a la Cambra Apostòlica de la dècima triennal atorgada pel mateix papa en dues terceres parts al difunt rei Joan. Jaume de Ribes reconeix que dels 300 florins, 100 els ha rebut de mans de Joan Bonanat, mercader d’Osca, i 200 de mans
de Miquel de Ribera, del lloc de la Perdiguera.
Pere Joan Martí, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-790
197 x 305
Al dors, en lletra coetània, hi ha diverses anotacions borroses. En lletra més moderna: “Cambra
apostòlica”.

811

1398, juliol, 3. Mallorca.
Pere Sacosta, batxiller en decrets, rector de l’església d’Alcúdia, procurador de Pere de Sorià, rector de
l’església parroquial de Porreres, confessa i reconeix a Antoni d’Estany, sotscol·lector dels drets de la
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Cambra Apostòlica a la diòcesi de Mallorca, que li ha pagat i restituït les 29 lliures de rals menuts de
Mallorca que havia rebut per les rendes de mig temps de la dita església de Porreres entre el 8 de
febrer –dia en què vacà la dita església per defunció de Pere d’Agerb, el seu darrer rector– i el 26 de
març passat, en què el seu principal prengué possessió de la dita parròquia.
Joan de Riera, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-791
139 x 254

812

1398, juliol, 11. Girona.
Bartomeu Cardona, mercader, ciutadà de Barcelona, procurador substitut de Pere Ferrer, mercader de la
vila de Solsona, comissari, receptor, procurador i sotscol·lector general dels diners de la dècima triennal
atorgada pel papa al rei en dues terceres parts, la tercera part essent reservada a la Cambra
Apostòlica, confessa i reconeix a Felip de Palau, prevere, rector de l’hospital de la seu de Girona,
sotscol·lector de la dita dècima a la ciutat i diòcesi de Girona, que li ha pagat 90 lliures i 11 sous de
Barcelona repartits en moneda diversa: 17 florins d’or d’Aragó comuns, que valen 9 lliures i 7 sous de
Barcelona, a raó d’11 sous de Barcelona cada florí; 70 escuts d’or, que valen 63 lliures de Barcelona,
cada peça a raó de 18 sous de Barcelona, i 18 lliures i 4 sous de Barcelona en moneda menuda.
Aquesta quantitat pertany al pagament de la tercera part de la dècima, reservada a la Cambra
Apostòlica, pertanyent a la tanda de la passada festa de sant Joan.
Pere Ferrer era el procurador sotscol·lector de la dècima designat per Jaume de Ribes, precentor de
Mallorca, col·lector general dels drets i rendes de la Cambra Apostòlica a les províncies de Tarragona i
Saragossa i en el regne de Mallorca, i executor principal de la dita dècima juntament amb Garcia
[Fernández de Heredia], arquebisbe de Saragossa, segons instrument públic de procuració estès a
Barcelona el 20 de novembre de 1397, en poder de Bartomeu de Móra, per autoritat reial notari públic
de Barcelona. La substitució de la procuració a favor de Bartomeu Cardona feta per Pere Ferrer consta
per instrument públic de 20 de maig de 1398, clos a Barcelona pel mateix notari Bartomeu de Móra.
Narcís Simó, per autoritat reial notari públic substitut de Jaspert de Campllong, notari públic de la
ciutat, batllia i vegueria de Girona.
1A-792
239 x 308
Al dors, en lletra coetània, una anotació borrosa.
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813

1398, agost, 10. Girona.
Bartomeu Cardona, mercader, ciutadà de Barcelona, procurador substitut de Pere Ferrer, mercader de la
vila de Solsona, comissari, receptor, procurador i sotscol·lector general dels diners de la dècima triennal
atorgada pel papa al rei en dues terceres parts, la tercera part essent reservada a la Cambra
Apostòlica, confessa i reconeix a Felip de Palau, prevere, rector de l’hospital de la seu de Girona,
sotscol·lector de la dita dècima a la ciutat i diòcesi de Girona, que li ha pagat 50 escuts d’or, a raó de
18 sous de Barcelona cada peça. Aquesta quantitat pertany al pagament de la tercera part de la dècima, reservada a la Cambra Apostòlica, corresponent a la tanda de la passada festa de sant Joan.
Pere Ferrer era el procurador sotscol·lector de la dècima designat per Jaume de Ribes, precentor de
Mallorca, col·lector general dels drets i les rendes de la Cambra Apostòlica a les províncies de Tarragona
i Saragossa i en el regne de Mallorca, i executor principal de la dita dècima juntament amb Garcia
[Fernández de Heredia], arquebisbe de Saragossa, segons instrument públic de procuració estès a
Barcelona el 20 de novembre de 1397, en poder de Bartomeu de Móra, per autoritat reial notari públic
de Barcelona. La substitució de la procuració a favor de Bartomeu Cardona feta per Pere Ferrer consta
per instrument públic de 20 de maig de 1398, clos a Barcelona pel mateix notari Bartomeu de Móra.
Narcís Simó, per autoritat reial notari públic substitut de Jaspert de Campllong, notari públic de la
ciutat, batllia i vegueria de Girona.
1A-793
226 x 265
Al dors, en lletra coetània: “Àpocha de .XXXXV. lliures que·m féu en Barthomeu Cardona, e són
de la pague de Sent Johan Babtiste .XCº. octavo. Vide hic cartam”. “Camera apostolica”.

814

1398, setembre, 13. Alcarràs.
Pere Pastor, ciutadà i mercader de Tortosa, procurador de Nicolau Barberà, ciutadà i mercader de
Tortosa, ven a Miquel d’Alcanyís, prevere, rector de l’església parroquial de Sant Andreu de Lleida i beneficiat a la seu de la ciutat, el qual compra com a persona laica i privada, un censal mort de 550 sous
de pensió anual que Francesc de Santcliment, cavaller, la seva muller Esclarmunda i les universitats i els
singulars dels llocs d’Alcarràs, Montagut, Sarroca i Llardecans paguen cada any per Tots Sants al dit
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813. Bartomeu Cardona,
mercader de Barcelona, procurador substitut de Pere
Ferrer, mercader de Solsona i
sotscol·lector general de la
dècima papal, reconeix que
ha rebut de Felip de Palau,

prevere i sotscol·lector de la
dècima a la ciutat i diòcesi de
Girona, 50 escuts d’or a
compte del pagament d’una
part de la dita dècima
corresponent a la Cambra
Apostòlica.
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Nicolau Barberà. Preu de la venda: 5050 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Nicolau Barberà havia comprat els 550 sous censals a Guillem d’Aguiló, castlà de Vilanova de Cubelles,
fill i hereu del difunt Guillem d’Aguiló, ciutadà de Tortosa, amb instrument públic fet a Tortosa el 18 d’abril de 1396, clos per Jaume de Pont, notari públic de Tortosa i per autoritat reial per a tota la seva
terra i dominació. I aquest Guillem d’Aguiló el tenia per compra feta als batlles, jurats i singulars dels
llocs esmentats i a Bernat de Terradelles, notari, com a procurador de Francesc de Santcliment, cavaller,
senyor d’aquells llocs, i de la seva muller Esclarmunda, amb instrument públic de 13 d’octubre de 1368.
Salvador Pere, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-794
576 x 735

815

1398, setembre, 17. Castelló d’Empúries.
Acta notarial de la presentació feta per Guillem de Pla, porter reial, a Joan, comte d’Empúries, a casa
seva, d’una lletra del rei Martí despatxada des de Saragossa, en la qual el monarca exposa al comte
emporità diversos greuges i queixes relacionats amb la tinença del comtat i amb l’exercici de la seva
jurisdicció d’ençà de la mort del seu pare, el també comte Joan, en detriment i lesió dels drets i les prerrogatives reials. El comte respon que ja contestarà al rei per escrit a Saragossa.
Pere Andreu, per autoritat reial notari públic de Barcelona i per a tota la terra i dominació del rei
d’Aragó.
1A-795
340 x 652
Document en mal estat de conservació i pràcticament il·legible. Al dors, en lletra coetània, diverses
anotacions molt esborrades.

816

1398, novembre, 10. Barcelona.
Berenguer Mateu, siveller, ciutadà de Barcelona, fa donació a la seva filla Eulàlia, per raó del matrimoni
que contraurà amb Pere Bofill, boter, ciutadà de Barcelona, fill del difunt Francesc Bofill, mariner, ciutadà
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de Barcelona, i d’Elisenda, d’unes cases que posseeix dintre de la muralla vella de Barcelona, vora les
cases que havien estat del Temple, i que havia comprat a Jaume Rovira, mercer, ciutadà de Barcelona,
amb instrument públic de 13 de gener de 1351 en poder de Bernat Arnau, notari públic de Barcelona.
Les cases són tingudes a cens de 6 morabatins pagadors per sant Joan de juny als hereus del difunt
Berenguer de Vallseca, ciutadà de Barcelona, i estan sota el domini alodial de la pabordia de l’església
de Tarragona. Es donen els termes de les cases. Berenguer Mateu i la seva muller Constança es reserven l’usdefruit de les cases mentre visquin, i Berenguer es reserva 10 lliures per disposar-ne com vulgui
en el seu testament, així com el dot que li aportà Constança, la seva muller i mare d’Eulàlia. La filla
accepta la donació amb les seves condicions i retencions.
Bernat Nadal, notari públic de Barcelona.
1A-796
341 x 589
Al dors, en lletra coetània: “[...] pro Thoma Alamany, pictori” i altres anotacions borroses.

817

1398, novembre, 13. Saragossa.
Acta notarial de la constitució de procuradors feta per Francesc Climent, canonge i ardiaca del Penedès
de la seu de Barcelona, clergue de la Cambra Apostòlica i familiar del papa, a favor de Berenguer de
Ribalta, prior de la casa de Santa Anna, de l’orde del Sant Sepulcre, de Barcelona, i de Guillem
Carbonell, llicenciat en decrets, canonge de Barcelona. Els concedeix, mentre ho consideri oportú, l’exercici de la potestat i jurisdicció que Benet XIII li havia atorgat amb lletra apostòlica (1397, maig, 28.
Avinyó). El papa li donava plena potestat per reclamar i rebre dels col·lectors i sotscol·lectors generals i
especials, en nom de la Cambra Apostòlica, qualssevol sumes de diners pertanyents a l’esmentada
Cambra i degudes per persones i institucions eclesiàstiques o altres, així com fer definicions de comptes,
composicions i altres resolucions jurídiques.
Pere Ferrer, clergue de la diòcesi de Girona, per autoritat apostòlica notari públic.
1A-797
366 x 378
Al dors, en lletra coetània: “Instrumentum procuracionis facte per dominum Franciscum Clementis,
procuratorem domini nostri pape, dominis Berengario de Ribalta, priori Sancte Anne, et Guilelmo
Carbonelli, canonico Barchinone”.
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818

1398, novembre, 16. Lleida.
Bartomeu Cardona, procurador substitut de Pere Ferrer, mercader de la vila de Solsona, procurador de
Jaume de Ribes, precentor de l’església de Mallorca, nunci de la Seu Apostòlica i col·lector dels drets i
les rendes de la Cambra Apostòlica a les províncies de Tarragona i Saragossa i en el regne de Mallorca,
confessa i reconeix a Jaume Salines, beneficiat a la seu de Lleida, sotscol·lector general a la diòcesi de
Lleida i a l’abadiat d’Àger de la dècima triennal concedida pel papa al rei en dues terceres parts, la tercera part essent reservada a la Cambra Apostòlica, que li ha pagat 321 florins d’or d’Aragó, dels quals
62 florins es compten a raó de 10 sous, 1 diner i òbol jaquesos, que sumen 31 lliures, 7 sous i 9 diners
jaquesos; els restants 259 florins es compten a raó de 10 sous i 1 diner jaquesos, que sumen 130 lliures, 11 sous i 7 diners jaquesos. Aquesta quantitat pertany al pagament de la tercera part de la dècima, reservada a la Cambra Apostòlica, corresponent a la tanda de la passada festa de Tots Sants.
Ramon Espital, notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-798
156 x 345

819

1398, desembre, 5. Barcelona.
Jaume de Ribes, precentor de l’església de Mallorca, nunci i col·lector de la Seu Apostòlica a les províncies
de Tarragona i Saragossa i en el regne de Mallorca per nomenament del papa Benet XIII (1394, octubre,
12. Avinyó), designa procurador seu i de la Cambra Apostòlica Bernat sa Quintana, prevere, beneficiat a
l’església de Santa Maria del Mar de Barcelona. Li dóna plens poders perquè en el seu nom i de la dita
Cambra pugui reclamar i rebre de Jaume de Salines, prevere, beneficiat a la seu de Lleida i sotscol·lector
apostòlic a la ciutat i diòcesi de Lleida, totes aquelles quantitats de diner procedents tant de la tercera part
reservada a la dita Cambra de la dècima triennal, com d’altres drets pertanyents a la Cambra Apostòlica,
així com signar les corresponents àpoques i absolucions.
Pere Joan Martí, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-799
230 x 292
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820

1399, gener, 8. Barcelona.
Jaume de Ribes, precentor de l’església de Mallorca, nunci i col·lector de la Seu Apostòlica a les províncies de Tarragona i Saragossa i en el regne de Mallorca, confessa i reconeix a Martí d’Odina, prior de
Pertusa, sotscol·lector a la ciutat i diòcesi d’Osca de la dècima triennal concedida pel papa Benet XIII al
rei Martí en dues terceres parts, la tercera part essent reservada a la Cambra Apostòlica, que de mans
de Lleonard Joan, mercader, ciutadà de Barcelona, li ha pagat 200 florins pertanyents a la tercera part
de la dècima reservada a la Cambra Apostòlica i corresponents als terminis de les passades festes de
Tots Sants i sant Joan.
Pere Joan Martí, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-800
257 x 273
La pèrdua de dos fragments del pergamí afecta una part de les quatre primeres ratlles del text. Al
dors, en lletra coetània: “Àpoca de doents florins feta per mossèn Jacme de Ribes, col·lector general de Aragó, a mossèn Martí de Odina, sotscol·lector de la dècima en lo bisbat e ciutat de Osca”.
“Decima domini Martini regis”.

821

1399, febrer, 17. Barcelona.
Jaume de Ribes, precentor de l’església de Mallorca, nunci i col·lector general apostòlic a les províncies
de Tarragona i Saragossa i en el regne de Mallorca, confessa i reconeix a Felip de Palau, rector de l’hospital de l’església de Girona, sotscol·lector a la ciutat i diòcesi de Girona de la dècima triennal ara
corrent, que li ha pagat 20 timbres d’or, equivalents a 18 lliures de moneda de Barcelona, a raó de 18
sous de Barcelona per cada timbre. Aquesta quantitat pertany al pagament de la tercera part de la
dècima, reservada a la Cambra Apostòlica, corresponent a la tanda de la passada festa de Tots Sants.
Bartomeu de Móra, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-801
202 x 294
Al dors, en lletra coetània: “Àpoca de .XVIII. lliures, feta per mossèn lo col·lector a l’honrat en
Phelip de Palau, de la dècima, per la pagua de Tots Sants .XCº. nono”. “De la cambra”.
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822

1399, març, 6. Barcelona.
Jaume de Ribes, precentor de l’església de Mallorca, nunci i col·lector de la Seu Apostòlica a les províncies de Tarragona i Saragossa i en el regne de Mallorca, confessa i reconeix a Pere Pellicer, beneficiat,
sotscol·lector de la dècima triennal actualment corrent a l’església, ciutat i diòcesi de Mallorca, que de
mans de Jaume Preixana, mercader de Barcelona, li ha pagat 50 lliures de moneda de Mallorca pertanyents a la tercera part de la dècima reservada a la Cambra Apostòlica i corresponents al termini de
la passada festa de Tots Sants.
Bartomeu de Móra, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-802
190 x 317
Al dors, en lletra coetània: “Apoca quinquaginta librarum monete Maioricarum per dominum
collectorem factam venerabili Petro Pellicerii, succollectori decime Maioricensis, de prima solucione secundi anni, scilicet de festo Omnium Sanctorum”.

823

1399, abril, 12. Barcelona.
Jaume de Ribes, precentor de l’església de Mallorca, nunci i col·lector de la Seu Apostòlica a les províncies de Tarragona i Saragossa i en el regne de Mallorca, confessa i reconeix a Joan de Morell, canonge,
prior claustral i sotscol·lector apostòlic a l’església, ciutat i diòcesi de Tarragona, que per mans de Pere
Martí, mercader, habitant de Barcelona, li ha pagat 50 florins pertanyents a la Cambra Apostòlica pels
drets dels beneficis vacants.
Bartomeu de Móra, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-803
199 x 294
Al dors, en lletra coetània: “Apocha domini collectoris de .L. florenorum de peccuniis vacantium”.
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822. Jaume de Ribes, col·lector de la Seu Apostòlica a les
províncies de Tarragona i
Saragossa i en el regne de
Mallorca, reconeix a Pere
Pellicer, sotscol·lector de la
dècima papal a la ciutat i diòcesi de Mallorca, que ha rebut
de mans de Jaume Preixana,
mercader barceloní, 50 lliures
corresponents a la Cambra
Apostòlica i pertanyents a una
part de la dita dècima.
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824

1399, abril, 19. Saragossa.
El rei Martí ordena a tots els seus oficials, als de la reina, als oficials eclesiàstics i lloctinents llurs que,
així que en seran requerits per Francesc Foix, diputat del rei en aquest afer, i pel col·lector o sotscol·lector dels drets de la Cambra Apostòlica, els facin lliurament de tots els forments, blats, vins, olis i altres
béns qualssevol que fossin del bisbe de Lleida mort darrerament, sense impediment de les empares o
els manaments fets en sentit contrari per ell mateix, per la reina o pels esmentats oficials.
Trasllat autoritzat per Ramon Espital, notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó,
de 1399, maig, 17.
1A-804
223 x 282

825

1399, maig, 12. Barcelona.
Jaume de Ribes, precentor de l’església de Mallorca, nunci i col·lector de la Seu Apostòlica a les províncies de Tarragona i Saragossa i en el regne de Mallorca, confessa i reconeix a Joan de Morell, canonge,
prior claustral i sotscol·lector apostòlic a l’església, ciutat i diòcesi de Tarragona, que per mans de Pere
Martí, mercader, habitant de Barcelona, li ha pagat 70 florins procedents dels beneficis vacants i altres
drets pertanyents a la Cambra Apostòlica.
Bartomeu de Móra, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-805
206 x 314
Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació molt esborrada.

826

1399, juny, 6.Vilanòva – d’Avinhon.
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826. Francesc de Santcliment,
cavaller de Lleida, nomena
procuradors els seus fills Pere,
canonge de Lleida, Ramon i
Francesc de Santcliment, donzells, i els dóna plens poders
per vendre en lliure i franc
alou i pel millor preu possible
els castells i llocs de Flix, la
Palma i el Mas de Flix, en el
bisbat de Tortosa, amb tots
els béns i drets que hi posseeix, per tal de fer front als
grans càrrecs i deutes que
tenia.

826. Signatura de Pere de
Pont, clergue de la diòcesi de
Girona, notari públic per
autoritat apostòlica.
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Acta notarial de la constitució de procuradors feta per Francesc de Santcliment, cavaller de Lleida, senyor dels castells i llocs de Flix, la Palma i el Mas de Flix, situats al bisbat de Tortosa, a favor dels seus fills
Pere, canonge de Lleida, Ramon i Francesc de Santcliment, donzells, domiciliats a la ciutat de Lleida.
L’acte té lloc a Vilanova d’Avinyó, en presència del notari infrascrit i de tres testimonis pregats. Francesc
de Santcliment havia deliberat amb els seus fills i amics que, per fer front als grans càrrecs i deutes que
tenia i per poder atendre a les seves necessitats, fossin venuts els dits castells i llocs. I considerant que
personalment no podia ocupar-se de la dita venda, decidí nomenar els esmentats fills seus procuradors,
gestors dels seus afers i missatgers especials per vendre, en lliure i franc alou i pel millor preu possible,
els dits llocs i castells de Flix, la Palma i el Mas de Flix, amb la barca del riu Ebre i tots els masos,
honors, possessions, terres, habitants –tant cristians com jueus i sarraïns–, mer i mixt imperi i altra jurisdicció, alta i baixa, civil i criminal, i altres drets que allí li pertanyen.
Pere de Pont, clergue de la diòcesi de Girona, per autoritat apostòlica notari públic.
1A-806
489 x 305
Al dors, en lletra coetània: “Procuració de mossèn Francesch de Sent Climent feta a sos fills per
rahó de la venda de Flix”.

827

1399, juny, 5 - agost, 11. Saragossa.
Acta notarial dels capítols i laudes donats pel rei Martí com a àrbitre i amigable componedor entre els
seus nebots Joan, comte d’Empúries, i el seu germà Pere, anomenat d’Empúries i també Don Pedro.
Ambdós germans, fills dels difunts Joan, comte d’Empúries, i de la infanta Joana, havien signat uns capítols pels quals el comte Joan, com a hereu i successor del pare, s’obligava a pagar al seu germà Pere,
com a hereu universal de la mare, 34.000 lliures per raó del dot que la mare tenia sobre els béns i
drets del comtat i també per altres drets produïts d’ençà de la mort del pare. Per resoldre els dubtes en
la interpretació i execució dels capítols, que fixen els terminis i les modalitats del pagament, els germans signen un compromís d’arbitratge a favor del seu oncle el rei (5 de juny), el qual emet fins a tres
veredictes sobre la qüestió (7 i 26 de juny, i 11 d’agost).
Guillem Ponç, secretari del rei, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei
d’Aragó.
1A-807
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719 x 632
Taques de fongs. Al dors, en lletra posterior: “Carta dels capítols feyts entre lo compte d’Ampúries e
don Pedro e les declaracions del senyor rey”. “Civitas Barchinone, in sacco de las Preycadoresses”.

828

1399, agost, 12. Barcelona.
Jaume de Ribes, precentor de l’església de Mallorca, nunci i col·lector de la Seu Apostòlica a les províncies de Tarragona i Saragossa i en el regne de Mallorca, reconeix a Martí d’Odina, prior de Pertusa i
sotscol·lector apostòlic de la dècima a l’església, ciutat i diòcesi d’Osca, que de mans de Joan Bonanat,
mercader d’Osca, ara habitant a Barcelona, li ha pagat 200 florins pertanyents a la Cambra Apostòlica
de les restes de la dècima triennal passada, la qual havia estat concedida per Benet XIII al difunt rei
Joan en dues terceres parts, la tercera part essent reservada a la Cambra Apostòlica. A causa de la
mort del rei, només s’havien fet tres pagaments de l’esmentada dècima.
Bartomeu de Móra, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-808
156 x 263
Al dors, en lletra coetània: “Àpoca de .CC. florins feta per lo honorable mossèn lo col·lector a
mossèn Martí de Odina, prior de Pertusa e sotscol·lector de Osca, e són stats procehits de la
dècima de les .IIIs. tandes e de l’any annal”.

829

1399, agost, 27. Barcelona.
Fra Jaume Vallirana, de l’orde de Santa Maria del Carmel, de Barcelona, Jaume Arbós, prevere de
Barcelona, Francesc Codina, apotecari, Francesc Bofill, corretger, ciutadans de Barcelona, i Guillem Ferrer,
de la parròquia de Sant Joan d’Horta, de la diòcesi de Barcelona, ara absent de la ciutat, marmessors
de la difunta Bartomeva, que fou muller primer de Bernat Abril i després de Francesc de Santcliment,
difunts, ciutadans de Barcelona, venen a Guillem de Fonts, canonge degà de la seu de Barcelona, com a
millor postor i oferent en pública subhasta, un cens de 12 morabatins que en nom de la dita marmessoria reben anualment sobre unes cases situades sota el palau reial de Barcelona, a la riera de Sant
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Joan. Les cases, de les quals es donen les afrontacions i notícies d’anteriors transmissions, així com dels
censos que paguen, estan sota el domini alodial de la pabordia de maig de la canònica de Barcelona i
de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem. Preu de la venda: 90 lliures i 5 sous.
Jaume Rossell, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-809
759 x 624
Document amb la lletra esvaïda a la meitat superior i passatges il·legibles. Al dors, en lletra coetània: “De la Riera de Sent Johan” i una llarga anotació pràcticament il·legible.

830

1399, setembre, 20. Barcelona.
Bernat Bussot, Francesc Romeu, Bernat de Gualbes, doctor en ambdós drets, Berenguer des Cortei i
Ramon de Pla, consellers aquest any de la ciutat de Barcelona, senyora del castell de Montcada, confirmen i estableixen de nou als administradors dels hospitals de Bernat Marcús i de Pere Desvilar, i als
administradors dels bacins dels pobres vergonyants de les parròquies de Santa Maria del Pi, Santa
Maria del Mar, Sant Miquel, Sant Jaume, Sant Cugat del Rec, Sant Pere de les Puelles i Sant Just, de
Barcelona, tota una muntanya amb vinyes, terres i arbres, que puja fins a les llices del castell de
Montcada, en la qual muntanya hi havia hagut antigament el mas Serna, ara enderrocat. Els esmentats
administradors posseeixen aquests béns, amb tots els seus drets i les seves pertinences, per donació del
difunt Ramon Querol, mestre en medicina, ciutadà de Barcelona, el qual, en el seu darrer testament,
ordenat el 12 de gener passat en poder de Jaume Rossell, notari públic de Barcelona, els havia llegat el
mas Cuquet amb els seus honors i les seves possessions, dintre del qual mas hi ha l’esmentada muntanya. El difunt i els seu predecessors tenien el mas Cuquet per la ciutat de Barcelona, com a senyora
del castell de Montcada, a cens de 16 sous i 8 diners pagadors per sant Pere i sant Feliu del mes d’agost, i dos quarters de vi per sant Miquel de setembre. Els consellers renoven l’establiment amb el
mateix cens i confessen haver rebut 9 sous pel dret d’entrada.
Bonanat Gili, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.
1A-810
320 x 690
Al dors, en lletra coetània: “Carte precària faent per les possessions del mas Cerna”.
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831

1399, octubre, 31. Barcelona.
Jaume de Ribes, precentor de l’església de Mallorca, nunci i col·lector de la Seu Apostòlica a les províncies
de Tarragona i Saragossa i en el regne de Mallorca, confessa i reconeix a Martí d’Odina, prior de Pertusa i
sotscol·lector apostòlic de la dècima triennal actualment corrent a l’església, ciutat i diòcesi d’Osca, que de
mans de Joan Bonanat, mercader d’Osca, ara habitant a Barcelona, li ha pagat 200 florins pertanyents a
la Cambra Apostòlica i recaptats per diversos conceptes: les procuracions dels anys 1395, 1396, 1397 i
1398 concedides per Benet XIII; la tercera part de la dècima triennal concedida pel papa al difunt rei Joan,
corresponent a la tanda o termini de sant Joan de l’any 1396; la tercera part de la dita dècima, reservada
a la Cambra Apostòlica, corresponent a les tandes o terminis de Tots Sants de 1396 i de sant Joan de
1397, i, finalment, les anyades i els beneficis vacants d’ençà del 18 de juny passat.
Bartomeu de Móra, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-811
216 x 224
Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació borrosa.

832

1399, desembre, 3. Lleida.
Joan de Casesnoves, habitant de Barcelona, procurador de Jaume de Ribes, precentor de Mallorca, nunci
de la Cambra Apostòlica i col·lector principal dels drets de la Cambra a les províncies de Tarragona i
Saragossa i en el regne de Mallorca, confessa i reconeix a Jaume Salines, prevere, sotscol·lector de la
dècima triennal concedida pel papa al rei, essent la tercera part reservada a la Cambra Apostòlica, que
li ha pagat 250 florins, equivalents a 127 lliures i 1 sou de Jaca, a raó de 10 sous i 1 diner jaquesos per
florí, pertanyents a la Cambra Apostòlica i corresponents al termini de la passada festa de Tots Sants.
També reconeix haver rebut 2 florins pel seu treball.
Ramon Espital, notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-812
138 x 372
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831. Jaume de Ribes, col·lector de la Seu Apostòlica a les
províncies de Tarragona i
Saragossa i en el regne de
Mallorca, reconeix a Martí
d’Odina, prior de Pertusa i
sotscol·lector de la dècima
papal a la ciutat i diòcesi

d’Osca, que ha rebut de
mans de Joan Bonanat, mercader d’Osca habitant de
Barcelona, 200 florins corresponents a la Cambra
Apostòlica i recaptats per
conceptes diversos entre els
anys 1395 i 1399.
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833

1400, gener, 10. Barcelona.
Jaume de Ribes, precentor de l’església de Mallorca, nunci de la Seu Apostòlica i col·lector general
apostòlic a les províncies de Tarragona i Saragossa i en el regne de Mallorca, confessa i reconeix, en
nom de la col·lectoria, a Joan de Morell, canonge, prior claustral i sotscol·lector apostòlic a l’església, ciutat i diòcesi de Tarragona, que de mans de Pere Martí, mercader habitant de Barcelona, li ha pagat 117
florins i mig pertanyents a la Cambra Apostòlica i procedents de la col·lecta feta a la ciutat i diòcesi de
Tarragona per raó de les anyades i dels beneficis vacants.
Bartomeu de Móra, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-813
196 x 206
A la part inferior dreta, en lletra coetània: “Solvit pro presenti notario predicto decem octo denarios”. Al dors, en lletra coetània: “Àpocha de mossèn lo col·lector de CXVII florins mig, qui valen
LXIIII lliures, XII sous, VI, dels diners de les vagants”.

834

1400, febrer, 3. Barcelona.
Arnau Guillem de Bellera, veguer de Barcelona, Vallès, Igualada, Moià i Moianès, i Guillem de Vallseca,
doctor en lleis, Ferrer de Gualbes, Pere Dusai, Felip de Ferrera i Francesc de Conomines, consellers de la
ciutat de Barcelona, confessen i reconeixen a Tristany de Bell-lloc, procurador de l’Almoina de la seu de
Barcelona en els castells i llocs que dita Almoina posseeix en el Vallès, i a Joan Llobet, batlle del castell
de Cabanyes i del casal de Mogoda que l’Almoina posseeix amb tota la jurisdicció civil i criminal, alta i
baixa, mer i mixt imperi, que a petició dels consellers han accedit graciosament i no pas obligats per
deure de justícia a trametre’ls, a ells i al veguer, un tal Bernat Cardona, de la parròquia de Ripollet, en el
terme del castell de Montcada, que han detingut fa poc en la seva jurisdicció, acusat de molts crims
comesos tant a la jurisdicció de l’Almoina com en altres llocs. Els reconeixen també que aquest lliurament graciós no causarà cap perjudici, innovació ni derogació de la jurisdicció de l’Almoina, ni suposarà
cap precedent per al futur. Els consellers, com a senyors que són del castell de Montcada en nom de la
ciutat de Barcelona, els autoritzen a passar pel seu terme per lliurar el detingut al veguer.

47

Catàleg dels pergamins

834. El veguer i els cinc consellers de Barcelona reconeixen que el procurador de la
Pia Almoina de Barcelona en
el Vallès i el batlle del castell
de Cabanyes i del casal de
Mogoda han accedit graciosament a fer-los lliurament d’un
tal Bernat Cardona, de la
parròquia de Ripollet, en el

terme del castell de
Montcada, detingut i inculpat
de molts delictes. Els consellers, al seu torn, com a senyors que són del castell de
Montcada en nom de la ciutat de Barcelona, els han
permès passar pel seu terme
per fer el lliurament del
detingut al veguer.
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No hi ha subscripció notarial.
1A-814
205 x 455

835

1400, març, 10. Barcelona.
Joan ses Avasses, mercader, ciutadà de Barcelona, ven en lliure i franc alou a Guillem Ferrer, prevere, rector de l’altar de Sant Miquel de l’església de Santa Maria del Mar de Barcelona, marmessor, juntament
amb el ja difunt Ramon de Mas, del testament de la difunta Eulàlia, muller de dit Ramon de Mas, abaixador, ciutadà de Barcelona, un cens de 2 morabatins que rep cada any per Tots Sants sobre un hospici
que dit Joan posseeix a Barcelona, al carrer d’en Voltres, i que actualment na Fustera té per ell. Preu de
la venda: 60 lliures. Guillem Ferrer fa constar que compra el cens amb diners de la marmessoria i a
benefici de l’aniversari que Eulàlia instituí a l’església de Santa Maria del Mar en el seu testament de
26 de setembre de 1380, en poder de Francesc d’Olzinelles, notari públic de Barcelona, en el qual disposà que l’aniversari per a la seva ànima fos administrat pel rector de l’altar de Sant Miquel de Santa
Maria del Mar. Segueix l’àpoca del preu de la venda, amb data del dia 19 de març.
Pere Granyana, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
Trasllat autoritzat per Bartomeu Joventeny, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1534,
setembre, 15.
1A-815
421 x 622
Al dors, en lletra del segle xvi, hi ha dues anotacions borroses.

836

1400, abril, 13. Barcelona.
Francesc Bofill, corretger, ciutadà de Barcelona, com a almoiner de la difunta Bartomeva, que primer fou
la muller del difunt Bernat Abril, ciutadà de Barcelona, i després la de Francesc de Santcliment, ciutadà
de Barcelona, també difunt, i alhora com a procurador de la resta d’almoiners de dita Bartomeva: fra
Jaume Vallirana, de l’orde de Santa Maria del Carmel, Jaume Arbós, prevere, beneficiat a la seu de
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Barcelona, Francesc Codina, apotecari, ciutadà de Barcelona, i Guillem Ferrer, de la parròquia de Sant
Joan d’Horta, de la diòcesi de Barcelona, confessa i reconeix a Guillem de Fonts, canonge degà de la
seu de Barcelona, que li ha pagat 90 lliures i 5 sous pel preu d’un cens de 12 morabatins que
Bartomeva rebia sobre unes cases situades sota el palau reial de Barcelona, al carrer o la riera de Sant
Joan. S’expliquen els antecedents de la transmissió de l’immoble i la situació present. Segueix l’acta de
lliurament de la possessió corporal del cens venut.
Jaume Rossell, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-816
676 x 569
Al dors, en lletra coetània: “Instrumenta vetera faciencia pro empcione Bartholomei ça Vall quam
fecit a Raymundo de Canyelles”. “Apocha e possassion”.

837

1400, maig, 21. Girona.
Acta notarial de la intimació feta en presència del notari infrascrit i de tres testimonis pregats per Joan
Rossell, de la casa del rei, ciutadà de Barcelona, síndic i procurador substitut de Pere Dalmau, notari, ciutadà de Barcelona –el qual era síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona–, a Pere
Serra, causídic, ciutadà de Girona, i a Pere Carrera, de la vila de Besalú, procuradors ambdós
d’Esperandéu Cardona, jurisperit, ciutadà de Barcelona, en la causa i qüestió que vertia entre l’esmentat
Esperandéu Cardona, d’una banda, i Bernat de Vilademany, cavaller, òlim veguer i batlle de Girona, de
l’altra, davant els inquisidors de la taula que actualment tenen a la ciutat de Girona els oficials reials
que durant el passat trienni han exercit oficis reials a la ciutat i vegueria de Girona. Joan Rossell comunica als esmentats Pere Serra i Pere Carrera la revocació de la procuració que els havia fet Esperandéu
Cardona de tota la potestat que els havia atribuït i de tots els articles inserits en l’instrument públic signat pel dit Cardona a Barcelona el 15 de maig de 1400, clos per Bonanat Gili, notari de Barcelona. La
intimació es fa a l’hospici d’Antoni Bagudà, llicenciat en lleis, ciutadà de Girona.
Bonanat Nadal, notari públic substitut per autoritat reial de Jaspert de Campllong, difunt, notari
públic de la ciutat, vegueria i batllia de Girona.
1A-817
303 x 277
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838

1400, maig, [21]. Girona.
Acta notarial de la presentació d’una cèdula feta en presència del notari infrascrit i de dos testimonis
pregats per Mateu Montull, familiar, domèstic i procurador d’Esperandéu Cardona, jurisperit, ciutadà de
Barcelona, als tres inquisidors de la taula que jutja els oficials reials que durant el passat trienni han
exercit oficis reials a la ciutat i vegueries de Girona i Besalú: Antoni Bagudà, llicenciat en lleis, ciutadà de
Girona, com a jurisperit; Francesc Adrover, ciutadà de Girona, com a ciutadà, i Bernat de Sant Feliu, donzell, com a cavaller, aquest darrer absent de la ciutat. L’esmentada cèdula notifica i intima als dits inquisidors que el dit Mateu Montull, en nom del seu principal, anul·la i revoca la reclamació presentada
davant la dita taula per Pere Carrera, habitant de la vila de Besalú, i Pere Serra, ciutadà de Girona, contra Bernat de Vilademany, cavaller, òlim veguer i batlle de Girona, per entendre que la reclamació presentada falta a la veritat per error o per manca d’informació verídica. La intimació es fa a l’hospici de
l’esmentat Antoni Bagudà, en presència de Joan Rossell, de la casa del rei, ciutadà de Barcelona, procurador substitut de Pere Dalmau, notari, ciutadà de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la
ciutat de Barcelona.
Bonanat Nadal, notari públic substitut per autoritat reial de Jaspert de Campllong, difunt, notari
públic de la ciutat, vegueria i batllia de Girona.
1A-818
268 x 509
Taques de fongs que afecten l’escriptura en alguns passatges. Al dors, en lletra coetània: “Cartes
fahents per les renunciacions que·ls nobles mossèn n’Exemèn Pereç d’Arenós e mossèn
n’Aymerich de Centelles e l’onrat n’Esperandéu Cardona han fetes a mossèn Bernat de
Vilademany, de les demanda e posicions que contra ell havien offertas en la taula que tenia a
Girona, per rahó de la presó que·ls havia feta aprés mort del senyor rey en Johan, que Déus haja,
per la qual presó Barcelona e València li havien feta carta de guardar de dan”. “Rex Iohannes”.
“Sunt in IIdo Virido, en cartes CLVIII, VIIII, LX”.

839

1400, maig, 22. Barcelona.
Jaume de Ribes, precentor de l’església de Mallorca, nunci de la Seu Apostòlica i col·lector a les províncies de Tarragona i Saragossa i en el regne de Mallorca, en nom de la col·lectoria confessa i reconeix a
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Martí d’Odina, sotscol·lector apostòlic de la dècima triennal corrent a la ciutat i diòcesi d’Osca, que de
mans de Joan Bonanat, mercader de la ciutat d’Osca, li ha pagat 200 florins, 100 dels quals corresponen a la dècima triennal corrent concedida al rei Martí en dues terceres parts, la tercera part reservada
a la Cambra Apostòlica; els restants 100 florins corresponen a la dècima concedida al difunt rei Joan en
dues terceres parts i a les mitges procuracions dels anys 1397 i 1398.
Bartomeu de Móra, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-819
189 x 224
Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació esborrada.
840

1400, juny, 5. Barcelona.
Eulàlia, muller de Bernat Pol, ciutadà de Barcelona, filla del difunt Guillem de Lacera, ciutadà de
Barcelona, fa donació i concessió a Pere Rossell, sabater, ciutadà de Barcelona, de la fadiga d’un hospici
que Antoni Esmola, cirurgià, ciutadà de Barcelona, posseeix a la plaça i carrer dels Canvis, de Barcelona.
La dita Eulàlia té el domini d’aquest hospici com a administradora de l’almoina i dels aniversaris que el
difunt Jaume de Puig, ciutadà de Barcelona, havia instituït a l’església de Maçanet, a la diòcesi de
Girona, amb un cens anual de 10 morabatins.
Gabriel Canyelles, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-820
267 x 337
Al dors, en lletra coetània: “Donació de una fadiga feta a n’en Pere Rausell”.
841

1400, juny, 22. Girona.
Acta notarial de la intimació feta en presència del notari infrascrit i de tres testimonis pregats per Joan
Rossell, de la casa del rei, ciutadà de Barcelona, síndic i procurador substitut de Pere Dalmau, notari, ciutadà de Barcelona –el qual era síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona–, a Pere
Serra, causídic, ciutadà de Girona, i a Pere Carrera, de la vila de Besalú, procuradors ambdós d’Eimeric
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de Centelles i Eiximèn Pere d’Arenós, cavallers, en la causa i qüestió que vertia entre els esmentats
cavallers, d’una banda, i Bernat de Vilademany, cavaller, òlim veguer i batlle de Girona, de l’altra, davant
els inquisidors de la taula que actualment tenen a la ciutat de Girona els oficials reials que durant el
passat trienni han exercit oficis reials a la ciutat i vegueria de Girona. Joan Rossell comunica als esmentats Pere Serra i Pere Carrera la revocació de la procuració que els havien fet els dos cavallers, de la
potestat que els havien atribuït i de tots els articles inserits en l’instrument públic signat pels dits
Eimeric de Centelles i Eiximèn Pere d’Arenós a València el 7 de juny, clos per Pere Basella, notari públic
de València. La intimació es fa a l’hospici d’Antoni Bagudà, llicenciat en lleis, ciutadà de Girona.
Bonanat Nadal, notari públic substitut per autoritat reial de Jaspert de Campllong, difunt, notari
públic de la ciutat, vegueria i batllia de Girona.
1A-821
236 x 407

842

1400, juny, 22. Girona.
Acta notarial de la presentació d’una cèdula que en presència del notari infrascrit i de dos testimonis
pregats fan Narcís de la Via i Jaume Malars, ciutadans de Girona, procuradors substituts de Bernat
d’Hostalric, donzell –el qual era procurador dels nobles Eimeric de Centelles, senyor de la baronia de
Centelles, i Eiximèn Pere d’Arenós, senyor d’Alberic–, als tres inquisidors de la taula que jutja els oficials
reials que durant el passat trienni han exercit oficis reials a la vegueria de Girona i Besalú: Antoni
Bagudà, llicenciat en lleis, ciutadà de Girona, com a jurisperit; Francesc Adrover, ciutadà de Girona, com a
ciutadà, i Bernat de Sant Feliu, donzell, com a cavaller, aquest darrer absent de la ciutat. L’esmentada
cèdula explica que Narcís de la Via i Jaume Malars notifiquen als esmentats inquisidors la revocació de
la reclamació presentada davant la dita taula per Pere Carrera, habitant de la vila de Besalú, i Pere
Serra, ciutadà de Girona, contra Bernat de Vilademany, cavaller, òlim veguer i batlle de Girona, per entendre que la reclamació presentada falta a la veritat per error o per manca d’informació verídica. La intimació es fa a l’hospici de l’esmentat Antoni Bagudà, en presència de Joan Rossell, de la casa del rei, ciutadà de Barcelona, procurador de Pere Dalmau, notari, ciutadà de Barcelona, síndic i procurador de la
universitat de la ciutat de Barcelona.
Bonanat Nadal, notari públic substitut per autoritat reial de Jaspert de Campllong, difunt, notari
públic de la ciutat, vegueria i batllia de Girona.
1A-822
286 x 474
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843

1400, juny, 22. Girona.
Acta notarial de la remissió que en presència del notari infrascrit i de dos testimonis pregats fa Bernat
de Vilademany, cavaller, constituït personalment a la ciutat de Girona, a l’hospici d’Antoni Bagudà, llicenciat en lleis, davant de Joan Rossell, de la casa del rei, ciutadà de Barcelona, procurador substitut de Pere
Dalmau, notari, ciutadà de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona.
Bernat de Vilademany manifesta que a precs dels consellers de la ciutat de Barcelona ha fet remissió a
Eimeric de Centelles i Eiximèn Pere d’Arenós, cavallers, i a Esperandéu Cardona, jurisperit, ciutadà de
Barcelona, de totes les qüestions, reclamacions i demandes que podria interposar contra ells, fins al dia
d’avui, per raó de les despeses i els perjudicis que ha sostingut i sofert a causa de la reclamació que
aquells esmentats havien presentat contra seu davant dels inquisidors de la taula que a Girona jutja els
oficials reials que durant el passat trienni han exercit oficis reials a la ciutat i vegueries de Girona i
Besalú.
Bonanat Nadal, notari públic substitut per autoritat reial de Jaspert de Campllong, difunt, notari
públic de la ciutat, vegueria i batllia de Girona.
1A-823
259 x 339

844

1400, juny, 23. Mallorca.
Joan de Riera, notari de Mallorca, reconeix a Antoni d’Estany, rector de l’església d’Alaior, de l’illa de
Menorca, sotscol·lector dels drets de la Cambra Apostòlica a la ciutat i diòcesi de Mallorca, que li ha
pagat 10 florins d’or de Mallorca pel seu salari de l’any passat, que acabà el dia 1 del present mes de
juny, en què ha cessat com a notari i escrivà dels afers de l’esmentada Cambra.
Joan de Riera, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-824
149 x 324
Al dors, en lletra coetània: “Àpocha d’en Johan Riera, notari, de X florins de son salari”.
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845

1400, juliol, 7. Barcelona.
Guillem Carbonell, llicenciat en decrets, canonge de Barcelona, comissari general i col·lector dels drets de
la Cambra Apostòlica, confessa i reconeix a Joan de Morell, canonge i prior de la seu de Tarragona, sotscol·lector del papa a la ciutat i diòcesi de Tarragona, que li ha pagat, per mans de Pere Martí, mercader
de Tarragona, 100 florins, equivalents a 55 lliures de Barcelona, pertanyents a la Cambra Apostòlica per
les mitges procuracions i que corresponen al pagament de sant Joan del mes de juny passat.
Joan Nadal, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-825
128 x 282
Al dors, en lletra coetània: “Apocha domini Guilelmi Carbonelli, collectoris, de C florenorum de
prima solucione primi anni mediarum procuracionum”.

846

1400, setembre, 3. Barcelona.
Guillem Carbonell, llicenciat en decrets, canonge de Barcelona, comissari general i col·lector dels drets de
la Cambra Apostòlica, confessa i reconeix a Martí d’Odina, prior de Pertusa, a la diòcesi de Lleida, sotscol·lector apostòlic a la ciutat i diòcesi d’Osca, que li ha pagat, per mans de Joan de Montoriol, mercader, ciutadà de Barcelona, 100 florins pertanyents a la tercera part de la dècima triennal de la diòcesi
d’Osca i que corresponen al pagament de sant Joan del mes de juny passat.
Joan Nadal, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-826
131 x 247
Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació esborrada.

847

1400, setembre, 4. Avinyó.
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847. L’abat Pere del monestir
de Sant Joan de la Penya, a la
diòcesi d’Osca, cubiculari
papal i portantveus del cambrer apostòlic, comunica a
Berenguer Ribalta, prior del
convent de Santa Anna, de
Barcelona, que per mandat
exprés del papa Benet XIII el
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designa nunci apostòlic a les
ciutats i províncies de
Tarragona i Saragossa, a les
ciutats i diòcesis de Mallorca
i Pamplona i també col·lector i receptor del papa, de
l’església romana i de la
Cambra Apostòlica.

847. Signatura de Nicolau
Balaguer, clergue de la diòcesi de Saragossa, per autoritat apostòlica notari públic.

56

Catàleg dels pergamins

Pere, abat del monestir de Sant Joan de la Penya, a la diòcesi d’Osca, cubiculari papal i portantveus del
cambrer apostòlic, s’adreça a Berenguer Ribalta, prior del convent de Santa Anna, de Barcelona, i nunci
de la Seu Apostòlica, per notificar-li que, per mandat exprés del papa Benet XIII, el designa nunci
apostòlic a les ciutats i províncies de Tarragona i Saragossa, a les ciutats i diòcesis de Mallorca i
Pamplona, i que el nomena col·lector i receptor del papa, de l’església romana i de la Cambra
Apostòlica, a beneplàcit papal. Li atorga els poders necessaris per dur a terme les seves funcions, tot
revocant amb la seva autoritat els nuncis, col·lectors, receptors i sotscol·lectors apostòlics fins ara nomenats per la jurisdicció de la mateixa seu.
Nicolau Balaguer, clergue de la diòcesi de Saragossa, per autoritat apostòlica notari públic.
1A-827
410 x 508
Hi manca el segell pendent. Al dors, en lletra coetània: “Potestas domini collectoris, videlicet domini
prioris Sancte Anne”.

848

1400, setembre, 15. Lleida.
Pere Selva, prevere, porcioner de l’església del lloc de Saidí, a la diòcesi de Lleida, confessa i reconeix a
Jaume Salines, beneficiat a la seu de Lleida i sotscol·lector de les mitges procuracions a la ciutat i diòcesi de Lleida i a l’abadiat d’Àger, que li ha pagat 150 sous jaquesos pel treball d’haver repartit per la
diòcesi de Lleida i l’abadiat d’Àger les lletres de pagament de les mitges procuracions.
Ramon Espital, notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-828
184 x 185

849

1400, setembre, 21. Falset.
Bernat Perelló, de la vila de Tivissa, fill i hereu universal, juntament amb el seu difunt germà Guillem
Perelló, de Bernat Perelló, de la mateixa vila, difunt; Ramon Marcó, habitant de Tivissa, procurador de la
difunta Maria, muller del dit Guillem Perelló, en qualitat de tutora de les persones i béns dels fills pupils
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del dit Guillem; David Mercadell, jueu de Falset, com a tinent a parts iguals amb el seu difunt germà
Provençal Mercadell de tots els béns de llur pare Bonastruc Mercadell, i també com a tutor de les persones i els béns de Bonastruga, Bonadona, Salomó, Bonanasc i Emfosina, fills pupils del dit seu germà
Provençal; Abamar Almolí, jueu de Falset; Abraham Josef de Tolosa i Josef de Tolosa, germans, fills i hereus
universals de llur difunt pare Josef de Tolosa, i Regina, vídua i hereva universal d’Astruc Gracià, tots ells
creditors de Francesc de Santcliment, cavaller, com que no poden traslladar-se personalment a
Barcelona designen procuradors llurs Guerau Icard, donzell, i Pere Boteller, notari de Falset, i els donen
plens poders perquè els representin davant dels consellers i del clavari de la ciutat de Barcelona en
totes les diligències que faran per cobrar els deutes pendents de diversos censals morts impagats. La
present procuració, feta amb el consentiment de Pere Icard, cavaller, procurador general del comtat de
les Muntanyes de Prades i de la baronia d’Entença per Joan, senyor del comtat i de la baronia, descriu
detalladament cada censal objecte de la reclamació dels creditors.
Guillem Ferrer, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-829
421 x 502
Al dors, en lletra coetània: “Procuracio et actoria facta venerabili Geraldo Aycart et Petro Boteller,
facta per creditores venerabilis Francisci de Sancto Clemente, residentes Falceti et Tivicie”.

850

1400, novembre, 27. Barcelona.
Acta notarial de la designació feta a favor de Pere Dusai, un dels consellers de la ciutat, i Jaume Logaya,
jurisperit, ciutadans de Barcelona, com a síndics i procuradors de la universitat i dels singulars de la ciutat de Barcelona. El nomenament, fet en presència del notari i escrivà del Consell de la ciutat Bonanat
Gili i de cinc testimonis pregats, té lloc en el Consell general o parlament de la ciutat, convocat i aplegat
a l’escala del palau reial antic de Barcelona, amb l’assistència de Guillem de Vallseca, doctor en lleis,
Ferrer de Gualbes i Felip de Ferrera, consellers aquest any de la ciutat de Barcelona juntament amb
Pere Dusai i Francesc de Conomines, absents d’aquest acte. Hi assisteixen també molts dels jurats, prohoms, singulars, ciutadans i habitants de la ciutat. Entre la universitat i els consellers de Barcelona, tenint
sobre això plenària potestat i especial mandat del Consell de Cent Jurats de 6 de setembre de 1399,
d’una banda, i Francesc de Santcliment, cavaller, senyor dels castells de Flix, de la Palma i del Mas de
Flix, a la diòcesi de Tortosa, el seu procurador i els seus creditors, de l’altra, havia estat convingut i pactat
que per part del dit Santcliment fos feta venda a la ciutat de Barcelona dels dits castells, amb tots els
seus béns, habitants i jurisdicció, pel preu de 15.000 lliures, pagadores d’acord amb les condicions con-
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850. Pere Dusai, conseller
de la ciutat, i Jaume Logaya,
jurisperit, són designats síndics i procuradors de la ciutat de Barcelona i els són
donats plens poders per dur
a bon terme la venda a favor
de la dita ciutat dels castells i
llocs de Flix, la Palma i el
Mas de Flix, convinguda en
uns capítols entre Francesc
de Santcliment, cavaller, senyor dels dits castells i llocs, i
els seus creditors, d’una
banda, i la dita ciutat de
Barcelona, de l’altra, pel preu
de 15.000 lliures.
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tingudes en uns capítols concordats entre ambdues parts. La universitat de la ciutat, volent dur a bon
terme la dita venda i el pagament del seu preu, i comptant amb l’autorització i el decret d’Arnau
Guillem de Bellera, veguer de Barcelona i del Vallès, concedeix als dos síndics nomenats plens poders
per donar forma eficaç a la dita venda i procedir als pagaments i altres obligacions contretes amb la
part venedora i els seus creditors.
Hi manca la subscripció notarial, però el notari actuant és Bonanat Gili, escrivà del Consell de la
ciutat de Barcelona.
1A-830
545 x 511

851

1400, novembre, 27. Barcelona.
Vegeu el document núm. 850.
Hi manca la subscripció notarial, però el notari actuant és Bonanat Gili, escrivà del Consell de la
ciutat de Barcelona.
1A-831
581 x 507

852

1400, novembre 29. Barcelona.
Pere de Santcliment, canonge de Lleida, en nom propi i com a procurador del seu pare Francesc de
Santcliment, cavaller, i Pere de Terradelles, veí de Lleida, procurador substitut de Pere Giner, doctor en
lleis, ciutadà de Lleida, procurador dels creditors lleidatans del dit Francesc de Santcliment, assumeixen,
en nom dels seus principals, el risc de traslladar les 3000 lliures que Pere Dusai, un dels consellers de
Barcelona, rebrà del clavari de la ciutat per prendre possessió dels castells i llocs de Flix, de la Palma i
del Mas de Flix, quantitat que el conseller primerament durà al castell de Flix i després de la presa de
possessió a la ciutat de Lleida, on serà lliurada a dit Francesc de Santcliment i als seus creditors, a
compte de la venda que aquest ha fet a la ciutat de Barcelona dels dits castells i llocs de Flix, la Palma
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i del Mas de Flix pel preu total de 15.000 lliures. Els consellers d’aquest any de la ciutat de Barcelona
Guillem de Vallseca, doctor en lleis, Ferrer de Gualbes, Pere Dusai i Felip de Ferrera –absent d’aquest
acte el conseller Francesc de Conomines–, havien accedit a la present operació.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-832
312 x346
Al dors, en lletra coetània: “Carta convencional feta entre mossèn Pere de Sentcliment, canonge
de Leyda, en nom seu propri e com a procurador de mossèn Francesch de Sentcliment, de una
part, e la ciutat de Barcelona, de la altra, que fossen donades .IIIm. lliures del preu de Flix a·n Pere
Dusay, aportadores per ell al castell de Flix e aprés a Leyda, a risch e perill dels dits Sentcliments”.
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1400, desembre, 8. Cervera.
Francesc de Santcliment, donzell, procurador del seu pare Francesc de Santcliment, cavaller, absent,
d’una banda, i Pere Dusai i Jaume Logaya, jurisperit, ciutadans de Barcelona, síndics i procuradors de la
universitat de la ciutat de Barcelona, de l’altra, aproven uns capítols per a la venda que el dit Francesc
de Santcliment, cavaller, ha de fer a la ciutat de Barcelona dels castells i llocs de Flix, de la Palma i del
Mas de Flix, situats a la Ribera d’Ebre, pel preu de 15.000 lliures. Els capítols consideren especialment
la situació creada pels nombrosos creditors del venedor Santcliment i també els compromisos adquirits
per la ciutat de Barcelona a fi d’arribar a un acord i liquidar en la mesura que es pugui les quantitats
degudes als creditors. Tant els diversos procuradors designats pels creditors com els membres de la
família Santcliment i altres interessats aproven i signen els presents capítols en dates i llocs diversos fins
al dia 19 de gener de 1401.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-833
830 x 723
Al dors, en lletra coetània: “Carta dels capítols fets sobre la compre que la ciutat de Barcelona ha
feta dels castells de Flix e de la Palma”.
Editat per FERRER, pàg. 491-506.
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854

1400, desembre, 8. Cervera.
Francesc de Santcliment, donzell, procurador del seu pare Francesc de Santcliment, cavaller, absent, amb
la voluntat i el consentiment exprés de tots els creditors del seu pare i de llurs procuradors, ven en lliure
i franc alou als consellers d’aquest any de la ciutat de Barcelona Ramon de Vall, Ferrer de Marimon,
Antoni Bussot, Miquel Roure i Lluís de Gualbes, en nom de la universitat de la ciutat de Barcelona, i en
el seu lloc als seus síndics i procuradors Pere Dusai i Jaume Logaya, jurisperit, ciutadans de Barcelona,
els castells i llocs de Flix, la Palma i el Mas de Flix, a la diòcesi de Tortosa, amb els seus termes, habitants –cristians, sarraïns i jueus–, mer i mixt imperi i altra jurisdicció civil i criminal, alta i baixa, i altres
drets i serveis. Preu de la venda: 15.000 lliures. Segueix l’àpoca del preu de la venda. Francesc de
Santcliment, cavaller, havia comprat aquests béns al rei Pere el 6 de juliol de 1386, i abans havien estat
d’Arnau de Bosc, ciutadà de Lleida, i de la seva muller Violant.
Pere Giner, doctor en lleis, ciutadà de Lleida, Bartomeu de Bonany, de la casa reial, ciutadà de
Barcelona, i Pere Boteller, notari, habitant de Falset, procuradors dels creditors del venedor Francesc de
Santcliment, tant eclesiàstics com seglars, cristians, sarraïns i jueus, de Lleida, Barcelona, Falset i Tivissa,
respectivament, aproven la venda i juren que no la contravindran. De la mateixa manera, els diversos
membres del llinatge Santcliment confirmen la venda i donen plenes garanties que no reclamaran. Les
signatures de tots els confirmants tenen lloc en dates i indrets diversos fins al dia 19 de gener de 1401.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-834
2235 x 695
Document format per tres suports de pergamí cosits amb un fil. Al dors, en lletra coetània: “Carta
de compra feta per la Ciutat de Barcelona dels castells de Flix e de la Palma”.
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1400, desembre, 16. Saidí.
Elionor, filla del difunt Bernat de Tous, donzell, designa procurador general seu Pere ses Comes, donzell,
marit seu, absent, fill del difunt Ramon ses Comes, cavaller. Li dóna plens poders per representar-la
davant de qualssevol persones, de la condició que siguin, per rebre quantitats de diner i signar tota
mena d’escriptures.
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Benasc de Camporrells, habitant del lloc de Saidí, per autoritat reial notari públic per a tota la terra
i dominació del rei d’Aragó.
1A-835
290 x 421

856

1400, desembre, 17. Lleida.
Conveni entre Pere Dusai i Jaume Logaya, jurisperit, ciutadans de Barcelona, síndics i procuradors de la universitat de la ciutat de Barcelona, d’una banda, i Pere Giner, doctor en lleis, ciutadà de Lleida, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Lleida, de l’altra. En el tracte de la venda feta per Francesc de
Santcliment, donzell, ciutadà de Lleida, com a procurador del seu pare Francesc de Santcliment, cavaller, a
la ciutat de Barcelona, dels castells i llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix, situats a la diòcesi de
Tortosa, fou concordat i convingut entre els consellers de Barcelona, en nom de la ciutat, d’una banda, i el
dit Pere Giner, actuant en nom dels paers de Lleida, de l’altra, que els esmentats castells i llocs romandrien
en el veïnat i en la contribució de la ciutat de Lleida, com quan els posseïa Francesc de Santcliment, i que
la ciutat i universitat de Lleida mantindria i defensaria els dits llocs, els seus habitants, les rendes, els drets,
els dominis, els termes i els territoris, tal com la dita ciutat manté i defensa els altres castells i llocs que
estan sota la seva defensa i contribució. A canvi, la ciutat de Barcelona pagarà cada any per Nadal a la de
Lleida, per aquest concepte, 400 sous de moneda jaquesa procedents dels drets i rendes dels esmentats
castells i llocs. Ambdues parts es comprometen sota jurament a complir el present acord.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i escrivà
del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-836
370 x 450
Al dors, en lletra coetània: “Carta ab la qual la Ciutat de Leyda o lo síndich de aquella prometen
mantenir e deffendre los castells de Flix, de la Palma e del Mas de Flix”.
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1400, desembre, 20. Lleida.
Francesc de Santcliment, donzell, ciutadà de Lleida, procurador de la seva muller Caterina, filla i hereva
universal de la difunta Romia, muller del també difunt Miquel Mulner, mercader, ciutadà de Lleida, con-
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fessa i reconeix haver rebut de Pere Dusai i Jaume Logaya, síndics de la universitat de la ciutat de
Barcelona, del preu de la venda dels castells i llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la ciutat
de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 36 lliures, 19 sous i 7 diners jaquesos per
la meitat de 73 lliures, 19 sous i 2 diners de moneda jaquesa que eren deguts a la dita Caterina pel
preu, les pensions endarrerides i altres despeses fetes per causa d’un censal mort de 100 sous jaquesos
de pensió anual que dit Francesc de Santcliment, menor de dies, senyor del lloc de Sarroca pagava cada
any per la festa de santa Maria d’agost. Francesc de Santcliment, menor de dies, havia venut el censal
de 100 sous barcelonesos de pensió a dita Romia amb instrument públic estès a Sarroca l’11 de gener
de 1387, clos per Jaume Noguera, rector de l’església i notari públic de Sarroca.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-837
298 x 660
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .XXXVI. lliures, .XVIIII. sous, .VII.
diners jaquesos, feta e fermada per lo procurador de la hereva de madona Romia, muller quondam d’en Miquel Mulner, quondam, mercader de Leyda, a la ciutat de Barcelona per rahó de la
compra de Flix e de la Palma”.
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1400, desembre, 20. Lleida.
Antoni de la Móra, mercader de Lleida, hereu universal del difunt Guillem Guerau, blader, mercader de la
ciutat de Lleida, confessa i reconeix haver rebut de Pere Dusai i Jaume Logaya, síndics de la universitat
de la ciutat de Barcelona, del preu dels castells i llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la ciutat
de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 380 lliures, 12 sous i 10 diners per la
meitat de 761 lliures, 5 sous, 8 diners i òbol que li eren deguts en nom de la dita herència entre el
preu, les pensions endarrerides i altres despeses fetes per causa d’un censal mort de 1000 sous de
pensió anual. Arnau de Granyanella, habitant del lloc d’Alcarràs, procurador del dit Francesc de
Santcliment, senyor del dit lloc, dels seus fills Ramon i Francesc, donzells, i de les seves respectives
mullers Francesca i Caterina, i també com a síndic i procurador dels jurats, consellers i prohoms dels
llocs d’Alcarràs, Granyanella, Montagut, Sarroca, Llardecans, Flix, la Palma i el Mas de Flix, havia venut el
censal a Guillem Guerau amb instrument públic fet a Lleida el 26 de novembre de 1386, clos per
Francesc de la Móra, per autoritat reial notari públic. Antoni de la Móra posseïa el censal per raó de
l’herència universal de Guillem Guerau.
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Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-838
325 x 678
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .CCCLXXX. lliures, .XII. sous, .X.
diners barcelonesos, feta e fermada per n’Antoni de la Móra axí com a hereu d’en Guillem Guerau,
quondam, blader de Leyda, a la ciutat de Barcelona per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.
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1400, desembre, 20. Lleida.
Bartomeu de Berga, apotecari de Lleida, confessa i reconeix a Pere Dusai i Jaume Logaya, síndics de la
universitat de la ciutat de Barcelona, que li han pagat, del preu dels castells i llocs de Flix, de la Palma i
del Mas de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 59 lliures, 16
sous i 8 diners de moneda jaquesa per la meitat de 119 lliures, 15 sous i 8 diners de la mateixa
moneda, que li eren deguts per pensions i altres rèdits endarrerits d’un violari de 600 sous de pensió,
que Francesc de Santcliment, cavaller, senyor dels llocs d’Alcarràs, Montagut, Llardecans, Sarroca, Flix, la
Palma i el Mas de Flix, Ramon i Francesc de Santcliment, donzells, i les universitats dels dits llocs li
havien venut, a ell i a Caterina, muller de Guillem de Muntanyola, notari, amb instrument públic fet a
Montsó el 9 de maig de 1389, clos per Pere Mallol, notari públic per a tota la terra i dominació del rei
d’Aragó. Anteriorment, el dit Bartomeu de Berga ja havia redimit 300 sous d’aquest violari.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-839
354 x 616
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .LVIIII. lliures, .XVI. sous, .VIII. diners
jaquesos, feta e fermada per en Bertomeu de Berga, specier de la ciutat de Leyda, a la ciutat de
Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.
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1400, desembre, 20. Lleida.
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Bernat de Navers, ciutadà de Lleida, confessa i reconeix a Pere Dusai i Jaume Logaya, síndics de la universitat de la ciutat de Barcelona, que li han pagat, del preu dels castells i llocs de Flix, de la Palma i del
Mas de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 138 lliures, 12
sous i 6 diners de moneda jaquesa per la meitat de 277 lliures i 5 sous de la dita moneda que li eren
deguts per pensions i altres rèdits endarrerits d’un violari de 600 sous de pensió, que Francesc de
Santcliment, cavaller, Ramon de Santcliment, donzell, i les universitats dels llocs d’Alcarràs i Montagut li
havien de pagar cada 3 de febrer, i que els esmentats Francesc i Ramon de Santcliment i Domènec de
Salars, fill de Pere de Salars, habitant de Montagut, síndic i procurador de les universitats dels dits llocs
d’Alcarràs i Montagut, li havien venut amb instrument públic fet a Lleida els dies 3 de febrer i 28 de
juny de 1383, clos per Guillem Carbó, notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i escrivà
del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-840
350 x 610
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .CXXXVIII. lliures, .XII. sous, .VI.
diners jaquesos, feta e fermada per en Bernat de Navers, ciutadà de Leyda, a la ciutat de
Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.
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1400, desembre, 20. Lleida.
Pere Giner, doctor en lleis, ciutadà de Lleida, confessa i reconeix a Pere Dusai i Jaume Logaya, ciutadans
i síndics de la universitat de la ciutat de Barcelona, que li han pagat, del preu del castell i els llocs de
Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment,
cavaller, 223 lliures, 6 sous i 8 diners de moneda jaquesa per la meitat de 446 lliures, 13 sous i 4
diners de la mateixa moneda que li eren deguts per pensions endarrerides i altres despeses fetes per
un censal mort de 600 sous de pensió, que Arnau de Granyanella, habitant del lloc d’Alcarràs, com a
procurador de Francesc de Santcliment, cavaller, senyor de dit lloc, dels seus fills Ramon i Francescó, de
les seves respectives mullers Francesca i Caterina, i de les universitats i els singulars dels castells i llocs
d’Alcarràs, Montagut, Llardecans, Sarroca, Flix, la Palma i el Mas de Flix, havia venut a Francesc Basset,
doctor en decrets, ciutadà de Lleida, amb instrument públic donat a Lleida el 2 de juny de 1388, clos
per Ramon Vilella, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó. Més
endavant, l’esmentat Francesc Basset havia fet confessió i cessió d’aquest censal a l’esmentat Pere
Giner, segons instrument públic fet a Lleida el 4 de desembre de 1393, en poder del mateix notari.
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Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-841
378 x 558
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .CCXXIII. lliures, .VI. sous, .VIII.
diners jaquesos, feta e fermada per en Pere Giner, doctor en leys, ciutadà de Leyda, a la ciutat de
Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.
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1400, desembre, 20. Lleida.
Pere Sunyer, habitant del lloc de Torres, a la diòcesi de Lleida, confessa i reconeix a Pere Dusai i Jaume
Logaya, síndics de la universitat de la ciutat de Barcelona, que li han pagat, del preu dels castells i llocs
de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment,
cavaller, 100 lliures de moneda jaquesa per la meitat de 200 lliures de la mateixa moneda, que li eren
degudes pel preu i altres despeses d’un censal mort de 333 sous i 4 diners de moneda jaquesa de
pensió anual, que Francesc de Santcliment, cavaller, la seva muller Francesca, llur fill Francesc, la seva
muller Caterina i les universitats i els singulars dels llocs d’Alcarràs, Montagut, Sarroca, Llardecans, Flix i
la Palma li havien de pagar anualment per la festa de la càtedra de sant Pere del mes de febrer,
segons instrument públic de venda fet a Lleida el 26 de gener de 1388, clos per Guillem Carbó, notari
públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
[Pere Soler], per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-842
370 x 562
Taques de fongs que afecten algun passatge del text. Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca,
diffinició e cessió de .C. lliures jaqueses, feta e fermada per en [Pere] Sunyer, del loch de Torres, a la
ciutat de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.
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1400, desembre, 20. Lleida.
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Nicolau Gralla, ciutadà de Lleida, fill i hereu universal del difunt Bernat Gralla, ciutadà de la mateixa ciutat, confessa i reconeix a Pere Dusai i Jaume Logaya, síndics de la universitat de la ciutat de Barcelona,
que li han pagat, del preu dels castells i llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la ciutat de
Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 116 lliures, 14 sous i 8 diners de moneda
jaquesa, això és, la meitat de 233 lliures, 8 sous i 2 diners de la mateixa moneda, que li eren deguts
per pensions endarrerides i altres despeses fetes fins a l’1 de maig de 1391 per un violari de 400 sous
de pensió, corresponents a un violari de 700 sous de pensió que primer rebia el seu pare i després ell
mateix com a hereu seu universal.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-843
364 x 554
Taques de fongs que afecten algun passatge del text. Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca,
diffinició e cessió de .CXVI. lliures, .XIIII. sous, .VIII. diners jaquesos, feta e fermada per lo hereu d’en
Bernat Gralla, quondam, ciutadà de la ciutat de Leyda, a la ciutat de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.
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1400, desembre, 20. Lleida.
Francesc Ramon, menor de dies, abaixador de Lleida, confessa i reconeix a Pere Dusai i Jaume Logaya,
síndics de la universitat de la ciutat de Barcelona, que li han pagat, del preu dels castells i llocs de Flix,
de la Palma i del Mas de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 60 lliures de moneda jaquesa per la meitat de 120 lliures de la mateixa moneda, que li eren degudes per pensions i rèdits d’un censal mort de 200 sous de la mateixa moneda, que Francesc de
Santcliment, cavaller, senyor dels llocs d’Alcarràs, Montagut, Sarroca, Llardecans, Flix, la Palma i el Mas
de Flix, els seus fills Ramon i Francesc de Santcliment, donzells, les seves respectives mullers Francesca i
Caterina, i les universitats dels dits llocs li havien de pagar anualment per la festa de santa Maria del
mes de febrer, segons que consta en l’instrument públic de la venda que feren a Guillem Guerau el 8 de
febrer de 1388, a Lleida, clos per Francesc de la Móra, per autoritat reial notari públic per a tota la
terra i dominació del rei d’Aragó. Guillem Guerau, mercader i blader, havia fet concessió d’aquest censal
a Francesc Ramon, amb instrument públic donat a Alcarràs el 8 d’abril de 1391, clos per Mateu de
Claret, notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
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Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-844
332 x 525
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .LX. [lliures jaqueses], feta e fermada per en Francesch Ramon [abaixador] de Leyda, a la ciutat de Barcelona, [per rahó de la ]
compra de Flix e de la Palma”.
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1400, desembre, 20. Lleida.
Joan Subirats, doctor en lleis, ciutadà de Lleida, procurador de Joan Mercer més jove, habitant de la ciutat de Saragossa, confessa i reconeix a Pere Dusai i Jaume Logaya, jurisperit, síndics de la universitat de
Barcelona, que li han pagat, del preu dels castells de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la ciutat de
Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 100 florins, els quals, Arnau de Bosc, quan
era senyor dels dits castells, com a principal, i dit Joan Mercer, com a garant seu, havien reconegut deure
i promès pagar –amb obligació presa a la cort del Justícia d’Aragó– a Berenguer de Cortilles, mercader
de Saragossa. Joan Mercer hagué de fer front al pagament, i pogué recuperar a la cort del Justícia aragonès l’obligació i l’àpoca del pagament amb la cessió contra Arnau de Bosc i els seus béns. Joan
Subirats fa lliurament als síndics barcelonins de les escriptures acreditatives, entre les quals hi ha quatre
documents reials, dos de Jaume I i dos de Pere III, relatius a la compra de Flix, la Palma i el Mas de Flix,
que Joan Mercer tenia d’Arnau de Bosc en penyora dels 100 florins.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-845
362 x 606
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .C. florins d’or d’Aragó, feta e fermada per lo procurador d’en Johan Merçer, pus jove, habitador de la ciutat de Caragoça, a la ciutat
de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.
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1400, desembre, 21. Lleida.
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Caterina, muller del difunt Joan Bertran, canviador de Lleida, anomenada vulgarment Caterina Parenta,
confessa i reconeix a Pere Dusai i Jaume Logaya, síndics de la ciutat de Barcelona, que li han pagat, del
preu del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a
Francesc de Santcliment, cavaller, 71 lliures, 4 sous, 5 diners i òbol de moneda jaquesa per la meitat de
142 lliures, 9 sous i 11 diners de la mateixa moneda, que li eren deguts per pensions, rèdits i altres
despeses d’un censal mort de 200 sous jaquesos de pensió, que Francesc de Santcliment, cavaller, i
altres li havien de pagar cada any per la festa de santa Maria del mes de febrer.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-846
337 x 510
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .LXXI. lliures, .IIII. sous, .V. diners,
malla, jaquesos, feta e fermada per madona Caterina, muller d’en Johan Bertran, quondam, cambiador de Leyda, a la ciutat de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.

867

1400, desembre, 23. Barcelona.
Pere Llobet, habitant de la vila de Falset, fill i hereu universal del difunt Pere Llobet, de la dita vila, confessa i reconeix a Pere Dusai i Jaume Logaya, síndics de la universitat de la ciutat de Barcelona, que li
han pagat, del preu del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la ciutat de
Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 80 lliures que li eren degudes tant del preu
com de les pensions endarrerides i altres despeses fetes per causa d’un censal mort de 58 sous i 4
diners de pensió, que el seu difunt pare havia comprat per 700 sous, a Flix, el 3 d’agost de 1373. Per
raó d’aquest censal, la cúria de Falset havia adjudicat al dit Pere Llobet fill una marca contra la cúria i
els homes del castell de Flix fins a la quantitat de 2418 sous i 8 diners.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-847
342 x 474
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .LXXXª. lliures barceloneses, feta
e fermada per en Pere Lobet, de la vila de Falçet, a la ciutat de Barcelona, per rahó de la compra
de Flix e de la Palma”.
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868

1400, desembre, 23. Lleida.
Miquel d’Alcanyís, rector de l’església parroquial de Sant Andreu de la ciutat de Lleida, confessa i reconeix a Pere Dusai i Jaume Logaya, síndics de la universitat de la ciutat de Barcelona, que li han pagat
137 lliures per la meitat de 275 lliures que li eren degudes pel preu i altres despeses d’un censal mort
de 550 sous de pensió que Francesc de Santcliment, cavaller, la seva muller Esclarmunda, i les universitats i els singulars dels llocs d’Alcarràs, Montagut, Sarroca i Llardecans li han de pagar cada any per Tots
Sants. Posseïa aquest censal per venda que li n’havia fet Pere Pastor, mercader, ciutadà de Tortosa, procurador de Nicolau Barberà, mercader, ciutadà de la mateixa ciutat, amb instrument públic donat en el
terme d’Alcarràs el 13 de setembre de 1398, clos per Salvador Pere, per autoritat reial notari públic per
a tota la terra i dominació del rei d’Aragó. Nicolau Barberà l’havia comprat a Guillem d’Aguiló, castlà de
Vilanova de Cubelles, fill i hereu del difunt Guillem d’Aguiló, ciutadà de Tortosa, amb instrument públic
fet a Tortosa el 18 d’abril de 1396, clos per Jaume de Pont, notari públic de Tortosa i per autoritat reial
per a tota la seva terra i dominació. I aquest Guillem d’Aguiló el tenia per compra feta als batlles, jurats
i singulars dels llocs esmentats i a Bernat de Terradelles, notari, com a procurador de Francesc de
Santcliment, cavaller, senyor d’aquells llocs, i de la seva muller Esclarmunda, amb instrument públic de
13 d’octubre de 1368.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-848
341 x 612
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .CXXXVII. lliures barceloneses,
feta e fermada per en Micael del Caniç, prevere, rector de la església de Sent Andreu de la ciutat
de Leyda, a la ciutat de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.

869

1401, gener, 10. Barcelona.
Guillem Carbonell, llicenciat en decrets, canonge de Barcelona, sotscol·lector i lloctinent general de fra
Berenguer Ribalta, canonge de Jerusalem, prior del convent de Santa Anna de Barcelona, nunci i col·lector de la Seu Apostòlica a les províncies de Tarragona i Saragossa i en el regne de Mallorca, confessa i
reconeix a Joan de Morell, canonge i prior de la seu de Tarragona, sotscol·lector dels drets de la Cambra

71

Catàleg dels pergamins

Apostòlica a la ciutat i diòcesi de Tarragona, que de mans de Gabriel Portella, missatger del dit Morell, li
ha pagat 100 florins, equivalents a 55 lliures de Barcelona, corresponents al pagament del termini del
passat Nadal de les mitges visites pertanyents al papa.
Pere Brines, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-849
197 x 336
Al dors, en lletra coetània: “Apocha domini Guilelmi Carbonelli de .C. florenis de secunda solucione primi anni quinti bienni mediarum procuracionum”.

870

1401, gener, 13. Balaguer.
Arnau de Montsonís, donzell, castlà del lloc de Gerb, Pericó de Montsonís, donzell, senyor del Bullidor,
Berenguer de Montsonís i Guillem de Montsonís, donzells, tots ells fills del difunt Pere de Montsonís,
cavaller, i de Maria, filla del difunt Arnau de Bosc, ciutadà de Lleida, senyor que fou dels castells de Flix i
de la Palma, designen procurador general seu Francesc des Monges, notari, habitant de Balaguer, perquè
els representi davant dels consellers de Barcelona, del síndic de la ciutat, dels jutges i de qualssevol
altres persones i instàncies, i reclami i defensi en nom seu els drets que podrien tenir per raó de l’herència del dit Arnau de Bosc, respecte a la compra que la ciutat de Barcelona ha fet dels llocs de Flix, de la
Palma i del Mas de Flix.
Pere Dalmau, per autoritat reial notari públic, regent l’escrivania pública de la ciutat de Balaguer
per Jaume Fabre, batxiller en decrets i rector de la seva església.
1A-850
300 x 550
Document en mal estat de conservació, especialment de la meitat inferior.

871

1401, gener, 20. Barcelona.
Guillemoneta, muller del difunt Galceran de Sitges, ciutadà de Barcelona, tutora testamentària de la persona i dels béns de Galceranet, fill pupil i hereu universal del testament del difunt Bernat de
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Pratnarbonès, de la tresoreria reial, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Galceran de Gualbes,
clavari de la ciutat de Barcelona, que li ha pagat, del preu del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del
Mas de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 10.424 sous per
la meitat de 20.848 sous que li eren deguts per pensions i altres rèdits de dos censals morts, un de
1000 sous i un altre de 400 sous de pensió anual.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-851
323 x 517
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .Xm. CCCCXXIIII. sous barcelonesos, feta e fermada per la tudora d’en Galceranet, fill e hereu universal d’en Bernat de
Pratnarbonès, quondam, a la ciutat de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.

872

1401, març, 15. Barcelona.
Bernat Carbó, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Galceran de Gualbes, clavari de la ciutat de
Barcelona, que li ha pagat, del preu del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la
ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 1828 sous i 2 diners per la meitat
de 3656 sous i 4 diners que li eren deguts per pensions i altres despeses fetes fins a l’1 de maig de
1391 per un censal mort de 30 lliures de pensió anual, que Francesc de Santcliment, cavaller, senyor
d’Alcarràs, els seus fills Ramon i Francescó, les seves respectives mullers Francesca i Caterina, i les universitats i els singulars dels castells i llocs d’Alcarràs, Montagut, Llardecans, Sarroca, Flix i la Palma li
havien de pagar cada any a 31 de maig, i que Arnau de Granyanella, del lloc d’Alcarràs, a la diòcesi de
Lleida, com a procurador de tots ells li havia venut amb instrument públic fet a la parròquia de Santa
Engràcia, del terme del castell de Montcada, el 31 de maig de 1387, clos per Pere Roset, notari públic
de Barcelona. També hi va inclosa la lluïció de 9 lliures, 12 sous i 2 diners anuals de les dites 30 lliures.
[Pere Soler], per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-852
361 x 533

73

Catàleg dels pergamins

Document en mal estat de conservació de la part inferior esquerra. Al dors, en lletra coetània: “Carta
de àpoca, diffinició e cessió de .M.DCCCXXVIII. sous, .II. diners barcelonesos, feta e fermada per en
Bernat Carbó, de Barcelona, a la ciutat de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.

873

1401, març, 24. Barcelona.
Guerau Icard, donzell, fill de Pere Icard, cavaller, hereu universal del seu avi matern Guerau de Bescaran,
difunt, confessa i reconeix a Galceran de Gualbes, clavari de la ciutat de Barcelona, que li ha pagat, del
preu de la venda del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la ciutat de Barcelona
ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 527 lliures, 18 sous, 4 diners i òbol per la meitat dels
21.016 sous i 9 diners que li eren deguts tant del preu com de les pensions endarrerides i altres despeses fetes per causa d’un censal mort de 1500 sous de pensió, que el dit seu avi Guerau de Bescaran,
habitant del lloc de Sanaüja, a la diòcesi d’Urgell, havia comprat per 18.000 sous a Lleida, el 2 d’abril
de 1386.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-853
341 x 415
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .DXXVII. lliures, .XVIII. sous, .IIII.
diners moneda barceloneses, feta e fermada per lo hereu d’en Gerau de Bescaran, quondam, habitador del loch de Senahuga, a la ciutat de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.

874

1401, març, 29. Barcelona.
Blanca, muller del difunt Pere de Llor, donzell, confessa i reconeix a Galceran de Gualbes, clavari de la
ciutat de Barcelona, que li ha pagat, del preu del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix
que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 7027 sous i 6 diners per la
meitat de 14.055 sous que li eren deguts per pensions i altres despeses fetes fins a l’1 de maig de
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873. Guerau Icard, donzell,
reconeix a Galceran de
Gualbes, clavari de la ciutat
de Barcelona, que li ha
pagat, del preu de la venda
de Flix, de la Palma i del Mas
de Flix, una determinada
quantitat de moneda corresponent a la meitat de la que

li era deguda per les despeses d’un censal mort.
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1391 per un censal mort de 1000 sous de pensió, a percebre cada 19 de maig, que Arnau de
Granyanella, del lloc d’Alcarràs, a la diòcesi de Lleida, com a procurador de Francesc de Santcliment,
cavaller, senyor del lloc d’Alcarràs, dels seus fills Ramon i Francescó, de les seves respectives mullers
Francesca i Caterina, i de les universitats i els singulars dels castells i llocs d’Alcarràs, Montagut,
Llardecans, Sarroca, Flix i la Palma, li havia venut pel preu de 12.000 sous amb instrument públic fet a
Barcelona el 19 de maig de 1386, clos per Bartomeu Eiximenis, notari públic de Barcelona. També hi va
inclosa la lluïció de 912 sous i 11 diners anuals dels dits 1000 sous.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-854
297 x 574
Taques de fongs que afecten alguns passatges de l’escriptura. Al dors, en lletra coetània: “Carta de
àpoca, diffinició e cessió de .VIIm. XXVII. sous, .VI. diners, feta e fermada per madona Blancha,
muller d’en Pere dez Lor, quondam, donzell, a la ciutat de Barcelona, per rahó de la compra de Flix
e de la Palma”.

875

1401, març, 30. Barcelona.
Francesc Marquès, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Galceran de Gualbes, clavari de la ciutat
de Barcelona, que li ha pagat, del preu de la venda del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas
de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 6154 sous i 5 diners
per la meitat de 12.308 sous i 10 diners que li eren deguts per pensions i rèdits de dos censals morts
–l’un de 500 i l’altre de 400 sous de pensió–, per despeses fetes fins a l’1 de maig de 1391, per la lluïció del primer censal i per la lluïció de 289 sous, 10 diners i òbol del segon. Francesc de Santcliment,
cavaller, i el seu fill Francescó, en nom llur propi, Arnau de Granyanella, del lloc d’Alcarràs, i Jaume Borrell,
del lloc de la Palma, en nom llur propi i també com a síndics i procuradors de Ramon de Santcliment, fill
del dit Francesc de Santcliment, de Francesca i Caterina, mullers dels dits Ramon i Francescó, respectivament, i de les universitats i els singulars dels castells i llocs d’Alcarràs, Montagut, Llardecans, Sarroca, Flix
i la Palma, havien venut el censal de 500 sous a Joaneta, muller del difunt Pere d’Olivella, pel preu de
6000 sous, amb instrument públic fet a Barcelona el 22 de març de 1386, clos per Pere Roig, per autoritat reial notari públic per a tota la seva terra i dominació. Posteriorment, essent l’esmentada Joaneta la
muller de Francesc Marquès, aquesta li havia fet reconeixement del dit censal, amb instrument públic
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fet a Barcelona el 7 de juny del mateix any 1386 i clos pel mateix notari. El segon censal, de 400 sous,
l’havien venut per 240 lliures Francesc de Santcliment, cavaller, i Arnau de Granyanella, en nom dels
mateixos principals, a dit Francesc Marquès, amb instrument públic fet a Barcelona el 22 de juny de
1386, clos per Miquel de Moià, notari públic de Barcelona.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-855
364 x 624
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .VIm.CLIIII. sous, .V. diners barcelonesos, feta e fermada per en Francesch Marquès, ciutadà de Barcelona, a la dita ciutat de
Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.

876

1401, abril, 10. Barcelona.
El rei Martí ordena que d’ara endavant tots els documents referents a la reclamació, el cobrament, la
recepció i l’administració de les rendes, els emoluments i altres béns i drets corresponents a l’ofici del
Mestre Racional no podran ser segellats i despatxats a l’escrivania i a la secretaria reials fins que primer no siguin registrats degudament a l’oficina del Mestre Racional. Aquest oficial, el seu lloctinent o
aquell qui presideixi l’ofici farà constar de pròpia mà “Registrata in officio Magistri Racionalis” sota la
data de cada instrument. Així ho mana especialment al protonotari, als secretaris i altres oficials reials
corresponents.
Maties [de Castelló], vicecanceller.
1A-856
278 x 467
A la part inferior esquerra: “In Proprium”. “Dominus rex in consilio mandavit mihi Anthonio de
Fonte. Probata”.
Al dors, en lletra coetània: “Registrata”, i en lletra posterior: “Provisio regis Martini super quibus
mandat quod magister racionalis firmet omnes provisiones. Jam est registrata”. “Martinus”. “10
Abril 1401. Rational”.
Hi manca el segell.
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876. El rei Martí ordena al
protonotari, als secretaris i
altres oficials corresponents
que des d’ara tots els documents del Mestre Racional
hauran de ser registrats a la
seva oficina amb la indicació
Registrata in officio Magistri
Racionalis al peu de la data de
cada instrument, abans que
siguin tramitats a l’escrivania i
la secretaria reials.
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877

1401, abril, 13. Falset.
David Mercadell, jueu de Falset, com a possessor a parts iguals amb el seu germà Provençal Mercadell,
difunt, dels béns de llur pare Bonastruc Mercadell, igualment difunt, i també com a tutor i curador dels
béns i de les persones dels pupils Bonastruga, Bonadona, Salomó, Bonanasc i Emfosina, fills del dit seu
germà Provençal, designa Arnau Piquer, notari i ciutadà de Barcelona, procurador especial seu amb
plens poders per procedir davant dels consellers de la ciutat de Barcelona sobre tot allò pertocant a un
censal mort de 500 sous de pensió anual. Aquest censal el pagaven Francesc de Santcliment, cavaller, la
seva muller Esclarmunda, senyors dels llocs de Llardecans, Sarroca, Alcarràs i Montagut, llur fill Ramon
de Santcliment, i els jurats, els prohoms i les universitats dels dits llocs a Bonastruc Mercadell, pare del
dit David, per cessió que li havia fet Berenguer Gallart, òlim habitant de Falset i actualment ciutadà de
Lleida, amb instrument públic de 15 de març de 1380 en poder de Pere Boteller, per autoritat reial
notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó. Actualment, l’han de satisfer a David
Mercadell i als fills pupils del seu germà el dia de santa Llúcia. Berenguer Gallart havia comprat el censal per 6000 sous, amb instrument públic en poder del mateix notari, els dies 14, 15, 16 i 17 de
desembre de 1373.
Guillem Ferrer, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-857
311 x 323

878

1401, abril, 13. Barcelona.
Francesc Marquet, ciutadà de Barcelona, senyor del casal de Palou, situat al Vallès, confessa i reconeix a
Galceran de Gualbes, clavari de la ciutat de Barcelona, que li ha pagat, del preu del castell i els llocs de
Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment,
cavaller, 1285 sous i 1 diner per la meitat dels 2570 sous i 2 diners que li eren deguts per pensions,
rèdits i despeses fetes fins a l’1 de maig de 1391 per un censal mort de 400 sous de pensió, a percebre cada 15 de juny, que Francesc de Santcliment, cavaller, i Arnau de Granyanella, del lloc d’Alcarràs,
com a síndic i procurador de Ramon i Francescó de Santcliment, fills del dit Francesc de Santcliment, de
les seves respectives mullers Francesca i Caterina, i de les universitats i els singulars dels castells i llocs
d’Alcarràs, Montagut, Llardecans, Sarroca, Flix i la Palma, li havien venut pel preu de 240 lliures, amb
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instrument públic fet a Barcelona el 15 de juny de 1386, clos per Arnau Lledó, notari de Barcelona.
També hi va inclosa la lluïció de 130 sous i 4 diners anuals d’aquells 400 sous.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-858
308 x 520
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .M.CCLXXXV. sous, .I. diner, feta e
fermada per en Francesch Marquet, ciutadà de Barcelona, a la dita ciutat de Barcelona, per rahó de
la compra de Flix e de la Palma”.

879

1401, abril, 16. Barcelona.
Bartomeu Bonany, de l’ofici del Mestre Racional de la cort del rei, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Galceran de Gualbes, clavari de la ciutat de Barcelona, que li ha pagat, del preu del castell i els
llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de
Santcliment, cavaller, 99 lliures, 9 sous, 8 diners i òbol per la meitat de 198 lliures, 19 sous i 5 diners
que li eren deguts per pensions i altres despeses fetes fins a l’1 de maig de 1391 per un censal mort
de 600 sous de pensió anual, a percebre cada 26 de febrer, que Domènec de Salars, fill de Pere de
Salars, del lloc de Montagut, en nom seu propi i també com a síndic i procurador de Francesc de
Santcliment, cavaller, dels seus fills Ramon i Francescó, de les seves respectives mullers Francesca i
Caterina, i de les universitats dels castells i llocs d’Alcarràs, Montagut, Llardecans i Sarroca, li havia venut
pel preu de 7200 sous amb instrument públic fet a Barcelona el 26 de febrer de 1383, clos per Bernat
Alemany, notari públic de Barcelona. També hi va inclosa la lluïció de 176 sous i 6 diners anuals dels dits
600 sous.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-859
300 x 513
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .LXXXXVIIII. lliures, .VIIII. sous, .VIII.
diners, malla, barcelonesos, feta e fermada per en Berthomeu de Bonany, de offici de Mestre Racional
de la cort del senyor rey, a la ciutat de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.

80

Catàleg dels pergamins

880

1401, abril, 19. Barcelona.
Antoni de Lledó, escrivà, ciutadà de Barcelona, procurador de Pere de Montornès, donzell, senyor del castell de Montornès del Vallès, confessa i reconeix a Galceran de Gualbes, clavari de la ciutat de
Barcelona, que li ha pagat, del preu de la venda del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de
Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 151 lliures, 1 sou i 5
diners per la meitat de les 302 lliures, 2 sous i 10 diners que eren deguts al seu principal per pensions i
rèdits d’un censal mort de 1000 sous de pensió anual, així com per altres despeses fetes fins a l’1 de
maig de 1391, i també per la lluïció de 264 sous i 9 diners d’aquells 1000 sous de censal mort. Pere
de Montornès havia comprat el censal mort per 11.000 sous a Arnau de Granyanella, del lloc
d’Alcarràs, i a Jaume Borrell, del lloc de la Palma, actuant en nom llur propi i com a síndics i procuradors
de Francesc de Santcliment, cavaller, dels seus fills Ramon i Francescó, de les seves respectives mullers
Francesca i Caterina, i de les universitats i els singulars dels castells i llocs d’Alcarràs, Montagut,
Llardecans, Sarroca, Flix i la Palma, segons instrument públic de venda estès a Barcelona el 30 de març
de 1386 i clos per Bartomeu Eiximenis, notari públic de Barcelona.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-860
320 x 458
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .CXXXXI. (sic) lliures, .I. sou, .V.
diners barcelonesos, feta e fermada per lo procurador de l’honorable en Pere de Munttornès,
donzell, a la ciutat de Barcelona sobre la compra de Flix e de la Palma”.

881

1401, abril, 23. Barcelona.
Arnau Piquer, notari, ciutadà de Barcelona, procurador de David Mercadell, jueu de la vila de Falset, en
nom seu propi i com a possessor a parts iguals amb el seu germà Provençal Mercadell, difunt, dels béns
de llur pare Bonastruc Mercadell, i també com a tutor i curador dels béns i de les persones de
Bonastruga, Bonadona, Salomó, Bona[na]sc i Emfosina, fills pupils i hereus a parts iguals del dit
Provençal Mercadell, confessa i reconeix a Galceran de Gualbes, clavari de la ciutat de Barcelona, que li
ha pagat, del preu del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la ciutat de Barcelona
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ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 167 lliures, 5 sous, 1 diner i òbol per la meitat dels
6690 sous i 3 diners que eren deguts al seus principals per pensions endarrerides i altres despeses
fetes per un censal mort de 500 sous de pensió, a percebre anualment per la festa de santa Llúcia, i
que Francesc de Santcliment, la seva muller Esclarmunda i les universitats dels llocs de la seva senyoria
havien venut a Berenguer Gallart, difunt. Aquest darrer havia venut el censal al dit Bonastruc Mercadell,
pare de David, amb instrument públic donat en el terme de Marçà el 15 de març de 1380, clos per
Pere Boteller, habitant de Falset, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei
d’Aragó.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-861
311 x 550
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .CLXVII. lliures, .V. sous, .I. diner,
malla, barcelonesos, feta e fermada per lo procurador de Daví Mercadell, juheu de Falset, a la ciutat
de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.
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1401, abril, 26, Barcelona.
Jaume Marquet, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Galceran de Gualbes, clavari de la ciutat de
Barcelona, que li ha pagat, del preu de la venda del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de
Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 2486 sous i 10 diners
per la meitat de 4974 sous i 8 diners que li eren deguts per pensions i rèdits d’un censal mort de 500
sous de pensió i d’un violari també de 500 sous de pensió anual, com també per altres despeses fetes
fins a l’1 de maig de 1399, i també per la lluïció de 184 sous d’aquells 500 sous de censal mort. El
pare de Jaume Marquet, anomenat també Jaume Marquet, ciutadà de Barcelona, difunt, havia comprat
el censal i el violari a Arnau de Granyanella, del lloc d’Alcarràs, com a síndic i procurador de Francesc de
Santcliment, cavaller, dels seus fills Ramon i Francescó, de les seves respectives mullers Francesca i
Caterina, i de les universitats i els singulars dels castells i llocs d’Alcarràs, Montagut, Llardecans, Sarroca,
Flix i la Palma, segons instrument públic de venda estès a Barcelona el 30 d’abril de 1388, clos per
Jaume de Trilla, notari públic de Barcelona, pel preu de 5000 sous el censal i 3500 sous el violari. Jaume
Marquet llegà al seu fill els esmentats censal i violari, juntament amb altres béns, en el seu testament
de 27 de març de 1399, en poder del mateix notari.
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Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-862
302 x 465
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .IIm.CCCCLXXXVI. sous, .X.
diners barcelonesos, feta e fermada per en Jachme Marqueti, ciutadà de Barcelona, a la dita ciutat
de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.
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1401, abril, 26. Barcelona.
Francesc Mir, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Galceran de Gualbes, clavari de la ciutat de
Barcelona, que li ha pagat, del preu de la venda del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de
Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 3221 sous i 4 diners per
la meitat dels 6442 sous i 8 diners que li eren deguts per pensions i rèdits d’un censal mort de 1000
sous de pensió anual, així com per altres despeses fetes fins a l’1 de maig de 1391, i també per la lluïció de 281 sous i 8 diners d’aquells 1000 sous de censal mort. Francesc Mir havia comprat el censal a
Arnau de Granyanella, del lloc d’Alcarràs, com a síndic i procurador de Francesc de Santcliment, cavaller,
dels seus fills Ramon i Francescó, de les seves respectives mullers Francesca i Caterina, i de les universitats i els singulars dels castells i llocs d’Alcarràs, Montagut, Llardecans, Sarroca, Flix i la Palma, per
12.000 sous, segons instrument públic de venda estès a Barcelona el 31 de maig de 1387, clos per
Pere Roset, notari públic de Barcelona.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-863
308 x 464
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .IIIm.CCXXI. sous, .IIII. diners barcelonesos, feta e fermada per en Francesch Mir, ciutadà de Barcelona, a la ciutat de Barcelona, per
rahó de la compra de Flix e de la Palma”.
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1401, abril, 26. Barcelona.
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Guillem de Fonollet, mercader, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Joan Senant, canonge i
sagristà de l’església de Lleida, receptor dels drets i les rendes del papa en el bisbat de Lleida –ara
vacant per la mort del bisbe Guerau [de Requesens i de Montoliu]–, que li ha pagat, per mandat de
Francesc Climent, canonge de Barcelona, cubiculari i procurador general del papa, 275 lliures procedents
de les rendes esmentades i corresponents a l’any passat. El pagament s’ha fet de la manera següent:
Berenguer de Llor, mercader, ciutadà de Barcelona, havia promès pagar a Guillem de Fonollet 208 lliures i 12 sous a través de Nicolau Agulló, draper, ciutadà de Lleida, el qual rebé aquesta suma a Lleida
de mans de Joan Senant i prometé que la lliuraria al dit Fonollet a Barcelona, mitjançant el dit Agulló,
per via de lletra de canvi signada a Lleida entre els dits Senant i Agulló i adreçada a Berenguer de Llor.
Les restants 66 lliures i 8 sous les ha pagat en efectiu a Guillem de Fonollet, per Joan Senant, un altre
Joan Senant, convers, sastre de Lleida.
Joan Nadal, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-864
223 x 282
Al dors, en lletra coetània, una anotació borrosa.
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1401, abril, 28. Barcelona.
Berenguer de Relat, ciutadà de Barcelona, fill del difunt Pere de Ferriol, ciutadà de la mateixa ciutat, confessa i reconeix a Galceran de Gualbes, clavari de la ciutat de Barcelona, que li ha pagat, del preu de la
venda del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a
Francesc de Santcliment, cavaller, 149 lliures, 4 sous i 10 diners per la meitat de 298 lliures, 9 sous i 8
diners que li eren deguts per pensions i rèdits d’un censal mort de 1000 sous de pensió anual, així com per
altres despeses fetes fins a l’1 de maig de 1391, i també per la lluïció de 274 sous i 10 diners d’aquells
1000 sous de censal mort. Berenguer de Relat havia comprat el censal a Arnau de Granyanella, del lloc
d’Alcarràs, actuant en nom propi i com a síndic i procurador de Francesc de Santcliment, cavaller, dels seus
fills Ramon i Francescó, de les seves respectives mullers Francesca i Caterina, i de les universitats i els singulars dels castells i llocs d’Alcarràs, Montagut, Llardecans, Sarroca, Flix i la Palma, per 11.000 sous, segons
instrument públic estès a Barcelona el 10 de juliol de 1386, clos per Guillem Andreu, notari de Barcelona,
tenint les escriptures del difunt Antoni de Bellver, notari de Barcelona.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
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1A-865
315 x 455
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .CXXXXVIIII. lliures, .IIII. sous, .X.
diners barceloneses, feta e fermada per lo hereu d’en Pere Ferriol, quondam, ciutadà de Barcelona,
a la ciutat de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.
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1401, abril, 28. Barcelona.
Bartomeu de Roda, mercader, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Galceran de Gualbes, clavari
de la ciutat de Barcelona, que li ha pagat, del preu de la venda del castell i els llocs de Flix, de la Palma
i del Mas de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 4877 sous
i 1 diner per la meitat de 9754 sous i 2 diners que li eren deguts per pensions i rèdits de dos censals
morts, així com per altres despeses fetes fins a l’1 de maig de 1391, i també per la lluïció de 395 sous,
4 diners i òbol d’un dels dos censals, de 1000 sous. El primer dels dos censals morts era de 500 sous
de pensió anual, i l’havia venut Domènec de Salars, del lloc de Montagut, síndic i procurador de
Francesc de Santcliment, cavaller, dels seus fills Ramon i Francescó, de les seves respectives mullers
Francesca i Caterina, i de les universitats i els singulars dels castells i llocs d’Alcarràs, Montagut,
Llardecans i Sarroca, a Bernat sa Vall, mercader de Barcelona, difunt, per 12.000 sous, juntament amb
uns altres 500 sous venuts a Bernat Alemany, notari de Barcelona, segons instrument de venda estès a
Barcelona el 17 de febrer de 1383, clos per Francesc Fuster, notari públic de Barcelona. Posteriorment,
el 2 de març de 1388, els marmessors de Bernat sa Vall van vendre els seus 500 sous censals a
Valença, muller del difunt Bernat Muner, paraire de draps de llana, ciutadà de Barcelona, segons instrument en poder de Jaume Just, notari públic de Barcelona. El segon censal mort era de 1000 sous de
pensió anual, i el mateix procurador Domènec de Salars l’havia venut, per 12.000 sous, a Antoni
Gençaní, prevere, beneficiat a l’església de Barcelona, segons instrument donat a Barcelona el 6 d’abril
de 1383, clos pel mateix notari Jaume Just. Més endavant, el 4 de setembre de 1400, Antoni Gençaní
féu cessió del censal a l’esmentada Valença, amb instrument clos per Bernat Nadal, notari públic de
Barcelona. Finalment, el mateix dia 4 de setembre, Valença féu donació pura entre vius a dit Bartomeu
Roda i als seus dels dos censals, amb instrument clos pel notari Bernat Nadal.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-866
343 x 483
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Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .IIIIm. DCCCLXXVII. sous, .I. diner
barcelonesos, feta e fermada per en Berthomeu de Roda, mercader de Barchinona, a la ciutat de
Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.
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1401, abril, 29. Barcelona.
Ramon de Blanes, cavaller, confessa i reconeix a Galceran de Gualbes, clavari de la ciutat de Barcelona,
que li ha pagat, del preu de la venda del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la
ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 151 lliures, 19 sous i 7 diners per la
meitat de 303 lliures, 19 sous i 2 diners que li eren deguts per pensions i rèdits d’un censal mort de
1000 sous de pensió anual, així com per altres despeses fetes fins a l’1 de maig de 1391, i també per
la lluïció de 322 sous i 1 diner d’aquells 1000 sous de censal mort. Ramon de Blanes havia comprat el
censal a Domènec de Salars, fill de Pere de Salars, del lloc de Montagut, en nom propi i com a síndic i
procurador de Francesc de Santcliment, cavaller, dels seus fills Ramon i Francescó, de les seves respectives mullers Francesca i Caterina, i de les universitats i els singulars dels castells i llocs d’Alcarràs,
Montagut, Llardecans i Sarroca, pel preu de 12.000 sous, segons instrument públic estès a Barcelona el
dia 11 de febrer de 1383, clos per Joan de Fontcoberta, notari públic de Barcelona.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-867
346 x 454
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .CXXXXI. (sic) lliures, .XVIIII. sous,
.VII. diners barceloneses, feta e fermada per mossèn Ramon de Blanes, cavaller, a la ciutat de
Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.
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1401, abril, 29. Barcelona.
Joan Boscà, ciutadà de Barcelona, fill i hereu universal del difunt Pere Boscà, mercader, ciutadà de
Barcelona, confessa i reconeix a Galceran de Gualbes, clavari de la ciutat de Barcelona, que li ha pagat,
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887. Ramon de Blanes, cavaller, reconeix a Galceran de
Gualbes, clavari de la ciutat
de Barcelona, que li ha pagat,
del preu de la venda de Flix,
de la Palma i del Mas de Flix,
un quantitat determinada de
moneda corresponent a la
meitat de la que li era deguda
per les despeses d’un censal

mort adquirit als Santcliment,
família abans senyora dels
esmentats llocs.
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del preu del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 163 lliures, 15 sous i 11 diners per la meitat de 327 lliures, 11
sous i 10 diners que li eren deguts per pensions, rèdits i altres despeses fetes fins a l’1 de maig de
1391 per un censal mort de 1000 sous, a percebre cada 3 de març, que Domènec de Salars, fill de
Pere de Salars, del lloc de Montagut, en nom seu propi i també com a procurador de Francesc de
Santcliment, cavaller, dels seus fills Ramon i Francescó, de les seves respectives mullers Francesca i
Caterina, i de les universitats i els singulars dels castells i llocs d’Alcarràs, Montagut, Llardecans i Sarroca,
havia venut a dit Pere Boscà, difunt, pel preu de 12.000 sous, amb instrument públic fet a Barcelona el
3 de març de 1383, clos per Guillem de Mallorca, notari públic de Barcelona. També hi va inclosa la lluïció de 269 sous i 6 diners anuals d’aquells 1000 sous.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-868
352 x 555
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .CLXIII. lliures, .XV. sous, .XI. diners
barcelonesos, feta e fermada per lo fill e hereu d’en Pere Boscà, mercader de Barcelona, a la dita
ciutat de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.
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1401, maig, 6. Barcelona.
Berenguer d’Olivera, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Galceran de Gualbes, clavari de la ciutat de Barcelona, que li ha pagat, del preu del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix
que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, 136 lliures, 10 sous i 9 diners per la
meitat de 273 lliures, 1 sou i 6 diners que li eren deguts per pensions i despeses fetes fins a l’1 de
maig de 1391 per un censal mort de 1000 sous de pensió anual, a percebre cada 6 de febrer, que
Francesc de Santcliment, cavaller, el seu fill Francescó, en nom llur propi, Arnau de Granyanella, del lloc
d’Alcarràs, i Jaume Borrell, del lloc de la Palma, en nom llur propi i també com a procuradors, juntament
amb altres, de Ramon de Santcliment, fill del dit Francesc, de Francesca i de Caterina, mullers dels dits
Ramon i Francescó, respectivament, i de les universitats i els singulars dels castells i llocs d’Alcarràs,
Montagut, Llardecans, Sarroca, Flix i la Palma, li havien venut, essent ell uixer d’armes del duc de Girona,
pel preu de 10.000 sous, amb instrument públic fet a Barcelona el 6 de febrer de 1386, clos per Pere
Roig, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó. També hi va inclosa
la lluïció de 269 sous, 2 diners i òbol anuals dels dits 1000 sous.
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Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-869
361 x 506
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .CXXXVI. lliures, .X. sous, .VIIII.
diners barcelonesos, feta e fermada per en Berenger de Olivera, ciutadà de Barcelona, a la dita ciutat de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.
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1401, maig, 7. Barcelona.
Jaume de Sos, de l’ofici del Mestre Racional de la cort del rei, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix
a Galceran de Gualbes, clavari de la ciutat de Barcelona, que li ha pagat, del preu del castell i els llocs
de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment,
cavaller, 82 lliures per la meitat de les 164 lliures que li eren degudes per pensions, rèdits i despeses
fetes fins a l’1 de maig de 1391 per un censal mort de 500 sous de pensió, a percebre anualment
cada 19 de febrer, que Domènec de Salars, fill de Pere de Salars, del lloc de Montagut, en nom seu
propi i com a procurador, juntament amb altres, de Francesc de Santcliment, cavaller, dels seus fills
Ramon i Francescó, de les seves respectives mullers Francesca i Caterina, i de les universitats i els singulars dels castells i llocs d’Alcarràs, Montagut, Llardecans i Sarroca, li havia venut, pel preu de 6000 sous,
amb instrument públic fet a Barcelona el 19 de febrer de 1383, clos per Bernat Alemany, notari públic
de Barcelona. També hi va inclosa la lluïció de 134 sous i 1 diner anuals d’aquells 500 sous.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-870
381 x 527
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .LXXXII. lliures barceloneses, feta
e fermada per en Jachme de Sos, de l’offici de Maestre Racional de la cort del senyor rey, a la ciutat de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.
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1401, maig, 11. Avinyó.
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Pere, abat del monestir de Sant Joan de la Penya, a la diòcesi d’Osca, cubiculari papal i portantveus del
cambrer apostòlic per nomenament de Benet XIII (1398, setembre, 13. Avinyó), reconeix haver rebut de
mans de Berenguer Ribalta, prior del convent de Santa Anna de Barcelona, de l’orde del Sant Sepulcre
de Jerusalem, nunci apostòlic i col·lector de les rendes de la Cambra Apostòlica a les províncies de
Saragossa i Tarragona, la quantitat de 703 francs, que són la suma de tres lliuraments successius de
300, 103 i 300 francs rebuts pel dit Ribalta i lliurats a Avinyó des de Barcelona, per via de tres lletres
de canvi, els dies 24 de març i 9 d’abril d’enguany.
Nicolau Balaguer, clergue de la diòcesi de Saragossa, per autoritat apostòlica notari públic.
1A-871
396 x 397
La part inferior del pergamí ha estat retallada. Al dors, en lletra coetània: “Detur unum florenum portatori”. “A mossènyer es prior de (...) sia donat a (...)”. “In sui absensia vel domino Petro Febos (?)”.
Hi manca el segell.
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1401, maig, 13. Barcelona.
Jaume Massana, mercader, ciutadà de Barcelona, fill del difunt Jaume Massana, habitant del lloc de
Sant Pere Sallavinera, de la diòcesi d’Urgell, hereu universal –juntament amb el seu germà Joan
Massana i el Bací dels Pobres Vergonyants de la parròquia de Santa Maria del Mar de Barcelona– del
difunt Pere Massana, mercader, ciutadà de Barcelona, en nom propi i també com a procurador general
del seu dit germà i cohereu Joan Massana, i Guillem Pere sa Rovira, mercader, Antoni Oliver, mercer, i
Jaume Mediona, argenter, ciutadans de Barcelona, administradors aquest any de l’esmentat Bací dels
Pobres Vergonyants, i Joan ses Avasses, major de dies, i Pere Cerdà, prevere, beneficiat a l’església de
Santa Maria del Mar, tots ells marmessors del difunt Pere Massana, confessen i reconeixen a Galceran
de Gualbes, clavari de la ciutat de Barcelona, que els ha pagat, del preu del castell i els llocs de Flix, de
la Palma i del Mas de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller,
81 lliures, 16 sous i 11 diners per la meitat de 163 lliures, 13 sous i 8 diners que els eren deguts per
pensions i rèdits d’un censal mort de 500 sous de pensió anual, per despeses fetes fins a l’1 de maig
de l’any 1391 i per la lluïció de 134 sous i 10 diners d’aquells 500 sous de censal mort.
La difunta Caterina, muller del també difunt Berenguer Massana, mercader, ciutadà de Barcelona, havia
comprat aquest censal, de 600 sous de pensió anual, pel preu de 7200 sous, a Domènec de Salars, fill de
Pere de Salars, del lloc de Montagut, en nom propi, i també com a síndic i procurador de Francesc de
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Santcliment, cavaller, dels seus fills Ramon i Francescó, de les seves respectives mullers Francesca i Caterina,
i també de les universitats i els singulars dels castells i llocs d’Alcarràs, Montagut, Llardecans i Sarroca, amb
instrument públic fet a Barcelona el 6 d’abril de 1383, clos per Bartomeu Eiximenis, notari públic.
Posteriorment, Caterina instituí hereu universal el seu fill Pere Massana, segons el testament que dictà en
poder del mateix notari el 3 de novembre de 1384. Anteriorment, el 7 d’abril de 1383, Caterina havia fet
cessió de 100 sous d’aquell censal de 600 a favor de Bernat de Santjust, difunt, amb instrument públic clos
pel mateix notari.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-872
359 x 670
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .LXXXI. lliures, .XVI. sous, .I. diner
(sic) barcelonesos, feta e fermada per en Jachme Massana, mercader de Barcelona, e altres, a la ciutat de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.
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1401, maig, 13. Barcelona.
Angelina, muller de Joan de Conomines, ciutadà de Barcelona, com a tinent de la donació general de
tots els censals i altres béns que el seu anterior marit Bonanat Almogàver, difunt, havia fet a llur fill Antic
Almogàver, confessa i reconeix a Galceran de Gualbes, clavari de la ciutat de Barcelona, que li ha pagat,
del preu del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 163 lliures, 13 sous i 8 diners per la meitat de les 327 lliures, 7
sous i 4 diners que li eren deguts per pensions, rèdits i despeses fetes fins a l’1 de maig de 1391 per
un censal mort de 1000 sous de pensió, a percebre anualment cada 3 de març, que Domènec de
Salars, fill de Pere de Salars, del lloc de Montagut, en nom propi i com a síndic i procurador de Francesc
de Santcliment, cavaller, dels seus fills Ramon i Francescó, de les seves respectives mullers Francesca i
Caterina, i de les universitats i els singulars dels castells i llocs d’Alcarràs, Montagut, Llardecans i Sarroca,
havia venut a Llorenç Terrats, de la tresoreria del rei i ciutadà de Barcelona, pel preu de 12.000 sous,
segons instrument públic fet a Barcelona el 3 de març de 1383, clos per Francesc Fuster, notari públic
de Barcelona. També hi va inclosa la lluïció de 269 sous i 8 diners anuals dels dits 1000 sous.
Posteriorment, Llorenç Terrats va vendre el censal a Guillem Ferrer, mercader de Barcelona, aleshores
tutor d’Antic Almogàver, que l’adquirí amb els recursos i a benefici de la tutoria del seu pupil, segons instrument públic fet a Barcelona el 22 d’abril de 1388, clos per Pere de Colls, notari de Barcelona.
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Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-873
464 x 532
Estat de conservació regular, amb alguns passatges il·legibles. Al dors, en lletra coetània: “Carta de
àpoca, diffinició e cessió de .CLXIII. lliures, .XIII. sous, .VIII. diners barcelonesos, feta e fermada per
madona Angelina, muller de l’honorable en Johan de Conomines, ciutadà de Barcelona, a la dita
ciutat de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.

894

1401, maig, 19. Barcelona.
Antoni Rovira, antic escrivà de porció de la casa del difunt rei Pere, confessa i reconeix a Galceran de
Gualbes, clavari de la ciutat de Barcelona, que li ha pagat, del preu dels castells i llocs de Flix, de la
Palma i del Mas de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 142
lliures, 19 sous i 6 diners per la meitat de les 285 lliures i 19 sous que li eren deguts per pensions i
altres despeses fetes fins a l’1 de maig de 1391 per un censal mort de 1200 sous de pensió, que
Arnau de Granyanella, del lloc d’Alcarràs, procurador de Francesc de Santcliment, cavaller, dels seus fills
Ramon i Francescó, de les seves respectives mullers Francesca i Caterina, i de les universitats i els singulars dels llocs d’Alcarràs, Montagut, Llardecans, Sarroca, Flix i la Palma, li havia venut per 13.000 sous,
amb instrument públic fet a Barcelona el 17 d’abril de 1386.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-874
351 x 597
Document en mal estat de conservació, amb pèrdua d’escriptura als dos angles superiors. Al dors,
en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .CXXXXII. lliures, .XVIIII. sous, .VI. diners
barcelonesos, feta e fermada per Anthoni Rovira, scrivà de porció de casa del senyor rey, a la ciutat
de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.

895

1401, maig, 20. Barcelona.
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Bernat Andreu Turell, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Galceran de Gualbes, clavari de la ciutat de Barcelona, que li ha pagat, del preu del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix
que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 147 lliures, 3 sous i 7 diners
per la meitat de les 294 lliures, 7 sous i 2 diners que li eren deguts per pensions i altres despeses fetes
fins a l’1 de maig de 1391 per un censal mort de 1000 sous de pensió anual, a percebre cada 13 de
maig, que Arnau de Granyanella, del lloc d’Alcarràs, en nom seu propi i també com a procurador, juntament amb altres, de Francesc de Santcliment, cavaller, dels seus fills Ramon i Francescó, de les seves respectives mullers Francesca i Caterina, i de les universitats i els singulars dels castells i llocs d’Alcarràs,
Montagut, Llardecans, Sarroca, Flix i la Palma, havia venut a Maria, muller del difunt Bernat Turell, ciutadà de Barcelona, àvia paterna del dit Bernat Andreu Turell, pel preu de 12.000 sous, amb instrument
públic fet a la parròquia de Santa Engràcia, del terme del castell de Montcada, el 31 de maig de 1387,
clos per Pere Roset, notari públic de Barcelona. Maria, amb instrument públic fet a Barcelona el 15 de
novembre de 1395, clos per Pere Dalmau, notari públic de Barcelona, féu concessió del censal a Bernat
Andreu Turell. Aquest, amb instrument públic fet a Barcelona el 4 de setembre de 1398, clos per Tomàs
Rostet, notari de Barcelona, concedí 100 sous anuals a cadascuna de les germanes Angelina i
Alamanda de Busquets, monges de Pedralbes, i Constança de Busquets, monja de Valldonzella. També hi
va inclosa la lluïció de 243 sous, 4 diners i òbol anuals d’aquells 1000 sous.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-875
374 x 594
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .CXXXXVII. lliures, .III. sous, .VII.
diners barcelonesos, feta e fermada per en Bernat Andreu Turell, ciutadà de Barcelona, a la dita ciutat de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.

896

1401, maig, 21. Barcelona.
Nicolau Perers, vicari perpetu de l’església de Santa Maria del Mar de Barcelona, fra Francesc Lleopard,
prior de l’orde dels Predicadors de Barcelona, Ramon Ballester, beneficiat a la seu de Barcelona, i
Alamanda, muller del difunt Ramon Ballester, llicenciat en lleis, ciutadà de Barcelona, tots ells marmessors, juntament amb Pere Ballester, de Sant Feliu de Cabrera, absent, del testament de l’esmentat
Ramon Ballester, designen procurador general seu Pere Ponç, notari, ciutadà de Barcelona, perquè en
nom de la dita marmessoria reclami i cobri pensions de censals morts i violaris, així com altres qualsse-
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vol quantitats de diners a ells degudes per raó de la dita marmessoria. Es fa menció especial d’un censal mort que la marmessoria rebia sobre els llocs i els béns de Francesc de Santcliment, cavaller, senyor
d’Alcarràs. Ramon Ballester havia dictat el seu darrer testament el 10 d’agost de 1392, en poder de
Francesc d’Olzinelles, notari de Barcelona.
Antoni Agustí, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-876
338 x 615

897

1401, maig, 21. Barcelona.
Pere Ponç, notari, ciutadà de Barcelona, procurador de Nicolau Perers, vicari perpetu de l’església de
Santa Maria del Mar de Barcelona, de fra Francesc Lleopard, prior de l’orde dels Predicadors de
Barcelona, de Ramon Ballester, beneficiat a l’església de Barcelona, i d’Alamanda, muller del difunt
Ramon Ballester, llicenciat en lleis, ciutadans de Barcelona, tots ells marmessors, juntament amb Pere
Ballester, de Sant Feliu de Cabrera, absent, del testament de l’esmentat Ramon Ballester, confessa i
reconeix a Galceran de Gualbes, clavari de la ciutat de Barcelona, que li ha pagat, del preu del castell i
els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de
Santcliment, cavaller, 112 lliures, 1 sou i 1 diner per la meitat de 224 lliures, 2 sous i 2 diners que eren
deguts a la dita marmessoria per pensions i altres despeses fetes fins a l’1 de maig de 1391 per un
censal mort de 800 sous, a percebre anualment per la festa de santa Maria del mes de març, i que
Francesc de Santcliment, cavaller, el seu fill Francescó de Santcliment, Arnau de Granyanella, del lloc
d’Alcarràs, i Jaume Borrell, del lloc de la Palma, en nom llur propi i també com a síndics i procuradors,
juntament amb altres, de Ramon de Santcliment, fill de dit Francesc de Santcliment, de Francesca,
muller del dit Ramon, de Caterina, muller del dit Francescó, i de les universitats i els singulars dels castells i llocs d’Alcarràs, Montagut, Llardecans, Sarroca, Flix i la Palma, havien venut pel preu de 8000 sous
a l’esmentat Ramon Ballester i als seus, amb instrument públic fet a Barcelona el 26 de març de 1386,
clos per Miquel de Moià, notari de Barcelona. També hi va compresa la lluïció de 133 sous i 6 diners
anuals d’aquells 800 sous.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-877
410 x 478
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Taques de fongs. Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .CXII. lliures, .I.
sou, .I. diner barcelonesos, feta e fermada per lo procurador dels marmessors del darrer testament
d’en Ramon Ballester, quondam, licenciat en leys, de la dita ciutat de Barcelona, a la dita ciutat de
Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.

898

1401, maig, 27. Barcelona.
Bernat Ferrer, candeler de cera, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Galceran de Gualbes, clavari
de la ciutat de Barcelona, que li ha pagat, del preu del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas
de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 51 lliures, 18 sous i 1
diner per la meitat de les 103 lliures, 16 sous i 2 diners que li eren deguts per pensions, rèdits i despeses fetes fins a l’1 de maig de 1391 per un censal mort de 316 sous i 8 diners, a percebre anualment
cada 23 de febrer, i que Domènec de Salars, fill de Pere de Salars, del lloc de Montagut, en nom seu
propi i també com a síndic i procurador, juntament amb altres, de Francesc de Santcliment, cavaller, dels
seus fills Ramon i Francescó, de les seves respectives mullers Francesca i Caterina, i de les universitats i
els singulars dels castells i llocs d’Alcarràs, Montagut, Llardecans i Sarroca, li havia venut, pel preu de
190 lliures, amb instrument públic donat a Barcelona el 6 d’abril de 1383, clos per Jaume Just, notari de
Barcelona. També hi va inclosa la lluïció de 84 sous, 11 diners i òbol anuals d’aquells 316 sous i 8
diners.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-878
311 x 521
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .LI. lliures, .X. (sic) sous, .I. diner
barcelonesos, feta e fermada per en Bernat Ferrer, candeler de cera de Barcelona, a la dita ciutat
de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.

899

1401, maig, 28. Barcelona.
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Berenguer Beta, peier, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Galceran de Gualbes, clavari de la
ciutat de Barcelona, que li ha pagat, del preu del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix
que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 59 lliures, 17 sous i 6 diners
per la meitat de les 119 lliures i 15 sous que li eren deguts per un censal mort de 400 sous de pensió
anual que li havia estat venut el 18 de juny de 1386 per la família Santcliment. També hi va inclosa la
lluïció de 108 sous i 5 diners anuals d’aquells 400 sous.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-879
334 x 545
Taques de fongs que afecten passatges del text. Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .LVIIII. lliures, .XVII. sous, .VI. diners barcelonesos, feta e fermada per en Berenguer
Beta, peyer de Barcelona, a la dita ciutat de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la
Palma”.

900

1401, maig, 30. Barcelona.
Jaume d’Hospital, argenter, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Galceran de Gualbes, clavari de
la ciutat de Barcelona, que li ha pagat, del preu del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de
Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 81 lliures, 10 sous i 7
diners per la meitat de 163 lliures, 1 sou i 2 diners que li eren degudes per pensions, rèdits i altres despeses fetes fins a l’1 de maig de 1391 per un censal mort de 500 sous de pensió, a percebre anualment per la festa de santa Maria del mes de març, que Francesc de Santcliment, cavaller, en nom propi,
Arnau de Granyanella, del lloc d’Alcarràs, i Jaume Borrell, del lloc de la Palma, en nom llur propi i també
com a síndics i procuradors de Ramon i Francescó de Santcliment i de les seves respectives mullers
Francesca i Caterina, i de les universitats i els singulars dels castells i llocs d’Alcarràs, Montagut,
Llardecans i Sarroca, de Flix, de la Palma i del Mas de Flix havien venut a dit Jaume d’Hospital pel preu
de 6000 sous, segons instrument públic fet a Barcelona el 30 de març de 1386, clos per Miquel de
Moià, notari públic de Barcelona. També hi va inclosa la lluïció de 136 sous i 4 diners anuals dels dits
500 sous.
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Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-880
271 x 665
Document amb l’escriptura molt borrosa. Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e
cessió de .LXXXI. lliures, .X. sous, .VII. diners barcelonesos, feta e fermada per en Jachme de
l’Hostal (sic), argenter de Barcelona, a la ciutat de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la
Palma”.

901

1401, maig, 30. Barcelona.
Genís Almogàver, ciutadà de Barcelona, com a usufructuari, i la seva muller Nicolava, que primer fou
esposa del difunt Guerau de Vilatorta, ciutadà de Barcelona, com a propietària, confessen i reconeixen a
Galceran de Gualbes, clavari de la ciutat de Barcelona, que els ha pagat, del preu dels castells i llocs de
Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment,
cavaller, 160 lliures, 8 sous i 9 diners per la meitat de 320 lliures, 17 sous i 6 diners que els eren degudes per pensions, rèdits i despeses fetes fins a l’1 de maig de 1391 per dos censals morts de 500 sous
de pensió cadascun. Un dels censals, a percebre anualment el 8 de maig, havia estat venut per Arnau
de Granyanella, del lloc d’Alcarràs, en nom seu propi i també com a síndic i procurador, juntament amb
altres, de Francesc de Santcliment, cavaller, dels seus fills Ramon i Francescó i de les seves respectives
mullers Francesca i Caterina, i de les universitats i els singulars dels castells i llocs d’Alcarràs, Montagut,
Llardecans i Sarroca, de Flix i de la Palma, a Sibil·la, muller del difunt Jaume Castelló, mercader de
Barcelona, mare de l’esmentada Nicolava, pel preu de 6000 sous, amb instrument públic fet a
Barcelona el 8 de maig de 1386, clos per Arnau Piquer, per autoritat reial notari públic per a tota la
seva terra i dominació. Posteriorment, Sibil·la féu donació del censal a la seva filla Nicolava, amb instrument públic fet a Barcelona el 31 de juliol de 1394, clos pel dit notari Arnau Piquer. L’altre censal, a percebre cada 1 d’abril, havia estat venut per dit Arnau de Granyanella, en nom propi i dels mateixos d’abans, a la dita Nicolava, pel preu de 6000 sous, segons instrument públic fet en el terme del castell de
Montcada el 7 d’agost de 1387, clos pel dit notari Arnau Piquer. Finalment, Nicolava havia disposat que
ambdós censals, juntament amb altres béns, constituïssin el dot del seu marit Genís Almogàver. També
hi va inclosa la lluïció de 267 sous, 6 diners i òbol anuals dels 500 sous del segon censal.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
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1A-881
401 x 656
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .CLX. lliures, .VIII. sous, .VIIII. diners
barcelonesos, feta e fermada per los honorables en Genís Almugàver, ciutadà de Barcelona, axí com
a usufructuari, e na Nicolava sa muller, que fon primer muller d’en Guerau de Vilatorta, quondam, ciutadà de la dita ciutat, a la ciutat de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.

902

1401, juny, 4. Balaguer.
Maria, vídua de Pere de Montsonís, cavaller, castlà de Gerb, filla del difunt Arnau de Bosc, ciutadà de
Lleida, senyor dels castells de Flix i de la Palma, com a propietària, confessa i reconeix a Bernat Carbó,
procurador general dels castells de Flix i de la Palma per la ciutat de Barcelona, senyora dels esmentats
castells, que li ha pagat 16.250 sous del preu del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix
que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller. D’aquesta quantitat, 15.000
sous corresponen al preu d’un censal mort de 1250 sous de pensió anual que dit Arnau de Bosc i la
universitat de Flix havien venut a l’esmentat Pere de Montsonís amb instrument públic fet a Flix el 20
de juny de 1353, clos per Bernat Puelles, per autoritat reial notari públic de Lleida. Els 1250 sous restants són la pensió del mateix censal corresponent a l’any passat, que acabà el dia 3 del present mes
de juny.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-882
321 x 455
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .XVIm. CCL. sous barcelonesos,
feta e fermada per la filla de n’Arnau Bosch, ciutadà de Leyda, quondam, senyor de Flix e de la
Palma, axí com a propietària, a la ciutat de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la
Palma”.

903

1401, juny, 6. Barcelona.
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Guillem Serra, ciutadà de Lleida, hereu universal del seu difunt pare Pere Serra, mercader, ciutadà de
Lleida, confessa i reconeix a Bernat Carbó, procurador dels castells de Flix i de la Palma per la ciutat de
Barcelona, senyora de dits castells, que li ha pagat, en nom de la dita ciutat i del preu dels dits castell i
els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de
Santcliment, cavaller, 6398 sous i 6 diners de moneda jaquesa. D’aquesta quantitat, 4000 sous corresponen al preu d’un censal mort de 303 sous i 4 diners de pensió anual, el qual censal Arnau de Bosc,
ciutadà de Lleida, senyor que fou dels castells i llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix, i les universitats i els singulars dels dits llocs havien venut al seu pare Pere Serra amb instrument públic fet a Lleida
el 4 d’agost de 1376, clos per Joan de Rocamora, notari públic de Lleida. Altres 1800 sous corresponen
al preu d’un violari de 300 sous venut pels mateixos al seu pare. I els restants 538 sous i 6 diners pertanyen a la pensió d’aquest any, és a dir, dels 10 mesos i 6 dies compresos entre el dia 1 d’agost de
l’any passat i el dia d’avui. [Falta donar raó de 60 sous perquè sumin els 6398 sous i 6 diners rebuts
per Guillem Serra].
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-883
340 x 520
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .VIm. CCCLXXXXVIII. sous, .VI.
diners jaquesos, feta e fermada per en Guillem Serra, fill e hereu d’en Pere Serra, quondam, mercader de Leyda, a la ciutat de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.

904

1401, juny, 13. Flix.
Pere Vallers, prevere, obtentor de la capellania fundada pel difunt Bartomeu d’Ivorra a l’altar de
l’Anunciació de l’església del lloc de la Figuera, en el terme de Cabassers, Bartomeu de Fonollosa, rector
de l’església del lloc de Cabassers, i Pere d’Ivorra, del lloc de la Figuera, fill del testador, executors del testament del dit Bartomeu d’Ivorra juntament amb el seu nebot Bartomeu d’Ivorra, difunt, i Guillem
Noguer, del lloc de Cabassers, essent, però, aquest darrer a causa de la seva vellesa subrogat per l’oficial de Tortosa a favor de dit Pere d’Ivorra, confessen i reconeixen a Bernat Carbó, procurador general
dels castells de Flix i de la Palma per la ciutat de Barcelona, que els ha pagat, del preu dels castells i
llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de
Santcliment, cavaller, 850 sous pel preu d’un censal mort de 70 sous i 10 diners de pensió anual que la
universitat de la Palma havia venut a dit Bartomeu d’Ivorra amb instrument públic de 9 de desembre

99

Catàleg dels pergamins

de 1366, clos per Berenguer Massip, notari públic del lloc de la Palma per Salvador de Bosc, senyor del
dit lloc. Bartomeu d’Ivorra, en el seu testament de 16 de març de 1374, ordenat en poder de Ramon
de Navers, rector i notari públic de Cabassers, llegà el censal mort a la capellania que havia fundat i al
seu prevere obtentor. Els esmentats marmessors reconeixen haver rebut també altres 33 sous i 6 diners
per la pensió del censal corresponent a aquest any, és a dir, pels 5 mesos i 20 dies compresos entre el
dia de Nadal passat i avui mateix.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-884
343 x 518
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .DCCCL. sous barcelonesos, feta
e fermada per los marmessors d’en Bertomeu d’Ivorra, quondam, del loch de Cabaçers, a la ciutat
de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.

905

1401, juny, 14. Barcelona.
Fra Berenguer Ribalta, canonge de Jerusalem, prior del convent de Santa Anna de Barcelona, nunci i
col·lector de la Seu Apostòlica a les províncies de Tarragona i Saragossa i en el regne de Mallorca, confessa i reconeix a Joan de Morell, canonge i prior de l’església de Tarragona, sotscol·lector dels drets de
la Cambra Apostòlica a la ciutat i diòcesi de Tarragona, que li ha pagat 100 florins procedents de les
anyades dels beneficis vacants. Joan de Morell ha lliurat aquesta quantitat a Pere Martí, mercader, ciutadà de Tarragona, per voluntat expressa de fra Berenguer Ribalta.
Pere Brines, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-885
170 x 205
Al dors, en lletra coetània: “Apocha domini collectoris de .C. florenis de peccuniis vacancium”.
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1401, juliol, 4. Barcelona.
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Pere Boteller, notari, habitant de la vila de Falset, confessa i reconeix a Galceran de Gualbes, clavari de
la ciutat de Barcelona, que li ha pagat, del preu del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de
Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 3375 sous, 1 diner i òbol
per la meitat dels 6750 sous i 3 diners que li eren deguts entre el preu, les pensions i els rèdits endarrerits d’un censal mort de 500 sous de pensió, a percebre anualment per la festa de santa Llúcia, que
Francesc de Santcliment i la seva muller Esclarmunda, senyors dels llocs de Llardecans, Sarroca, Alcarràs
i Montagut, llur fill gran Ramon de Santcliment i les universitats i els singulars dels dits llocs havien venut
a Ramon de Perelló, de la vila de Falset, pel preu de 6000 sous, amb instrument públic fet en aquells
llocs i a Lleida els dies 14, 16 i 17 de desembre de 1373, clos per Pere Boteller, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
Pere Boteller havia obtingut la cessió d’aquest censal en dues tongades de 200 i de 300 sous: la primera, de 200 sous, l’havia rebuda per cessió que li’n féu l’esmentat Ramon de Perelló amb instrument
públic donat a Falset el 4 de març de 1374, clos per Pere de Trilla, notari públic substitut de Nicolau de
Clariona, rector i notari públic de Falset. La cessió dels restants 300 sous l’obtingué per instrument
públic que li féu Berenguer Gallart, habitant de Falset, per autoritat reial notari públic per a tota la terra
i dominació del rei d’Aragó, donat en el terme de Marçà el 31 d’octubre de 1379, clos pel dit Berenguer
Gallart. Aquest tenia els 300 sous per cessió que Ramon de Perelló li havia fet amb instrument públic
estès en el terme de Marçà el 10 d’octubre de 1376 i clos pel dit notari Pere Boteller.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-886
337 x 640
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .IIIm. CCCLXXV. sous, .I. diner
barcelonesos, feta e fermada per en Pere Botaller, notari de Falçet, a la ciutat de Barcelona, per
rahó de la compra de Flix e de la Palma”.

907

1401, juliol, 4. Barcelona.
Pere Boteller, notari, habitant de la vila de Falset, exercint quatre procuradories: procurador de David
Mercadell, jueu de Falset, el qual reté a parts iguals amb el seu difunt germà Provençal Mercadell la donació de tots els béns de llur pare el difunt Bonastruc Mercadell; procurador constituït per David Mercadell
com a tutor i curador de les persones i béns de Bonastruga, Bonadona, Salomó, Bonanasc i Emfestrac
[Emfosina], fills pupils i hereus del dit Provençal Mercadell, difunt intestat; procurador de Regina, vídua i
hereva universal d’Astruc Gracià, jueu de Falset, i procurador d’Abamar Almolí, jueu de Falset, confessa i
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reconeix a Galceran de Gualbes, clavari de la ciutat de Barcelona, que li ha pagat, del preu del castell i els
llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de
Santcliment, cavaller, 4210 sous i 11 diners per la meitat dels 8421 sous, 10 diners i òbol que eren deguts
als seus principals entre el preu, les pensions i els rèdits endarrerits d’un censal mort de 612 sous i 6 diners
de pensió anual, a percebre cada 1 d’agost, que Francesc de Santcliment, cavaller, el seu fill Ramon de
Santcliment, Joan Civera, ciutadà de Lleida, i la universitat de la Palma havien venut a Pere Icard, amb instrument públic fet a la Palma l’11 de maig de 1385, clos per Pere Boteller, habitant de la vila de Falset, per
autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó. Pere Icard havia venut el censal
als esmentats jueus: a Astruc Gràcia 229 sous i 2 diners; a Abamar Almolí altres 229 sous i 2 diners, i a
Bonastruc Mercadell els restants 154 sous i 2 diners, amb dos instruments públics fets en el terme de
Marçà el 10 de juny de 1389, closos pel dit Pere Boteller, notari.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-887
360 x 677
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .IIIIm. CCX. sous, .XI. diners barcelonesos, feta e fermada per lo procurador de David Mercadell, juheu, e d’altres de Falçet, a la ciutat
de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.

908

1401, juliol, 4. Barcelona.
Bernat Gomar, notari, abans habitant de la vila de Falset, ara veí de Lleida, procurador de Berenguer
Gallart, primer habitant de Falset, després ciutadà de Tarragona i actualment ciutadà de Lleida, confessa
i reconeix a Galceran de Gualbes, clavari de la ciutat de Barcelona, que li ha pagat, del preu del castell i
els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de
Santcliment, cavaller, 3375 sous, 1 diner i òbol per la meitat dels 6750 sous i 3 diners que eren deguts
al seu principal entre el preu, les pensions endarrerides i altres despeses fetes per causa d’un censal
mort de 500 sous de pensió anual, pagadors per la festa de santa Llúcia, que Francesc de Santcliment i
la seva esposa Esclarmunda, senyors dels llocs de Llardecans, Sarroca, Alcarràs i Montagut, el seu fill
gran Ramon de Santcliment i les universitats i els singulars dels llocs de Llardecans, Sarroca, Montagut i
Alcarràs, havien venut a Pere Icard, de la vila de Falset, amb instrument públic fet en els dits llocs i a
Lleida els dies 14, 15, 16 i 17 de desembre de 1373, clos per Pere Boteller, habitant de Falset, per
autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó. Més endavant, Pere Icard va
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vendre aquest censal, juntament amb altres, al dit principal Berenguer Gallart, amb instrument públic
fet en el terme de Marçà el 2 de març de 1381, clos pel mateix notari.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-888
336 x 569
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .IIIm. CCCLXXV. sous, .I. diner,
malla, barcelonesos, feta e fermada per lo procurador d’en Berenguer Gallart, ciutadà de Leyda, a
la ciutat de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.

909

1401, juliol, 5. Barcelona.
Bernat Gomar, notari, abans habitant de la vila de Falset, ara veí de Lleida, procurador de Berenguer
Gallart, primer habitant de Falset, després ciutadà de Tarragona i actualment ciutadà de Lleida, i Pere
Boteller, notari, procurador dels germans Abraham Josef de Tolosa i Josef de Tolosa, jueus de Falset, fills i
hereus a parts iguals dels difunts Josef de Tolosa, jueu de la dita vila, i de Boneta, confessen i reconeixen
a Galceran de Gualbes, clavari de la ciutat de Barcelona, que els ha pagat, del preu del castell i els llocs
de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment,
cavaller, 3712 sous, 5 diners i òbol per la meitat de 7424 sous i 11 diners que els eren deguts entre el
preu, les pensions endarrerides i altres despeses fetes per causa d’un censal mort de 500 sous de pensió que pertocaven en herència als dits germans Abraham i Josef i pertanyents a un censal mort de
1500 sous de pensió anual, a percebre cada 24 de juny. Ramon i Francescó de Santcliment, donzells,
fills de Francesc de Santcliment, cavaller, en nom llur propi i com a procuradors del seu pare, les seves
respectives mullers Francesca i Caterina, i les universitats dels castells i llocs de Llardecans, Alcarràs,
Montagut i Sarroca havien venut aquest censal al dit Berenguer Gallart, per 18.000 sous, amb instrument públic fet en els llocs esmentats els dies 24, 25, 26 i 27 de juny de 1382, clos pel dit Pere
Boteller, notari. Posteriorment, l’esmentat Berenguer Gallart havia fet reconeixement al difunt Josef de
Tolosa, pare, de 500 sous d’aquells 1500 de censal mort, pel preu de 6000 sous, segons que consta en
un albarà escrit, signat i segellat pel dit Berenguer Gallart a Falset el 2 de juliol de 1384.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
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1A-889
378 x 532
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpocha, diffinició e cessió de .IIIm. DCCXII. sous, .V. diners e
malla barcelonesos, feta e fermada per los procuradors d’en Berenguer de Gallart e d’altres, de
Falset, per rahó de la compre feta per la ciutat de Barcelona dels castells e lochs de Flix e de la
Palma”.

910

1401, juliol, 5. Barcelona.
Pere Boteller, notari, habitant de la vila de Falset, procurador de Maria, muller del difunt Guillem Perelló,
habitant de la vila de Tivissa, senyora potent i usufructuària dels béns que foren del seu marit i tutora de
Bernat i Antoni, fills seus i hereus del dit Guillem Perelló, confessa i reconeix a Galceran de Gualbes, clavari de la ciutat de Barcelona, que li ha pagat, del preu dels castells i llocs de Flix, de la Palma i del Mas
de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 3712 sous, 5 diners i
òbol per la meitat de 7424 sous i 11 diners que eren deguts a la seva principal entre el preu, les pensions endarrerides i altres despeses fetes per causa d’un censal mort de 500 sous de pensió anual, que
Berenguer Gallart, abans habitant de Falset i ara ciutadà de Lleida, havia venut per 6000 sous a dit
[Guillem] Perelló, amb instrument públic fet en el terme de Marçà el 31 de juliol de 1382, clos pel dit
notari Pere Boteller. Aquests 500 sous pertanyien a un censal mort de 1500 sous de pensió, a percebre
cada 24 de juny, que Ramon i Francescó de Santcliment, donzells, fills de Francesc de Santcliment, cavaller, en nom llur propi i com a procuradors del seu pare, les seves respectives mullers Francesca i
Caterina i les universitats dels castells i llocs de Llardecans, Alcarràs, Montagut i Sarroca havien venut
per 18.000 sous a Berenguer Gallart, amb instrument públic fet en els llocs esmentats els dies 24, 25,
26 i 27 de juny de 1382.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-890
343 x 531
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .IIIm. DCCXII. sous, .V. diners, malla,
barcelonesos, feta e fermada per lo procurador de madona Maria, muller quondam d’en Guillem
Perelló, de la vila de Tiviça, a la ciutat de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.
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911

1401, juliol, 8. Lleida.
Pere de Luna, estudiant de dret canònic a l’Estudi de Lleida, fill de Joan Martínez de Luna, i el seu soci
Miquel de Llobera, llicenciat en decrets, confessen i reconeixen a Joan Senant, canonge i sagristà de la
seu de Lleida, per autoritat apostòlica col·lector, administrador i receptor de tots els drets i les rendes
del bisbat de Lleida, que de manament verbal de Francesc Climent, llicenciat en decrets i cubiculari del
papa Benet XIII, els ha pagat 75 florins, ultra aquells 600 florins que tenen assignats per a la provisió i
alimentació de llurs persones.
Antoni Sarne, prevere, beneficiat a la seu de Lleida, per autoritat apostòlica notari públic.
1A-891
209 x 293
Al dors, en lletra coetània: “.LXXV. florins de don Pedro de Luna”. “Pro compoto domini Guilelmi
de Fonolledo”. “Domini Johannis Senant pro episcopatu Ilerdensi”.

912

1401, juliol, 8. Barcelona.
Antoni Ballester, ballester de Barcelona, confessa i reconeix a Galceran de Gualbes, clavari de la ciutat
de Barcelona, que li ha pagat, del preu del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la
ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 21 lliures, 5 sous i 6 diners per la
meitat de 42 lliures i 11 diners que li eren deguts per pensions i altres despeses fetes fins a l’1 de maig
de 1391 per un violari de 200 sous de pensió anual, a percebre cada 23 de juny, que Francesc de
Santcliment, cavaller, en nom seu propi, i Arnau de Granyanella, del lloc d’Alcarràs, en nom seu propi i
com a síndic i procurador de Ramon i Francescó de Santcliment, donzells, fills del dit Francesc de
Santcliment, de les seves respectives mullers Francesca i Caterina, i de les universitats i els singulars dels
castells i llocs d’Alcarràs, Montagut, Llardecans, Sarroca, Flix i la Palma, li havien venut de per vida seva i
de la seva muller Mancella, pel preu de 70 lliures, amb instrument públic de venda fet a Barcelona el
22 de juny de 1387, clos per Arnau Lledó, notari públic de Barcelona. També hi va inclosa la lluïció de
37 sous i 7 diners d’aquells 200 sous.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-892
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911. Pere de Luna, estudiant
de dret canònic a l’Estudi de
Lleida, fill de Joan Martínez de
Luna, i el seu associat Miquel
de Llobera, llicenciat en
decrets, reconeixen a Joan
Senant, col·lector apostòlic
dels drets i les rendes del bisbat de Lleida, que de manament de Francesc Climent,
cubiculari del papa Benet XIII,
els ha pagat 75 florins a més

d’aquells 600 que tenen assignats per a la provisió i manutenció de llurs persones.

106

Catàleg dels pergamins

285 x 608
Taques de fongs afecten alguns passatges de l’escriptura. Al dors, en lletra coetània: “Carta de
àpoca, diffinició e cessió de .XXI. lliures, .V. sous, .VI. diners barcelonesos, feta e fermada per
n’Antoni Ballester, de Barcelona, a la ciutat de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la
Palma”.

913

1401, juliol, 13. Lleida.
Miquel d’Alcanyís, prevere, beneficiat a la seu de Lleida, confessa i reconeix haver rebut de Pere Dusai i
Jaume Logaya, ciutadans, síndics i procuradors de la ciutat de Barcelona, del preu de la venda del castell
i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la ciutat ha comprat a Francesc de Santcliment,
cavaller, 34 lliures, 7 sous i 6 diners per la meitat de les 68 lliures i 15 sous que li eren deguts fins a l’1
de maig de 1391 per un censal mort de 550 sous de pensió anual que cada any per Tots Sants li
pagaven Francesc de Santcliment, cavaller, la seva muller Esclarmunda i les universitats i els singulars
dels llocs de Llardecans, Sarroca, Alcarràs i Montagut. Es fa constar que el document de venda dels castells i llocs de Flix, la Palma i el Mas de Flix a la ciutat de Barcelona fou fet a Cervera, el 8 de desembre de 1400, en poder de Bonanat Gili, notari de Barcelona.
Llorenç Pere, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-893
312 x 434
Taques de fongs. Al dors, en lletra coetània: “Àpoca ab cessió d’en Miquel d’Alcaníç, rector de Sant
Andreu de Leyda, de .XXXIII. (sic) lliures, .VII. sous, .VI. diners barceloneses, que ha reebudes del
preu de Flix per pagues cessades d’un censal mort que mossèn Francesch de Sent Climent li
fahia”.

914

1401, juliol, 15. Barcelona.
Pere de Masnou, calderer, ciutadà de Barcelona, hereu universal de la seva difunta muller Maria, la qual
abans fou la muller de Bernat Cabotes, calderer de Barcelona, difunt, confessa i reconeix a Galceran de
Gualbes, clavari de la ciutat de Barcelona, que li ha pagat, del preu de la venda del castell i els llocs de
Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment,
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914. Pere de Masnou, calderer, ciutadà de Barcelona,
reconeix a Galceran de
Gualbes, clavari de la ciutat
de Barcelona, que li ha pagat,
del preu de la venda de Flix,
de la Palma i del Mas de Flix,
un quantitat determinada de
moneda corresponent a la
meitat de la que li era deguda

per les despeses d’un censal
mort adquirit als Santcliment,
família abans senyora dels
esmentats llocs.
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cavaller, 38 lliures, 1 sou i 10 diners per la meitat de les 76 lliures, 3 sous i 8 diners que li eren deguts
per pensions i rèdits d’un censal mort de 200 sous de pensió, així com per altres despeses fetes fins a
l’1 de maig de 1391, i també per la lluïció de 54 sous i 2 diners d’aquells 200 sous de censal mort. La
dita Maria havia comprat el censal a Arnau de Granyanella, del lloc d’Alcarràs, com a síndic i procurador
–juntament amb altres– de Francesc de Santcliment, cavaller, dels seus fills Ramon i Francescó, de les
seves respectives mullers, Francesca i Caterina, i de les universitats i els singulars dels castells i llocs
d’Alcarràs, Montagut, Llardecans, Sarroca, Flix i la Palma, per 140 lliures, segons instrument públic fet a
Barcelona el 6 de setembre de 1386, clos per Guillem Andreu, notari públic de Barcelona, tenint les
escriptures del difunt notari Antoni de Bellver.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-894
341 x 445
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpocha, diffinició e cessió de .XXXVIII. lliures, .I. sou, .X. diners
barceloneses, feta e fermada per en Pera de Masnou, calderer, ciutedà de Barcelona, a la dita ciutat
de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.

915

1401, juliol, 15. Barcelona.
Fra Joan Agustí, monjo del monestir de Ripoll i paborde d’Age, procurador substitut de fra Marc de
Villalba, llicenciat en decrets, almoiner del dit monestir i procurador i vicari general de l’abat Ramon, confessa i reconeix a Galceran de Gualbes, clavari de la ciutat de Barcelona, que li ha pagat, del preu del
castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc
de Santcliment, cavaller, 162 lliures, 4 sous i 9 diners per la meitat de les 324 lliures, 9 sous i 6 diners
que eren deguts al monestir i convent de Ripoll en qualitat d’hereu universal del difunt Francesc de
Vilardell, mercader, ciutadà de Barcelona, per pensions endarrerides i altres despeses fetes fins a l’1 de
maig de 1391 per causa d’un censal mort de 1000 sous de pensió anual, a percebre cada 19 de
febrer, i que Domènec de Salars, fill de Pere de Salars, del lloc de Montagut, com a síndic i procurador
de Francesc de Santcliment, cavaller, dels seus fills Ramon i Francescó, de les seves respectives mullers
Francesca i Caterina, i de les universitats i els singulars dels castells i llocs d’Alcarràs i altres, havia venut
a dit Francesc de Vilardell per 12.000 sous.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
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1A-895
330 x 552
Taques de fongs que afecten alguns passatges de l’escriptura. Al dors, en lletra coetània: “Carta de
àpoca, diffinició e cessió de .CLXII. lliures, .IIII. sous, .VIIII. diners barcelonesos, feta e fermada per lo
procurador e ycònom del monastir de Sancta Maria de Rippol, a la ciutat de Barcelona, per rahó
de la compra de Flix e de la Palma”.

916

1401, juliol, 29. Barcelona.
Pere Tarascó, prevere, beneficiat a l’església de Barcelona, confessa i reconeix a Galceran de Gualbes,
clavari de la ciutat de Barcelona, que li ha pagat, del preu del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del
Mas de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 49 lliures, 3 sous
i 3 diners per la meitat de les 98 lliures, 6 sous i 6 diners que li eren deguts per pensions, rèdits i altres
despeses fetes fins a l’1 de maig de 1391 per causa d’un censal mort de 300 sous de pensió anual, a
percebre cada 23 de febrer, que Domènec de Salars, fill de Pere de Salars, del lloc de Montagut, en
nom seu propi i com a síndic i procurador de Francesc de Santcliment, cavaller, dels seus fills Ramon i
Francescó, de les seves respectives mullers Francesca i Caterina, i de les universitats i els singulars dels
castells i llocs d’Alcarràs, Montagut, Llardecans i Sarroca, li havien venut per 3600 sous com a persona
laica i privada, amb instrument públic fet a Barcelona el 6 d’abril de 1383, clos per Bartomeu
Eiximenis, per autoritat reial notari públic de Barcelona. També hi és inclosa la lluïció de 80 sous i 6
diners anuals d’aquells 300 sous de pensió.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-896
305 x 548
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .XXXXVIIII. lliures, .III. sous, .III.
diners barcelonesos, feta e fermada per en Pere Taraschó, prevere de Barcelona, a la ciutat de
Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.

917

1401, juliol, 30. Barcelona.
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Guillem de Fonollet, mercader, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Joan de Senant, canonge i
sagristà de la seu de Lleida, que ha rebut de Miquel de Roda, mercader, ciutadà de Barcelona, 400 florins equivalents a 4400 sous de Barcelona, provinents de les rendes del bisbat de Lleida pertanyents al
papa. Joan de Senant havia lliurat els 400 florins a Francesc des Noguers, mercader, ciutadà de
Barcelona, a Lleida, el qual prometé pagar-los a Guillem de Fonollet a Barcelona per via de canvi a través del dit Miquel de Roda.
Joan Nadal, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-897
200 x 270
Document amb la lletra molt esborrada.

918

1401, agost, 8. Barcelona.
Guillem Torró, prevere de Barcelona, procurador general de les germanes Violant, muller de Guillemonet
Oliver, Sereneta, muller de Felip de Ferrera, ciutadans de Barcelona, i Joaneta, donzella, filles i hereves a
parts iguals del difunt Pere sa Costa, ciutadà de Barcelona, escrivà de porció de la casa del rei Joan, de
bona memòria, confessa i reconeix a Galceran de Gualbes, clavari de la ciutat de Barcelona, que li ha
pagat, del preu del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la ciutat de Barcelona ha
comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 55 lliures, 19 sous i 4 diners per la meitat de 111 lliures,
18 sous i 8 diners que eren deguts a les seves principals per pensions, rèdits i salaris fins a l’1 de maig
de 1391 per causa d’un violari de 500 sous de pensió anual, a percebre cada 5 d’abril, que Francesc
de Santcliment, cavaller, majordom de la casa del duc de Girona, havia venut per 3500 sous a Guillem
Oliver, ciutadà de Barcelona, aleshores lloctinent d’escrivà de porció del rei Pere, de bona memòria,
durant tota la seva vida i la del seu fill Guillem Oliver, amb instrument públic fet a Barcelona el 5 d’abril
de 1384, clos per Bernat Alemany, notari públic de Barcelona. L’esmentat Pere sa Costa, juntament amb
altres, havia intervingut com a fiador en l’instrument del violari. Posteriorment, el dit Guillem Oliver féu
cessió del violari a les dites hereves i als seus aleshores curador i tutors, amb instrument públic fet a
Barcelona el 21 de març de 1391, clos per Pere de Colls, notari públic de Barcelona. També hi va inclosa la lluïció de 72 sous d’aquells 500 sous.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-898
311 x 548
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Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpocha, diffinissió e cessió de .LV. lliures, .XVIIII. sous e .IIII.
diners barcelonesos, feta e fermada per les dones muller dels honorables en Guillem Oliver, e la
muller d’en Phelip de Ferrera, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.

919

1401, agost, 9. Lleida.
Pere Sunyer, del lloc de Torres de Segre, confessa i reconeix a Pere Dusai i Jaume Logaya, ciutadans de
Barcelona, síndics i procuradors de la mateixa ciutat, que li han pagat, del preu de la venda dels castells
i llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de
Santcliment, cavaller, 26 lliures, 11 sous i 5 diners de moneda jaquesa per la meitat de 53 lliures, 2 sous
i 10 diners que li eren deguts per rèdits fins a l’1 de maig de 1391 per causa d’un censal mort de 333
sous i 4 diners de pensió anual, que Francesc de Santcliment, cavaller, Ramon de Santcliment, la seva
muller Francesca, Francesc de Santcliment més jove, la seva muller Caterina i les universitats i els singulars dels llocs d’Alcarràs, Montagut, Llardecans, Sarroca, Flix i la Palma li pagaven cada any per la festa
de la càtedra de sant Pere del mes de febrer.
Llorenç Pere, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-899
358 x 362
Taques de fongs i humitat que afecten alguns passatges de l’escriptura. Al dors, en lletra coetània:
“Àpoca d’en Pere Sunyer, de Torres, de .XXVI. lliures, .XI. sous, .V. diners jaqueses, que ha reebudes
del preu de Flix per pagues cessades d’un censal mort que mossèn Francesch de Sent Climent li
fahia. E ha ych cessió”.

920

1401, agost, 17. Barcelona.
Ramon de Soleres, prevere, beneficiat a l’església de Barcelona, procurador de Guillem de Canyamàs,
prevere, rector de l’església parroquial de Sant Pere de Masquefa, confessa i reconeix a Galceran de
Gualbes, clavari de la ciutat de Barcelona, que li ha pagat, del preu del castell i els llocs de Flix, de la
Palma i del Mas de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 111
lliures i 7 sous per la meitat de les 222 lliures i 14 sous deguts al seu principal per pensions, rèdits i
altres despeses fetes fins a l’1 de maig de 1391 per raó d’un censal mort de 600 sous de pensió
anual, a percebre cada 20 de gener, que Arnau de Granyanella, del lloc d’Alcarràs, en nom seu propi i
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també com a síndic i procurador, juntament amb altres, de Francesc de Santcliment, cavaller, dels seus
fills Ramon i Francescó, de les seves respectives mullers Francesca i Caterina, i de les universitats i els
singulars dels castells i llocs d’Alcarràs, Montagut, Llardecans, Sarroca, Flix i la Palma, havien venut al dit
Guillem de Canyamàs com a laica i privada persona, per 8500 sous, amb instrument públic de venda
fet a Lleida el 14 de gener de 1387, clos per Guillem Andreu, notari públic de Barcelona, tenint les
escriptures del difunt Antoni Bellver, notari. També hi va inclosa la lluïció de 174 sous, 2 diners i òbol
d’aquells 600 sous.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-900
306 x 520
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .CXI. lliures, .VII. sous barcelonesos, feta e fermada per lo procurador de mossèn Guillem de Canyamàs, prevere, rector de la
església parroquial de Sent Pere de Masquefa, a la ciutat de Barcelona, per rahó de la compra de
Flix e de la Palma”.

921

1401, agost, 22. Barcelona.
Arnau Roure, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Galceran de Gualbes, clavari de la ciutat de
Barcelona, que li ha pagat, del preu del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la
ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 226 lliures i 4 sous per la meitat de
les 452 lliures i 8 sous que li eren deguts per pensions i altres despeses fins a l’1 de maig de 1391 per
causa d’un censal mort de 1000 sous de pensió i per un violari de 500 sous de pensió, pagadors als
seus fills Arnau i Galceran Roure durant llur vida natural, i per un altre violari de 500 sous de pensió,
pagadors als altres seus fills Jaumet i Joanet Roure també durant llur vida natural. Tant el censal com els
dos violaris havien estat venuts a dit Arnau Roure per Arnau de Granyanella, del lloc d’Alcarràs, en nom
propi i com a síndic i procurador, juntament amb altres, de Francesc de Santcliment, cavaller, dels seus
fills Ramon i Francescó, de les seves respectives mullers Francesca i Caterina, i de les universitats i els
singulars dels castells i llocs d’Alcarràs, Montagut, Llardecans, Sarroca, Flix i la Palma, per 17.000 sous,
amb instrument públic de venda fet a la parròquia de Santa Eulàlia de Provençana el 23 d’abril de
1388, clos per Guillem Fernós, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei
d’Aragó. També hi va inclosa la lluïció de 489 sous d’aquells 1000 del censal mort.
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Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-901
310 x 537
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .CC.XXVI. lliures, .IIII. sous barcelonesos, feta e fermada per n’Arnau Roure, ciutadà de Barcelona, a la dita ciutat de Barcelona, per
rahó de la compra de Flix e de la Palma”.

922

1401, agost, 26. Barcelona.
Pere de Vallfreda, àlies Sabater, abans habitant del castell de Cruïlles, a la diòcesi de Girona, ara ciutadà de
Barcelona, hereu en una tercera part del difunt Pere de Vallfreda, colteller, ciutadà de Barcelona, en nom
seu propi i com a pare i administrador legal dels seus fills Pericó i Jaume de Vallfreda, hereus en les restants
dues parts del dit Pere de Vallfreda, confessa i reconeix a Galceran de Gualbes, clavari de la ciutat de
Barcelona, que li ha pagat, del preu del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la ciutat
de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 63 lliures, 15 sous i 2 diners per la meitat de
les 127 lliures, 10 sous i 4 diners que li eren deguts per pensions, rèdits i altres despeses fetes fins a l’1 de
maig de 1391 per causa d’un violari de 600 sous de pensió anual, a percebre cada 23 de juny durant tota
la vida natural de dit Pere de Vallfreda, difunt, i de la seva muller Blanca, que Francesc de Santcliment, cavaller, i Arnau de Granyanella, del lloc d’Alcarràs, en nom seu propi i també com a síndic i procurador, juntament amb altres, de Ramon i Francescó de Santcliment, fills del dit Francesc, de les seves respectives
mullers Francesca i Caterina, i de les universitats i els singulars dels castells i llocs d’Alcarràs, Montagut,
Llardecans, Sarroca, Flix i la Palma, havien venut al difunt Pere de Vallfreda, per 4200 sous, amb instrument
públic fet a Barcelona el 22 de juny de 1387, clos per Arnau Lledó, notari públic de Barcelona.També hi va
inclosa la lluïció de 112 sous i 4 diners d’aquells 600 sous.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-902
305 x 534
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .LXIII. lliures, .XV. sous, .III. (sic) diners
barcelonesos, feta e fermada per en Pere de Vallfreda, àlies Çabater, òlim habitator del castell de
Cruylles, en certs noms, a la ciutat de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.
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923

1401, setembre, 1. Barcelona.
Galvany Ricart, ciutadà de Barcelona, fill del difunt Riambau Ricart, ciutadà de Barcelona, estableix i
dóna en emfiteusi a Pau de Vilardell, ciutadà de Barcelona, una peça de terra erma situada a Montjuïc,
al costat del fossar dels jueus. Aquesta terra està sota domini alodial de la pabordia del mes de juliol de
la canònica de Barcelona, amb un cens anual d’11 sous pagadors per sant Miquel de setembre.
L’emfiteuta pagarà a Galvany Ricart un cens anual de 9 sous per Nadal, i a la pabordia de juliol la
dècima de tots els fruits que donarà la terra. Per dret d’entrada, Galvany Ricart ha rebut de Pau de
Vilardell 22 sous.
Galceran Nicolau, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-903
479 x 616

924

1401, setembre, 16. Fonts.
Antoni de Móra, batlle del lloc de Fonts, de la senyoria del bisbe de Lleida, confessa i reconeix a
Salvador de Móra que com a procurador del difunt bisbe de Lleida li ha pagat 100 sous de moneda
jaquesa per raó de la seva batllia. El pagament havia estat ordenat per Joan Senant, sagristà de Lleida,
amb carta adreçada al dit Salvador de Móra el 7 de setembre. La carta, en català, transcrita íntegrament, informa que els 100 sous són per la remuneració dels diversos treballs que el batlle ha sostingut
en la defensa de Fonts i altres llocs eclesiàstics “per aquesta guerra”, i també fa saber que Joan Senant
ha de fer front aquest mes a un pagament de 1000 florins per al papa.
Antoni de Móra, notari públic del lloc de Fonts, del bisbe de Lleida, i per autoritat reial general
d’Aragó.
1A-904
211 x 219
Al dors, en lletra coetània: “Àpoca Antoni de Móra, batlle”.
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925

1401, setembre, 19. Barcelona.
Bonanat Gili, notari, escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, procurador de Pardo de la Casta, cavaller, conseller reial i merí de la ciutat de Saragossa, confessa i reconeix a Galceran de Gualbes, clavari de
la ciutat de Barcelona, que li ha pagat, del preu del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de
Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 267 lliures, 3 sous i 5
diners per la meitat de les 534 lliures, 6 sous i 10 diners que eren degudes al seu principal per pensions i rèdits endarrerits fins a l’1 de maig de 1391 per un censal mort de 800 sous de pensió, a percebre cada any per la festa de santa Maria del mes d’agost, que Francesc de Santcliment, cavaller, i Arnau
de Granyanella, del lloc d’Alcarràs, en nom propi i com a síndic i procurador, juntament amb altres, de
Ramon i Francescó de Santcliment, fills de Francesc de Santcliment, de les seves respectives mullers
Francesca i Caterina, i de les universitats i els singulars dels castells i llocs d’Alcarràs, Montagut,
Llardecans, Sarroca, Flix i la Palma, havien venut al dit Pardo de la Casta, pel preu d’11.200 sous,
segons instrument públic fet a Barcelona el 9 d’agost de 1387, clos per Miquel de Moià, notari públic
de Barcelona. També hi va inclosa la lluïció de 665 sous, 8 diners i òbol anuals dels dits 800 sous.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-905
333 x 640
Pergamí deteriorat en alguns punts del text. Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e
cessió de .CCLXVII. lliures, .III. sous, .V. diners barcelonesos, feta e fermada per lo procurador de
l’honorable en Pardo de la Casta, cavaller, a la ciutat de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e
de la Palma”.

926

1401, octubre, 4. Castelló d’Empúries.
Trasllat d’unes clàusules del testament del difunt Pere, comte d’Empúries, extretes del procés vist a l’audiència del rei Ferran, de bona memòria, que vertia entre Joana, comtessa d’Empúries, vídua del comte
Pere, d’una banda, i el noble Bernat Senesterra, de l’altra, en poder d’Antoni Rigaud, notari i escrivà reial,
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comte d’Empúries, dictat a
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i una extensa institució d’hereu universal, feta primer a
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benefici d’aquesta i, darrerament, en profit de Jofre, vescomte de Rocabertí, germà
de la dita Joana i cunyat del
comte Pere.

926. Caplletra del trasllat
d’unes clàusules del testament del comte d’Empúries
Pere.
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tots ells ja difunts. Es transcriuen el començament del testament del comte Pere, amb l’elecció dels seus
marmessors, i una llarga clàusula d’institució d’hereu universal, primerament a favor del fill o els fills que
poguessin néixer de la seva muller, en el cas que estigués encinta; en cas contrari, es disposa que el
comtat passi a la seva esposa Joana [de Rocabertí] i, en substitució d’aquesta, a Jofre, vescomte de
Rocabertí, germà de Joana, cunyat del comte Pere. El testament comtal fou dictat a Castelló d’Empúries
el 4 d’octubre de 1401, clos per Miquel Corsaví, per autoritat del comte d’Empúries notari públic per a
tota la seva terra i dominació. El trasllat és fet a instància del síndic de la ciutat de Barcelona, per
interès de la dita ciutat.
Trasllat autoritzat per Joan Simó, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota la
terra i dominació del rei d’Aragó, tenint les escriptures de l’escrivania del difunt Antoni Rigaud,
notari, de 1434, gener, 13.
1A-906
518 x 543
Al dors, en lletra coetània: “Civitas Barchinone”. “Translat autèntich de la clàusula universal del testament de l’egregi don Pedro, quondam, comte d’Empúries”. “In sacco de las Preycadoresses”. “.II.
cartes en pergamí e tres en paper e los punts”.

927

1401, novembre, 5. Lleida.
Antoni Piquer, per autoritat reial notari públic, procurador de l’abadessa i de les monges del monestir de
Sixena, confessa i reconeix haver rebut de Joan Senant, canonge i sagristà de l’església de Lleida, comissari apostòlic per collir els drets pertanyents a la Cambra Apostòlica a la ciutat i diòcesi de Lleida, 1000
sous jaquesos censals que el dit monestir rep anualment per la Mare de Déu d’agost sobre les rendes i
els drets de les dignitats episcopals de Lleida, i que corresponen a la passada festa d’enguany.
Guillem Coll, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó, habitant de la ciutat de Lleida.
1A-907
147 x 271
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928

1401, novembre, 7. Barcelona.
Bernat de Soldevila, prevere, rector de l’església del lloc de Cabrera, de la diòcesi de Barcelona, confessa
i reconeix haver rebut de Pere Dusai i Jaume Logaya, síndics de la universitat de Barcelona, d’aquelles
3000 lliures que els foren donades pel clavari de Barcelona per pagar els creditors de Lleida de
Francesc de Santcliment, cavaller, i procedents del preu de la venda del castell i els llocs de Flix, de la
Palma i del Mas de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat al dit Francesc de Santcliment, 74 lliures, 11 sous i 9 diners de moneda jaquesa, la qual quantitat, fet el canvi amb la moneda barcelonesa a
raó de 2 sous més per lliura, equival a 82 lliures i 9 diners de Barcelona. En aquesta quantitat hi són
incloses 34 lliures, 7 sous i 6 diners, dels quals Miquel d’Alcanyís, prevere, beneficiat a la seu de Lleida,
ja havia signat àpoca als esmentats Pere Dusai i Jaume Logaya per la meitat de les 68 lliures i 15 els
sous que hom li devia per rèdits anteriors a l’1 de maig de 1391 per un censal mort de 550 sous de
pensió; també hi són incloses altres 26 lliures, 11 sous i 5 diners de moneda jaquesa, dels quals Pere
Sunyer, del lloc de Torres de Segre, també havia signat àpoca als esmentats síndics de Barcelona per la
meitat de les 53 lliures, 2 sous i 10 diners de moneda jaquesa que li eren deguts per rèdits també
anteriors a l’1 de maig de 1391 per un censal mort de 333 sous i 4 diners de moneda jaquesa de
pensió. Ambdós censals havien estat redimits pels síndics de la ciutat de Barcelona.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-908
299 x 369
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .LXXIIII. lliures, .XI. sous, .VIIII.
diners jaccenses, feta e fermada per mossèn Bernat de Soldevila, prevere, rector del loch de
Cabrera, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.

929

1401, desembre, 14. Castell de Tous.
Bernat de Tous, donzell, fill i hereu universal del difunt Bernat de Tous, cavaller, aprova, ratifica i confirma
el document mitjançant el qual Pere ses Comes, donzell, senyor del castell i lloc de Saidí, a la diòcesi de
Lleida, com a procurador de la seva muller Elionor, filla del difunt Bernat de Tous, donzell, senyor del cas-

119

Catàleg dels pergamins

tell de Tous, havia fet cessió, sense evicció i obligació dels seus béns, a Pere Dusai i Jaume Logaya, jurisperit, síndics de la universitat de la ciutat de Barcelona, de tots els drets i les accions reals i personals
pertanyents a la dita Elionor sobre un censal mort de 1500 sous de pensió anual, a percebre per sant
Miquel de setembre, que Francesc de Santcliment, cavaller, i els síndics de les universitats dels castells i
llocs seus havien venut al dit Bernat de Tous, pare d’Elionor, per 20.000 sous, amb instrument públic fet
en el lloc d’Alcarràs el 27 d’agost de 1368, clos per Antoni Ferrer d’Igualada, per autoritat reial notari
públic. Bernat de Tous, a fi de preservar la compra que la ciutat de Barcelona ha fet del castell i els llocs
de Flix, de la Palma i del Mas de Flix, transfereix als esmentats síndics d’aquesta ciutat tots els drets i
les accions que li podrien pertànyer sobre aquell censal com a hereu del seu pare, i promet amb l’obligació de tots els seus béns no contravenir-hi per cap causa i raó.
El censal pertanyia a la dita Elionor en virtut d’una sentència arbitral dictada a Barcelona el 16 d’agost
de 1372 pel vescomte de Cardona, el mestre de Montesa i Guillem de Puig, llicenciat en lleis, ciutadà
de Barcelona, com a àrbitres i amigables componedors elegits per dirimir sobre l’herència i els béns del
difunt Bernat de Tous, pare d’Elionor, que es disputaven Bernat de Tous, pare del Bernat de Tous actuant
del present document, d’una banda, i Tomasa, muller del Bernat de Tous objecte del litigi i mare
d’Elionor, en nom propi i com a tutora de la seva filla, de l’altra. Aquest censal fou redimit amb les
15.000 lliures del preu de la venda dels castells de Flix, de la Palma i del Mas de Flix pel dit Pere ses
Comes, com a procurador d’Elionor, amb instrument públic de cessió fet a Lleida el 21 de desembre de
1400, en poder de Bonanat Gili, notari de Barcelona, i Llorenç Pere, notari de Lleida.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-909
334 x 520
Al dors, en lletra coetània: “Carta de diffinició e cessió de .MD. sous barcelonesos, feta e fermada
per lo hereu de mossèn Bernat de Thous, quondam, cavaller, a la ciutat de Barcelona, per rahó de
la compra de Flix e de la Palma”.

930

1401, [després de maig, 1. Barcelona].
Pere Ballester, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Galceran de Gualbes, clavari de la ciutat de
Barcelona, que li ha pagat, del preu del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la
ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 5286 sous i 2 diners per la meitat
dels 10.572 sous i 4 diners que li eren deguts per pensions, rèdits i despeses fetes fins a l’1 de maig de
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l’any present 1401 per un censal mort de 1000 sous i per un violari també de 1000 sous, que havia
de percebre anualment per la festa de santa Maria del mes de març, el censal perpètuament i el violari durant la vida natural de la seva mare Elisenda i del seu fill Gabriel Ballester, germà de Pere.
Ambdues rendes les posseïa per donació que la seva mare Elisenda, muller del difunt Arnau Ballester,
ciutadà de Barcelona i pare seu, li féu amb instrument públic donat a Barcelona el 9 de novembre de
1393, en poder de Francesc de Montalt (?), notari de Girona. Elisenda les havia comprades a Francesc
de Santcliment, cavaller, al seu fill Francescó de Santcliment, en nom llur propi, a Arnau de Granyanella,
del lloc d’Alcarràs, i a Jaume Borrell, del lloc de la Palma, síndics i procuradors de Ramon de Santcliment,
fill de Francesc de Santcliment, cavaller, de Francesca i Caterina, mullers dels dits Ramon i Francescó,
respectivament, i de les universitats i els singulars dels castells i llocs d’Alcarràs, Montagut, Llardecans,
Sarroca, Flix i la Palma, amb instrument públic fet a Barcelona el 26 de març de 1386, clos per Miquel
de Moià, notari públic de Barcelona, pel preu de 10.000 sous el censal mort i altres 7000 el violari.
També hi va inclosa la lluïció de 407 sous, 8 diners i òbol dels 1000 sous del violari.
[Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona], en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 [de febrer de 1435].
1A-910
334 x 631
Taques de fongs que afecten passatges del text. Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .Vm. CCLXXXVI. sous, .II. diners barcelonesos, feta e fermada per en Pere Ballester,
ciutadà de Barcelona, a la ciutat de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.

931

1401, (...). Barcelona.
Antoni de Vilatorta, ciutadà de Barcelona, en nom seu propi i com a hereu universal del seu difunt pare
Guerau de Vilatorta, escrivà de porció de la casa de la duquessa, confessa i reconeix a Galceran de
Gualbes, clavari de la ciutat de Barcelona, que li ha pagat, del preu del castell i els llocs de Flix, de la
Palma i del Mas de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller,
4941 sous i 10 diners per la meitat de 9883 sous i 8 diners que li eren deguts per pensions, rèdits i
despeses fetes fins a l’1 de maig de 1391 per dos censals morts: l’un de 1000 sous de pensió, a percebre anualment cada 18 de gener, i que Arnau de Granyanella, del lloc d’Alcarràs, a la diòcesi de Lleida, i
Jaume Borrell, del lloc de la Palma, a la diòcesi de Tortosa, síndics i procuradors de Francesc de
Santcliment, cavaller, dels seus fills Ramon i Francescó, de les seves respectives mullers, Francesca i
Caterina, i de les universitats i els singulars dels castells i llocs d’Alcarràs, Montagut, Llardecans, Sarroca,
Flix i la Palma, havien venut al dit Guerau de Vilatorta amb instrument públic fet a Barcelona el 27 de
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març de 1386, clos per Pere de Sala, notari de Barcelona, i l’altre de 500 sous de pensió, a percebre
anualment cada 8 de maig, que el mateix procurador Arnau de Granyanella havia venut a Guillem de
Vilatorta, llicenciat en lleis, i a Nicolava, muller del dit Guerau de Vilatorta, aleshores els seus tutors testamentaris com a pupil que era, amb instrument públic fet a Barcelona el 8 de maig de 1386, clos per
Pere de Sala, notari públic de Barcelona. També hi va inclosa la lluïció de 397 sous i 8 diners anuals dels
dits 500 sous.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-911
340 x 606
Taques de fongs que afecten passatges del text. Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .IIIIm. DCCCC.XXXXI. sous, .X. diners barcelonesos, feta e fermada per lo honorable n’Antoni de Vilatorta, ciutadà de Barcelona, en nom seu propri e axí com a hereu d’en Guerau
de Vilatorta, quondam, a la ciutat de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.

932

1402, gener, 2. Daroca.
El rei Martí, a petició de Joan de Vall, conseller de la ciutat, i de Bernat de Pont, doctor en lleis, tramesos
pels consellers i prohoms de Barcelona, i també a instància del clergat, de la noblesa i dels cònsols de
Castelló d’Empúries i d’altres viles i castells del comtat, declara el comtat d’Empúries unit i agregat
indissolublement a la corona reial, al principat de Catalunya i al comtat de Barcelona, amb totes les
seves viles, els castells, els llocs i els territoris, i amb totes les seves jurisdiccions, regalies i altres drets i
rendes, d’acord amb el model de l’annexió del regne de Mallorca que el seu pare el rei Pere disposà
quan incorporà l’esmentat regne a la seva corona. El monarca declara vigents en el comtat d’Empúries
els Usatges i les Constitucions generals de Catalunya.
Guillem Ponç, secretari del rei, per autoritat reial notari públic per a tota la seva terra i dominació.
1A-912
522 x 667
A la part inferior esquerra: “Dominus rex mandavit mihi Guilelmo Poncii, in cuius posse firmavit et
iuravit”. Probablement aquest diploma no fou expedit, ja que hi manquen la caplletra inicial, el senyal reial i els forats per al segell pendent.
Al dors, en lletra coetània: “Unio comitatus Impuriarum”. “Martinus. Non est continuata”.
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932. El rei Martí, a petició de
la ciutat de Barcelona i dels
diversos estaments del comtat d’Empúries, declara aquest
comtat unit indissolublement
a la corona reial, al principat
de Catalunya i al comtat de
Barcelona, amb tots els seus
territoris, les seves jurisdiccions i altres drets i rendes,

segons el model de l’annexió
que el seu pare el rei Pere
disposà quan incorporà
Mallorca a la seva corona. El
monarca declara vigents en el
comtat d’Empúries els
Usatges i les Constitucions
generals de Catalunya.
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933

1402, gener, 30. Barcelona.
Fra Berenguer Ribalta, prior del convent de Santa Anna de Barcelona, nunci de la Seu Apostòlica a les
províncies de Tarragona, Saragossa i altres parts, i col·lector general dels drets i les rendes de la Cambra
Apostòlica, confessa i reconeix a Ramon Cabrit, prevere, sotscol·lector a la diòcesi de Sogorb de la dècima septennal actualment corrent, dues parts de la qual són concedides per la Seu Apostòlica al rei
d’Aragó i la tercera part restant és reservada per a la Cambra Apostòlica, que li ha pagat 27 lliures i 10
sous procedents de la paga de les passades festes de sant Joan de juny i de Tots Sants i corresponents
a la tercera part reservada de la dècima. Ramon Cabrit havia lliurat els diners a fra Pere Guerau, rector
de l’església de Sant Bartomeu de la ciutat de València, el qual els féu arribar a Barcelona per via de
canvi a Joanet ses Avasses i Pericó Serra, mercaders, ciutadans de Barcelona.
Francesc Gener, per autoritats apostòlica i reial notari públic de Barcelona.
1A-913
172 x 274
Al dors, en lletra coetània: “Ápoca del primero anyo de las paguas de Sant Johan e de Todos
Santos”. Hi ha una altra anotació borrosa. En lletra posterior: “Cambra Apostolica”.

934

1402, febrer, 14. Illa.
Bernat Boixera, la seva esposa Esclarmunda i Miquel Sabater, d’Illa, venen a Esteve de Torres, batlle de
Jóc, en el Conflent, un censal mort de 29 sous i 2 diners de pensió anual, a pagar cada 14 de febrer,
assignats sobre la totalitat de llurs béns, pel preu de 20 lliures, les quals els venedors reconeixen haver
rebut de mans del notari infrascrit, en absència del comprador.
Jaume Pla, d’Illa, per autoritat del bisbe d’Elna notari públic per a tota la seva diòcesi.
1A-914
622 x 582
Al dors, en lletra coetània, hi ha diverses anotacions borroses.

124

Catàleg dels pergamins

935

1402, març, 3. Savallà del Comtat.
Bernat de Boixadors, cavaller, senyor del castell de Savallà, designa Jaume de Solanllong, habitant de la
vila d’Igualada, procurador general seu i li concedeix plens poders per comparèixer i procedir per ell
davant dels consellers de la ciutat de Barcelona. Bernat de Boixadors i Dalmau sa Cirera havien signat
un compromís en poder dels comtes de Cardona i d’Urgell, escollits de comú acord com a àrbitres i
amigables componedors en la qüestió existent entre ells per raó del feu i la castlania que Dalmau sa
Cirera té per Bernat de Boixadors en el terme del castell de Savallà. El termini fixat en el compromís
havia expirat sense acord i, segons el seu contingut, el debat havia estat remès a l’arbitratge i examen
dels consellers de Barcelona.
Berenguer Major, vicari i notari públic de l’església del lloc de Savallà per Pere Ferrer, rector i notari
públic del mateix lloc.
1A-915
246 x 483

936

1402, març, 11. Barcelona.
Testament d’Eulàlia, muller de Pere Bofill, boter, ciutadà de Barcelona, filla de Berenguer Mateu, difunt,
siveller, ciutadà de Barcelona, i de Constança. Nomena marmessors el seu marit Pere Bofill, el seu cunyat Pere sa Vila, boter, i Esteve Aragonès, prevere, beneficiat a l’església de Sant Miquel de Barcelona. Es
fa enterrar al cementiri de l’església de Sant Miquel, a la mateixa sepultura on jeu el seu pare. Fa llegats a Santa Maria del Mar i a l’Hospital de la Santa Creu. Deixa diners a la seva mare Constança, a
les seves germanes Maria i Sança, a la filla d’aquesta, Sibil·la, i a la seva sogra Elisenda, entre d’altres.
Institueix hereu seu universal el seu fill Pericó i, si de cas hi manca, l’esmentada seva germana Sança.
Bernat Nadal, notari públic de Barcelona.
1A-916
356 x 449
Al dors, en lletra coetània, hi ha unes anotacions molt esborrades.
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935. Bernat de Boixadors,
cavaller, senyor del castell de
Savallà, nomena un procurador general amb plens poders
perquè el representi en la
causa que vertia entre ell,
d’una banda, i Dalmau sa
Cirera, de l’altra, davant dels
consellers de Barcelona, els
quals havien estat escollits
amigables componedors per
ambdues parts després que
expirés sense acord l’arbitratge dels comtes de Cardona i
d’Urgell.
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937

1402, març, 16-23.
Acta notarial de la presentació feta per Joan Rossell, de la tresoreria reial, ciutadà de Barcelona, per
encàrrec dels consellers de Barcelona (1402, març, 13. Barcelona), a Bernat de Senesterra, cavaller,
regint l’ofici de la procuració general del comtat d’Empúries en nom del rei, d’una lletra patent del rei
Martí (1402, gener, 20. Mallén), en la qual el monarca ordena que en tots els llocs del comtat
d’Empúries –incorporat recentment al patrimoni de la seva corona– s’observin i s’apliquin els Usatges
de Barcelona i les Constitucions de Catalunya, tal com es fa a la ciutat de Barcelona i altres indrets de
Catalunya, i mana al dit procurador general i altres oficials reials del comtat que compleixin i facin complir la present disposició.
El mateix dia es féu la presentació i lectura de la lletra patent del rei a Francesc de Bagudà, batlle reial
de Castelló d’Empúries, i a Ramon de Fontcoberta, cavaller, veguer del comtat. L’endemà, dia 17, es presentà a Pere Mates, batlle reial del castell de Carmençó i del lloc de Garriguella, i a Berenguer Terrades,
batlle reial de Roses. El dia 18 fou presentada a Bernat de Reixac, donzell, batlle reial del castell de
Cadaqués. El dia 21, ho fou a Guillem Llançà, batlle reial del lloc de Sant Pere Pescador, a Domènec
Porta, batlle reial del castell d’Empúries, a Joan de Vilarnau, batlle reial de Vilanova, a Francesc Sura, batlle reial del lloc de Far, i a Ramon David, batlle reial de Fortià. Finalment, el dia 23 es presentà i llegí a
Guillem Costa, regent la batllia reial del castell de Requesens.
Jaume d’Hospital, per autoritat reial notari públic per a tot el principat de Catalunya, clogué aquest
instrument el 30 de març de 1402.
1A-917
820 x 670
Al dors, en lletra coetània: “En lo comptat d’Empúries sien servats Usatges e Costitucions”, i altres
anotacions il·legibles.

938

1402, març, 24. Savallà del Comtat.
Bernat de Boixadors, cavaller, senyor del castell i lloc de Savallà, designa Jaume de Solanllong, habitant
de la vila d’Igualada, procurador general seu i li concedeix plens poders per comparèixer i procedir per
ell davant els consellers de la ciutat de Barcelona, com a àrbitres i amigables componedors en les qües-

127

Catàleg dels pergamins

tions o els debats que verteixen i podran vertir entre ell, d’una banda, i Dalmau sa Cirera, cavaller, de
l’altra, per raó del feu de Savallà, d’acord amb les condicions contingudes en un compromís que ambdós
havien signat.
Berenguer Major, vicari i notari públic de l’església i lloc de Savallà per Pere Ferrer, rector i notari
públic de la mateixa església i lloc.
1A-918
291 x 381

939

1402, març, 31. Barcelona.
Pere de Puig, porter reial, i Bernat de Prats, mercader, ciutadà de Barcelona, marmessors, juntament
amb Berenguer de Matamala, canonge i quart domer, i Pere Folquer, canonge i segon domer de la seu
de Barcelona, del testament del difunt Guillem de Prats, mercader, ciutadà de Barcelona, cedeixen, en
nom de la dita marmessoria, a Guillem Esplugues, mercader, ciutadà de Barcelona, tots els drets i les
accions pertanyents a la dita marmessoria sobre 353 sous i 4 diners, que corresponen a la pensió d’un
censal mort que la universitat de la ciutat de Barcelona i el seu clavari els pagaran el vinent 29 d’abril.
El dit Guillem Esplugues havia avançat als almoiners aquella quantitat per tal que poguessin executar
la marmessoria. Guillem de Prats havia dictat el seu testament el 26 d’abril de 1400, en poder de
Francesc Martí, notari públic de Barcelona, difunt.
Pere Andreu, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-919
258 x 314

940

1402, abril, 6. Besiers.
Acta notarial de la constitució i designació de procuradors feta per Triadam lo Melín, ciutadà de Besiers,
i Antoni Clavasquí, del lloc de Sant Romà, a favor de Guillem Revell, paraire, i Guillem de Mas, burgès de
Besiers, en presència del notari infrascrit i de quatre testimonis. Ambdós procuradors podran reclamar i
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recuperar, en nom del dit Triadam, 112 sesters i aimina de forment a mesura d’Aigüesmortes, i, en nom
de dit Antoni, 60 sesters de forment a mesura de Besiers, un drap de llana viada acolorida de Limós i
una cana de drap de burell de Besiers. Aquestes mercaderies les havien carregades en una barca propietat d’Arnau d’Antinhac, mercader de Besiers, la qual fou capturada furtivament el passat 1 de març
al port reial de Serinyà per Joan Ribes i Pere lo Clerc, del lloc de Cotlliure, i per altres còmplices seus del
regne d’Aragó. Els procuradors reben plens poders de representació i d’actuació per part de llurs principals a fi de recuperar les seves mercaderies.
Antoni Seguí, clergue de Besiers, escrivà, en lloc de Bertran Català, per autoritat reial notari públic i
escrivà de la cort reial de Besiers.
1A-920
431 x 358
Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació borrosa.

941

1402, abril, 13. Castelló d’Empúries.
Acta notarial del manament cursat per Bernat Senesterra, cavaller, procurador general del comtat
d’Empúries pel rei, a Ramon de Fontcoberta, cavaller, veguer del mateix comtat, i a Francesc de Bagudà,
batlle de Castelló d’Empúries. Al primer li ordena que faci restituir a Guillem Ravell, mercader de
Besiers, una barca retinguda al port de Roses, amb les seves veles i altres eixàrcies i aparells, i que li
faci restituir també el valor del blat, de l’oli, de les pells i de les altres mercaderies que uns homes de la
vila de Roses i d’altres llocs del comtat d’Empúries havien robat de l’esmentada barca i després s’havien venut. Al batlle li ordena que també faci restituir a l’esmentat Guillem Ravell el blat i altres productes robats de la barca –o el seu valor equivalent– que havien comprat Joan Borrassà, Joan Garriga i
altres persones de Castelló. Els autoritza, si cal, l’embargament dels béns d’aquests compradors en el
cas que recusessin la restitució.
El procurador general esmentat afirma que el passat mes de febrer Pere Clergue i Joan Ribes, del lloc
de Serinyà, en el regne de França, juntament amb altres, havien robat piràticament aquella barca en
aigües de Serinyà, carregada de forment, oli, pells i altres mercaderies, la qual barca era propietat de
Naudet d’Antinyac, mercader de Montpeller. La barca fou conduïda al port de Roses, en el comtat
d’Empúries, on una part del blat que transportava fou venut a Joan Borrassà, Joan Garriga i altres
homes de Castelló encarregats de comprar gra per a la provisió de la vila. Uns homes de Roses compraren més blat, i tant les altres mercaderies que duia –oli i pells– com la mateixa barca també foren
venudes. Guillem Ravell, mercader de Besiers, que era propietari d’una part del blat i d’una part de la
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barca, en nom propi i com a procurador de Triadam Homelí, ciutadà de Besiers, propietari d’una altra
part, i de Naudet d’Antinyac, havia reclamat justícia al procurador general del comtat d’Empúries i la
restitució de la barca amb les mercaderies depredades. La notificació del present mandat té lloc a
l’hospici del procurador general, en presència de Berenguer de Pla, escrivà jurat del notari infrascrit, i de
cinc testimonis pregats.
Bernat Bofill, per autoritat reial notari públic de Castelló d’Empúries.
1A-921
350 x 532
Al dors, en lletra coetània: “Carta del manament que·l noble mossèn Bernat Senesterra, procurador general del comtat, ha fet al veguer del dit comtat e al batle de la vila de Castelló d’Empúries
sobra la execució de la barcha e càrrech d’aquella, la qual ere estada furtada e treta del grau de
Serinyà”. “Aquesta carta no us cal mostrar sinó en cas que volguéssets mostrar que ell ho ha ver
dit e mal fet”.

942

1402, abril, 28. Barcelona.
Guillem Ravell, mercader, ciutadà de Besiers, designa Guillem de Mas, burgès de Besiers, procurador seu
per reclamar i rebre quantitats de diner, mercaderies i altres béns als quals pogués tenir dret, signar
àpoques, composicions i altres transaccions, comparèixer en corts i tribunals seculars i eclesiàstics i, en
general, el faculta amb plens poders per representar-lo en qualsevol lloc i circumstància.
Berenguer Padrosell, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-922
310 x 465
Al dors, en lletra coetània: “Per la qüestió de mossèn Bernat Senesterra”.

943

1402, juny, 26.València.
Joan Huguet, correu de la ciutat de València, confessa i reconeix a Pere Pelegrí, batxiller en decrets,
canonge de la seu valenciana, sotscol·lector dels drets del papa Benet XIII i de la seva Cambra
Apostòlica a la ciutat i diòcesi de València, que li ha pagat 100 sous de rals de València pel treball d’ha-
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ver recorregut, per encàrrec seu, les esglésies i els curats de la ciutat i diòcesi de València amb les seves
lletres i els seus cartells, per tal de comunicar l’exacció i la col·lecta del dret de les mitges i íntegres procuracions d’aquest bienni reservades al papa, el primer pagament de les quals s’havia de fer aquesta
passada festa de sant Joan.
Pere de Llosses, per autoritat reial notari públic de València.
1A-923
128 x 270
Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació esborrada.

944

1402, juliol, 22. Lleida.
Arnau de Bosc, abans ciutadà de Lleida i ara habitant de la vila d’Agramunt d’Urgell, lloa, aprova i confirma la venda que el rei Pere havia fet a Francesc de Santcliment, cavaller, i als seus, dels castells i llocs
de Flix, de la Palma i del Mas de Flix, amb tots els seus drets, les rendes i les pertinences, i també la
venda que més endavant el dit Francesc de Santcliment i el seu procurador, amb la voluntat dels seus
creditors, havien fet als consellers i a la universitat de la ciutat de Barcelona dels dits castells i llocs, pel
preu de 15.000 lliures. Confirma les esmentades vendes, els lliuraments de les possessions corporals
dels béns venuts i les prestacions d’homenatge i fidelitat de tots els seus habitants. A fi de preservar la
compra que la ciutat de Barcelona ha fet d’aquells castells i llocs, cedeix i remet a la dita ciutat, en nom
propi i com a pare i administrador dels seus fills Galceran, tingut amb la seva segona muller
Esclarmunda, difunta, i Joan i Berenguer Arnau, tinguts amb la seva actual muller Elionor, tots els drets
que pogués tenir per raó de l’herència dels seus difunts pares Arnau de Bosc, ciutadà de Lleida, senyor
que fou dels dits castells de Flix i de la Palma, i Francesca.
Arnau de Bosc ha rebut de mans de Francesc de Santcliment, donzell, fill i procurador de dit Francesc
de Santcliment, cavaller, 12.000 sous de moneda jaquesa, amb els quals podrà subvenir a l’extrema
pobresa i necessitat en què es troben ell i tota la seva família. La seva muller Elionor aprova i confirma
aquesta cessió de drets i promet que no hi contravindrà per raó del seu dot o altres causes.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-924
332 x 520
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Taques de fongs que afecten lleugerament alguns punts de l’escriptura. Al dors, en lletra coetània:
“Carta ab la qual n’Arnau del Bosch, òlim de Leyda e aprés d’Agremunt habitador, lohà e aprovà a
la ciutat de Barcelona la compra que la dita ciutat havie feta del castell de Flix e de la Palma e·l
Mas de Flix, e renuncià amplament a tots vincles e substitucions”.

945

1402, juliol, 27. Barcelona.
Fra Berenguer Ribalta, prior del convent de Santa Anna de Barcelona, nunci apostòlic a les províncies de
Tarragona i Saragossa i altres parts, col·lector general dels drets i les rendes de la Cambra Apostòlica,
confessa i reconeix a Pere Pelegrí, canonge de València, sotscol·lector apostòlic a la ciutat i diòcesi de
València, que li ha pagat, per mans de Pere Serra, mercader, ciutadà de Barcelona, 60 lliures pertanyents a la dita Cambra per les mitges procuracions i corresponents al pagament de sant Joan del passat mes de juny.
Joan Nadal, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Francesc Gener, notari, absent.
1A-925
201 x 304
Al dors, en lletra coetània: “Venerabili Petro Peregrini de .LXª. libris pro mediis procuracionibus termini Sancti Johannis anni .M.CCCC. secundi”.

946

1402, juliol, 29. Barcelona.
Guillem de Mas, burgès de Besiers, procurador de Guillem Ravell, paraire i mercader de Besiers, d’Arnau
d’Antinyac, mercader de Montpeller, i d’altres ciutadans i mercaders de Besiers, confessa i reconeix
haver rebut dels consellers de la ciutat de Barcelona 982 lliures, 7 sous i 10 diners. Aquesta quantitat
correspon a l’estimació feta judicialment de tots els danys i perjudicis causats pel robatori d’una barca
carregada de gra i altres mercaderies, propietat d’aquells mercaders francesos, que el mes de març
passat fou capturada per Joan Ribes, de Cotlliure, Pere Clergue, Guillem Noguera, de Barcelona, i altres
còmplices llurs en el lloc anomenat grau de Serinyà, i duta al port de Roses, on foren venudes la dita
barca i totes les seves mercaderies. Com a represàlia, havien estat arrestades en aigües franceses unes
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25 barques de catalans que duien forments a la ciutat de Barcelona, la qual patia aleshores una greu
penúria de vitualles. Per això, i després de moltes diligències prèvies fallides, Guillem de Mas i els consellers de Barcelona arribaren a un acord segons el qual els consellers pagarien la indemnització econòmica que fixaria una comissió d’experts en temes marítims i de la mercaderia, designada per Jaume de
Vallseca, regent la vegueria de Barcelona, i assistida per un jurista.
Pere (...), per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-926
466 x 595
Forats i taques de fongs afecten alguns passatges del text. Al dors, en lletra coetània: “Cessió feta
als honor(...) per en (...) de Mas, procurador d’alcuns m(...) de Besers, de .DCCCC.LXXXII. lliures,
.VII. sous, .X. diners barcelonesos, ab (...) és estada estimada una barcha ab lo càrrech, la qual fou
furtada en la part de Serinyà e menada al port de Roses”.

947

1402, agost, 22. Avinyó.
Acta notarial per la qual Francesc de Santcliment, cavaller, de la diòcesi de Lleida, declara, en nom propi
i de tots els seus successors, que els prohoms i singulars –tant els cristians com els sarraïns– de la universitat del castell i lloc de Flix, de la diòcesi de Tortosa, són lliures i indemnes de les obligacions contretes per ells en les escriptures de compra de dos censals morts antics, en les quals escriptures intervingueren solament a precs dels senyors de Flix i sense que mai no haguessin rebut cap diner del preu de
la venda d’ambdós censals. El primer censal mort era de 500 sous de pensió anual, venut pel difunt
Salvador de Bosc, aleshores senyor del castell i lloc de Flix, a Berenguer Gallart, habitant de la vila de
Falset, per 6000 sous. L’altre censal era de 655 sous de pensió anual, venut per dit Francesc de
Santcliment, aleshores senyor de Flix, pel seu fill Ramon de Santcliment, donzell, i per la universitat dels
cristians i sarraïns de Flix al dit Berenguer Gallart, per 7560 sous. Més endavant, els censals passaren a
mans de David Mercadell, jueu de la vila de Falset.
Pere David, clergue de la diòcesi de Girona, notari públic per autoritat apostòlica i imperial.
1A-927
432 x 556
Una taca d’humitat afecta lleugerament el text de la part esquerra.
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948

1402, setembre, 1. Barcelona.
Antoni Bussot, clavari de la ciutat de Barcelona, ven amb carta de gràcia a Guillem Pere sa Rovira i a
Galceran Ferrer, administradors aquest any del Bací dels Pobres Vergonyants de la parròquia de Santa
Maria del Mar, de Barcelona, un censal mort de 900 sous de pensió anual, a pagar cada 1 de setembre, assignats sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 900 lliures, a raó
de 20.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Bonanat Gili, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
Dues anotacions afegides posteriorment informen que el 22 de novembre de 1415 el censal fou
reduït a 818 sous i 2 diners de pensió per Berenguer des Lor, mercader, i Gabriel Godai, boter, ciutadans de Barcelona, administradors aquell any del Bací. I el 26 de juliol de 1420 fou reduït a 720
sous de pensió pel dit Berenguer des Lor, administrador únic del Bací per mort de Galceran de
Fontelles, coadministrador seu.
1A-928
640 x 590
Al dors, en lletra coetània: “Carta de .DCCCC. sous de censal mort, los quals lo Bací dels Pobres
Vergonyants de la parròquia de madona Sancta Maria de la Mar o los administradors del dit bací
reeb cascun any sobre la ciutat de Barcelona lo primer dia del mes de setembre”. Hi ha altres anotacions coetànies borroses.

949

1402, setembre, 5.València.
Antoni Bellot, batxiller en decrets, rector de l’església d’Énguera, a la diòcesi de València, confessa i reconeix a Pere Pelegrí, batxiller en decrets, canonge de la seu de València, sotscol·lector dels drets del papa
Benet XIII i de la Cambra Apostòlica a la ciutat i diòcesi de València, que li ha pagat 15 lliures, 5 sous i
6 diners de rals de València pel preu de l’arrendament que l’any passat el dit Pere Pelegrí havia fet a fra
Joan Peres del Castellar, comanador d’Énguera, dels drets i les rendes de l’església d’Énguera, que vacava a la Cúria Romana per mort, esdevinguda el 15 de juliol de l’any passat, de Ramon d’Almenar, rector
de la dita església i familiar del cardenal de València.
L’esmentada quantitat de 15 lliures, 5 sous i 6 diners és el preu de l’arrendament d’aquells drets i ren-
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des durant 6 mesos i 3 dies: els 6 mesos abasten del 12 d’octubre de 1401 al 12 d’abril de 1402, i els
3 dies restants corresponen a la diferència entre el temps en què el difunt Ramon d’Almenar ocupà la
rectoria (2 mesos i 14 dies) i el temps en què l’ha ocupada Antoni Bellot (6 mesos i 17 dies). Segons
les Constitucions de l’església valenciana, el període anual d’un arrendament començava l’1 de maig i
acabava el 30 d’abril de l’any següent.
Pere de Llosses, per autoritat reial notari públic de València.
1A-929
203 x 385
Al dors, en lletra coetània: “Apoca venerabilis Petri Pe[re]grini subcollectoris jurium Camere
Apostolice, firmata per venerabilem Anthonium Bellot, rectorem de Enguera, de .XV. libris, .V. solidis, .VI. denariis”.

950

1402, setembre, 22. Barcelona.
Lleuger Escuder, mercader resident a Barcelona, procurador, juntament amb Mateu Ric, mercader, de
Jaume de Soler, mercader resident a Avinyó, confessa i reconeix a fra Berenguer Ribalta, prior del convent de Santa Anna de Barcelona, nunci apostòlic i col·lector de les rendes de la Cambra Apostòlica a
les províncies de Saragossa i Tarragona, que en virtut de la dita procuració li ha pagat 99 florins i 8 sous,
que equivalen a 54 lliures i 17 sous de moneda barcelonina, quantitat que amb data d’avui el prior li ha
fet escriure a la taula de canvi de Jaume i Joan Maçana, canviadors de Barcelona. Aquest pagament es
fa per manament exprés (1402, juny, 21. Avinyó) de Pere, abat del monestir de Sant Joan de la Penya,
cubiculari papal i portantveus del cambrer apostòlic, i correspon a la provisió de sis canes de drap d’escarlet per a ús del papa Benet XIII d’Avinyó.
Francesc Gener, per autoritat apostòlica i reial notari públic de Barcelona.
1A-930
274 x 367
Al dors, en lletra coetània: “Quitancia de .LXXXXVIIII. florenos et .VIII. solidos Barchinone traditis
Laugerio Scuderii, mercatori, de mandato apostolico”.

951

1402, novembre, 6. Barcelona.
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Acta notarial de la renúncia que davant del notari infrascrit i de cinc testimonis pregats presenten
Bartomeu Roquers i Francesc Bruguera, blanquers de la ciutat de Barcelona, cònsols aquest any de l’ofici dels blanquers de la dita ciutat, constituïts personalment a la Casa del Consell de la ciutat. Ambdós
cònsols, en nom de tot l’esmentat ofici i per deliberació de la seva majoria, renuncien formalment a les
concessions fetes i contingudes en un document del rei Martí atorgat als cònsols i a tot l’ofici dels blanquers barcelonins. També prometen lliurar aquest document reial als consellers de la ciutat, alhora que
supliquen al monarca que es digni revocar l’esmentada reial carta si li era demanat pels consellers en
nom de la ciutat.
El document reial (1401, octubre, 18. Sogorb), impetrat pels cònsols de l’ofici, contenia diverses concessions en forma de capítols relatius a l’aprenentatge i exercici de l’ofici, a l’adobament de cuirams propis
i d’altri, amb els corresponents càrrecs i sancions, a les ajudes a la seva confraria, etc. Però aquestes
concessions, que mai no havien estat observades, foren considerades perjudicials no solament per a l’ofici dels blanquers, sinó també per a l’interès públic de la ciutat, motiu pel qual hom creia convenient
renunciar a l’esmentat document reial.
Bonanat Gili, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-931
327 x 552
Al dors, en lletra coetània: “Martinus”. “Renunciació de la concessió dels blanquers”. “In secundo
libro Virido, in foleo .CXXXXVIII.” “Ha ací més avant la dita concessió feta als blanquers e la revocació que·l senyor Rey n’a feta”. Hi ha alguna altra anotació molt borrosa.

952

1402, desembre, 6. Barcelona.
Bernat sa Rovira, ciutadà de Barcelona, procurador del seu fill Ramon sa Rovira, ciutadà de Barcelona i
hereu universal del difunt Ramon sa Rovira, també ciutadà de Barcelona, pare del dit Bernat i avi de
Ramon, confessa i reconeix a Antoni Bussot, clavari de la ciutat de Barcelona, que li ha pagat, del preu
del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a
Francesc de Santcliment, cavaller, 132 lliures, 4 sous i 3 diners per la meitat de 262 lliures, 8 sous i 6
diners deguts al seu principal per pensions, rèdits i altres despeses fetes fins a l’1 de maig de 1391 per
un censal mort de 800 sous de pensió, a percebre cada 19 de febrer, que Domènec de Salars, fill de
Pere de Salars, del lloc de Montagut, en nom seu propi i també com a síndic i procurador, juntament
amb altres, de Francesc de Santcliment, cavaller, dels seus fills Ramon i Francescó, de les seves respectives mullers Francesca i Caterina, i de les universitats i els singulars dels castells i llocs d’Alcarràs,
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Montagut, Llardecans i Sarroca, havia venut per 9600 sous al difunt Ramon sa Rovira i als seus, amb
instrument públic fet a Barcelona el 19 de febrer de 1383, clos per Bernat Alemany, notari públic de
Barcelona. També hi va inclosa la lluïció de 214 sous i 7 diners d’aquells 800 sous.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-932
345 x 519
Taques de fongs que afecten lleugerament l’escriptura. Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca,
diffinició e cessió de [.CXXXII. lliures], .IIII. sous, .III. diners barcelonesos, feta e fermada per [lo
pro]curador de l’honorable en Ramon ça Rovira, ciutadà de [Barcelona], a la dita ciutat de
Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.

953

1402, desembre, 21.València.
Fra Pere Guerau, rector de l’església de Sant Bartomeu, sotscol·lector de la dècima apostòlica a la diòcesi de València, confessa i reconeix a Ramon Cabrit, prevere, beneficiat a l’església de Sogorb, sotscol·lector de la dècima a la diòcesi de Sogorb, que li ha pagat, per mans de Manuel Argent, rector de l’església
de Ternils, 60 florins. Aquest pagament li ha estat fet en compliment d’una lletra adreçada per fra
Berenguer de Ribalta, prior del convent de Santa Anna, de Barcelona, executor i col·lector general de la
dècima, al dit Ramon Cabrit, lliurada a Barcelona el 28 de novembre, en la qual li ordena expressament
que totes les quantitats rebudes per sant Joan i Tots Sants passats, pertanyents a la tercera part de la
dècima reservada a la Cambra Apostòlica, siguin lliurades al dit fra Pere Guerau.
Lluís Ferrer, per autoritat reial notari públic de València.
1A-933
192 x 186
Al dors, en lletra coetània: “Àpoca de .LX. florins feta al discret en Ramon Cabrit per l’onrat frare
Pere Guerau”. Hi ha una altra anotació borrosa.

954

1402, desembre, 22. Lleida.
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Joan d’Alfagerí i Francesc Basset, doctors en decrets, dicten un laude o sentència arbitral sobre la controvèrsia que enfrontava Francesc de Santcliment, donzell, ciutadà de Lleida, procurador del seu pare
Francesc de Santcliment, cavaller, d’una banda, i Bernat Carbó, ciutadà de Barcelona, síndic i procurador
de la universitat de la mateixa ciutat, senyora dels castells i llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix, i
Pere de Muntaguda, cristià, i Juci Alboleix, sarraí, habitants del lloc de Flix, en nom propi i com a síndics i
procuradors de la universitat i els singulars del lloc de Flix, de l’altra banda. Ambdues parts discrepaven
sobre les obligacions pecuniàries derivades de dos censals morts antics, el primer de 500 sous de pensió, venut per Salvador de Bosc, difunt, senyor del castell i lloc de Flix, i la universitat i els singulars de Flix
a Berenguer Gallart, de la vila de Falset, per 6000 sous, i el segon de 655 sous de pensió, venut per
Francesc de Santcliment, cavaller, i la universitat i els singulars de Flix al mateix Berenguer Gallart, per
7800 sous. Els àrbitres i amigables componedors, elegits per les dues parts litigants, absolen la universitat i els singulars de Flix de les reclamacions presentades en contra seva, i declaren que Francesc de
Santcliment, cavaller, ha de carregar amb les despeses i obligacions d’ambdós censals, com a senyor que
era aleshores del lloc de Flix.
Llorenç Pere, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-934
825 x 641
Al dors, en lletra coetània: “Compromissum et arbitralis sententia per qua constat censuale que
David Mercadell, iudeus, recipiebat super universitate castri de Flix pertinere ad onus honorabilis
Francischi de Sancto Clemente, militis, et non dicte universitatis”.

955

1403, gener, 12. Barcelona.
Berenguer de Matamala, canonge de Barcelona, marmessor, juntament amb altres, del testament del
difunt Bernat de Santjust, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Antoni Bussot, clavari de la ciutat
de Barcelona, que li ha pagat, del preu del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la
ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 16 lliures i 16 sous per la meitat de
32 lliures i 14 sous deguts a la dita marmessoria per pensions i altres despeses fetes fins a l’1 de maig
de 1391 per un censal de 100 sous de pensió, que Caterina, muller del difunt Berenguer Massana,
mercader, ciutadà de Barcelona, havia cedit a l’esmentat Bernat de Santjust, amb instrument públic fet
a Barcelona el 7 d’abril de 1383, clos per Bartomeu Eiximenis, notari públic de Barcelona. Aquests 100
sous pertanyien a un censal mort de 600 sous de pensió anual, a percebre cada 2 de març, que
Domènec de Salars, fill de Pere de Salars, del lloc de Montagut, a la diòcesi de Lleida, en nom seu propi
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i també com a síndic i procurador, juntament amb Bartomeu Marcel, del lloc d’Alcarràs, de Francesc de
Santcliment, cavaller, majordom del duc [de Girona], dels seus fills Ramon i Francescó, donzells, de les
seves respectives mullers Francesca i Caterina, i de les universitats i els singulars dels llocs d’Alcarràs,
Montagut, Sarroca i Llardecans, havien venut, per 7200 sous, a la dita Caterina, vídua de Berenguer
Massana, amb instrument públic fet a Barcelona el 6 d’abril de 1383, clos pel dit notari Bartomeu
Eiximenis. També hi va inclosa la lluïció de 26 sous, 10 diners i òbol d’aquells 100 sous.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-935
338 x 586
Taques de fongs que afecten alguns passatges de l’escriptura. Al dors, en lletra coetània: “Carta de
àpoca, diffinició [e cessió de ] .XVI. lliures, .XVI. sous barcelonesos, [feta e fermada] per lo marmessor d’en [Bernat de Santjust], ciutadà de Barcelona, [a la ciutat de Barcelona], per rahó de la compra [de Flix e de la] Palma”.

956

1403, gener, 31. Lleida.
Joan d’Alfagerí, Francesc Basset, doctors en decrets, ciutadans de Lleida, i Llorenç Pere, notari infrascrit,
confessen i reconeixen haver rebut de Pere de Muntaguda i de Jaume Franc, jurats dels cristians del lloc
de Flix, i de Juci Alboleix, sarraí, jurat dels sarraïns del mateix lloc de Flix, 150 florins pel seu salari –a
raó de 50 florins cadascú–, com a àrbitres i amigables componedors que han estat en la causa o qüestió que hi havia entre Francesc de Santcliment, donzell, procurador del seu pare Francesc de
Santcliment, cavaller, d’una banda, i Bernat Carbó, ciutadà de Barcelona, síndic de la ciutat de Barcelona,
Pere de Muntaguda i Juci Alboleix, sarraí, síndics del lloc de Flix, de l’altra.
Llorenç Pere, per autoritat reial notari públic.
1A-936
278 x 323
Al dors, en lletra coetània: “Àpoca de .CL. florins feta a la universitat de Flix per micer Johan
d’Alfajarí, micer Francesch Basset e en Lorenç Pere, notari de Leyda, per los salaris de la sentència
arbitral dels censals d’en Davi Mercadell, juheu de Falcet”.
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957

1403, abril, 3.
Pere Fuster, jutge de les apel·lacions de les sentències dels cònsols de mar de Barcelona, elegit pels consellers de la ciutat declarador de les qüestions relatives a les imposicions que s’hi cullen, dicta sentència
en el cas que enfrontava Jaume sa Vall i Joan Garriga, ciutadans de Barcelona, llevadors de la imposició
del pes de la ciutat, d’una banda, i Salvador Ermengol, ferrer, ciutadà de Barcelona, de l’altra. Els llevadors reclamaven al ferrer la imposició del pes per una enclusa que havia comprat i després havia venut.
El ferrer afirmava que no havia comprat l’enclusa per revendre-la ni per ningú altre, sinó per a ell
mateix, i que en adonar-se que estava trencada la reparà al seu obrador i després la vengué considerant-la obra de les seves mans i, doncs, lliure de la dita imposició. El ferrer reportava al seu favor dues
sentències donades pels cònsols dels anys 1397 i 1398, amb les quals declaraven que els ferrers de
Barcelona no havien de pagar cap imposició per la compravenda del seu utillatge. El jutge, assistit per
cinc mercaders, prohoms del seu Consell, emparat per les dues sentències anteriors, es pronuncia a
favor del ferrer Salvador Ermengol, el qual havia comprat l’enclusa per sencera, l’havia adobat perquè
estava trencada i, posteriorment, procedí a la seva venda.
Hi manca la subscripció notarial.
1A-937
334 x 492
Al dors, en lletra coetània: “Sentència dada entre los levadors de la imposició del pes, de una part,
e l’onrat en Salvador Ermengol, de la part altra, per rahó de una encluge”.

958

1403, maig, 8. Barcelona.
Joan ses Avasses, més jove, i Pere Serra, mercaders, ciutadans de Barcelona, confessen i reconeixen a fra
Berenguer Ribalta, prior del convent de Santa Anna, de Barcelona, col·lector general de les rendes de la
Cambra Apostòlica a les províncies de Saragossa i Tarragona, que els ha pagat 2381 lliures i 5 sous. El
pagament d’aquesta quantitat, equivalent a 3000 francs, a raó de 15 sous, 10 diners i òbol de
Barcelona per franc, es fa per manament de Pere, abat del monestir de Sant Joan de la Penya, cubiculari papal i portantveus del cambrer apostòlic, mitjançant una lletra de canvi (1403, abril, 27. Avinyó), tramesa al dit prior Berenguer de Ribalta, en la qual l’abat Pere fa saber que ha manllevat aquells 3000
francs al mercader Pere Maries per esmerçar-los en afers pertocants al papa d’Avinyó.
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Francesc Gener, per autoritat apostòlica i reial notari públic de Barcelona.
1A-938
206 x 392
Al dors, en lletra coetània: “Venerabilibus Johaneti ses Avaces et Petri Serra, de cambio duarum
mille tercentarum octuaginta unam libras, .V. solidos”.

959

1403, maig, 14. Burgos.
Acta notarial de constitució de procurador, feta en presència del notari infrascrit i de diversos testimonis,
pels hereus universals i successors dels béns del difunt Pedro Fernández de Villegas, de la ciutat de
Burgos: Gil, un dels setze rectors de la ciutat de Burgos i marit de la difunta Maria González, filla de
l’esmentat Pedro Fernández; Rodrigo Gutiérrez de Escalante, cavaller, marit de la difunta Catalina
Fernández, filla del dit Pedro Fernández; Alfonso Pérez, beneficiat a l’església de Burgos, fill del dit Pedro
Fernández; Eulalia González, filla del mateix Pedro Fernández, muller de Pedro Rodríguez, un altre dels
setze rectors de la ciutat de Burgos, i Isabel Fernández, també filla de Pedro Fernández, muller del
difunt Juan Sánchez de Vergara, jutge de la ciutat de Burgos. Tots ells designen procurador general llur
Gonzalo Gómez de Xaramiello, ciutadà de Burgos, al qual concedeixen plens poders de representació
perquè en llur nom reclami i rebi aquelles quantitats pecuniàries o sumes de florins d’Aragó degudes al
dit Pedro Fernández pels cònsols i mercaders de la ciutat de Barcelona, per causa d’una sentència dictada pels comissaris diputats dels reis d’Aragó i Castella entre el dit Pedro Fernández de Villegas i els
cònsols i mercaders de Barcelona sobre una nau, i també en referència a una posterior composició signada entre el dit Pedro Fernández i Guillem Pujada i Guillem de Fonollet, mercaders de Barcelona.
També faculten el mateix procurador perquè reclami i recuperi de Sancho Fernández, ballester del rei
de Castella, procurador i factor del dit Pedro Fernández de Villegas en el regne d’Aragó, on resideix,
diners, escriptures i altres efectes pertanyents a llur herència.
Juan García, canonge de l’església de Burgos, per autoritat apostòlica notari públic.
1A-939
450 x 360

960

1403, maig, 14. Burgos.
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Acta notarial de constitució de procurador, feta en presència del notari infrascrit i de diversos testimonis,
pels hereus universals i successors dels béns del difunt Pedro Fernández de Villegas, de la ciutat de
Burgos: Gil, un dels setze rectors de la ciutat de Burgos i marit de la difunta Maria González, filla de
l’esmentat Pedro Fernández; Rodrigo Gutiérrez de Escalante, cavaller, marit de la difunta Catalina
Fernández, filla del dit Pedro Fernández; Alfonso Pérez, beneficiat a l’església de Burgos, fill del dit Pedro
Fernández; Eulalia González, filla del mateix Pedro Fernández, muller de Pedro Rodríguez, un altre dels
setze rectors de la ciutat de Burgos, i Isabel Fernández, també filla de Pedro Fernández, muller del
difunt Juan Sánchez de Vergara, jutge de la ciutat de Burgos. Tots ells designen procurador general llur
Gonzalo Gómez de Xaramiello, ciutadà de Burgos, al qual concedeixen plens poders de representació
perquè en llur nom reclami i rebi aquelles quantitats pecuniàries o sumes de florins d’Aragó degudes al
dit Pedro Fernández per Ot de Montcada, cavaller del regne d’Aragó, per causa d’una sentència dictada
pels comissaris diputats dels reis d’Aragó i Castella entre el dit Pedro Fernández de Villegas i l’esmentat
Ot de Montcada sobre una nau, i també en referència a una posterior composició signada entre els dits
Pedro Fernández i Ot de Montcada. També faculten el mateix procurador perquè reclami i recuperi de
Sancho Fernández, ballester del rei de Castella, procurador i factor del dit Pedro Fernández de Villegas
en el regne d’Aragó, on resideix, diners, escriptures i altres efectes pertanyents a llur herència.
Juan García, canonge de l’església de Burgos, per autoritat apostòlica notari públic.
1A-940
520 x 378

961

1403, juny, 28. Barcelona.
Pere de Xàtiva, correu, confessa i reconeix a fra Berenguer Ribalta, prior del convent de Santa Anna, de
Barcelona, nunci apostòlic a les províncies de Tarragona i Saragossa i altres parts, i col·lector general dels
drets i les rendes de la Cambra Apostòlica, que li ha pagat 77 sous, els quals Joan Muñoz, folrer del
papa a la ciutat de Calataiud, li prometé pagar per portar ràpidament de Calataiud a Barcelona, en
quatre dies, lletres adreçades al dit Berenguer Ribalta, a Guillem de Fonollet i altres persones de la
Cúria Romana, referides a l’expedició de gent armada que des d’Aragó han de venir en auxili del papa.
Francesc Gener, per autoritat apostòlica i reial notari públic de Barcelona.
1A-941
144 x 269
Al dors, en lletra coetània: “Petri de Xativa, cursoris, de .VII. florenis”.

142

Catàleg dels pergamins

962

1403, juliol, 6. Flix.
Acta notarial de la designació, feta per la universitat dels homes de la vila de Flix, convocada per mandat de Bernat Carbó, procurador general del lloc de Flix per la ciutat de Barcelona, senyora del dit lloc,
de Pere Muntaguda i Juci d’Alboleix, sarraí, menor de dies, habitants del lloc de Flix, com a síndics i procuradors de la dita universitat per vendre amb carta de gràcia censals morts fins a la quantitat de
1000 sous. Els consellers de Barcelona han autoritzat la venda (1403, juny, 20. Barcelona), amb la qual
la dita universitat pagarà aquelles quantitats que ha hagut de manllevar urgentment per a la seva provisió de gra, atesa la penúria de vitualles que hi ha hagut darrerament al principat de Catalunya. El procurador general esmentat ratifica el mateix dia el nomenament dels dos síndics.
Ramon Capdeferro, rector de l’església de les Camposines, vicari i notari públic de Flix.
Trasllat autoritzat per Joan de Fontcoberta, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1404,
agost, 25.
1A-942
498 x 584
Al dors, en lletra coetània: “Translat del sindicat del loch de Flix”.

963

1403, juliol, 16. Sogorb.
Francesc Gener, notari, ciutadà de Barcelona, procurador de fra Berenguer Ribalta, canonge de
Jerusalem, prior del convent de Santa Anna, de Barcelona, nunci apostòlic i col·lector general de la Seu
Apostòlica a les províncies de Tarragona i Saragossa i en el regne de Mallorca, confessa i reconeix a
Ramon Cabrit, prevere, beneficiat a la seu de Sogorb, sotscol·lector apostòlic de la tercera part de les
dècimes biennals reservada a la Cambra Apostòlica en el bisbat de Sogorb-Albarrasí, que li ha pagat 30
florins corresponents al pagament de la festa de sant Joan de juny d’aquest any.
Bartomeu Diusa, per autoritat reial notari públic de Sogorb.
1A-943
221 x 397
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Al dors, en lletra coetània: “(...) certa àpoca de .XXX. florins pagats a·n Frances Gener de la pagua
de Sent Johan del any .CCCC. tres”. “Àpocha de .XXX. florins que Ramon Cabrit paga de la tercera part de la dècima, són (...) per la present al notari com li sia (...) .III. sous, inserta tota la procuració”.

964

1403, juliol, 20. Barcelona.
Pere Muntaguda i Juci d’Alboleix, sarraí, menor de dies, habitants del lloc de Flix, síndics i procuradors de
la universitat de Flix, amb llicència prèvia dels consellers de la ciutat de Barcelona (1403, juny, 20.
Barcelona), senyora de l’esmentat lloc, venen amb carta de gràcia a Francesca, vídua de Pere de Vall,
ciutadà de Barcelona, un censal mort de 500 sous de pensió anual, a percebre cada any per la festa de
santa Maria Magdalena, assignats sobre les imposicions i els béns de la universitat de Flix i sobre els
béns de tots els seus singulars, pel preu de 7500 sous a for o raó de 15.000 sous per 1000 sous. Els
de Flix prometen esmerçar els 7500 sous en el pagament de les quantitats degudes a diverses persones per la compra i provisió de gra, a causa de la penúria de vitualles que hi ha hagut darrerament al
principat de Catalunya. Segueix l’àpoca del preu de la venda, amb data de 27 de juliol.
Joan de Fontcoberta, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-944
792 x 648
Al dors, en lletra coetània: “Carta de .D. sous de censal mort los quals la honrada madona
Francescha, muller del honorable en Pere dez Vall, quondam, reeb quescú any en la festa de Sancta
Maria Magdalena sobre la universitat del loch de Flix, per preu de .VIIm. D. sous barcelonesos”. Hi
ha altres anotacions, il·legibles.

965

1403, juliol, 31. Tortosa.
Acta notarial de la sentència dictada per Ramon Cirera, prevere, llicenciat en decrets, vicari general de
Pere, administrador perpetu de l’església de Tortosa, donada en el consistori de la cort de l’oficialat de
Tortosa. Pere Bofill, notari de Tortosa, i Bartomeu Vidal, escrivà, ciutadà de Barcelona, com a procuradors
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de Francesca, vídua de Pere de Vall, ciutadà de Barcelona, i d’Antígona i Eulàlia, filles del difunt Pere sa
Costa, escrivà de porció de la casa reial i ciutadà de Barcelona, reclamaven sentència condemnatòria i
constrictiva contra Pere Muntaguda, síndic de la universitat de Flix, per tal que aquesta universitat fos
obligada a complir rigorosament totes les clàusules contingudes en els instruments de venda de dos
censals morts de 500 sous anuals cadascun, a pagar per la festa de santa Maria Magdalena, venuts
per la dita universitat de Flix l’un a la dita Francesca i l’altre a les dites Antígona i Eulàlia, amb data de
20 de juliol de 1403, pel preu de 7500 sous cada censal. La sentència condemna i obliga el síndic i la
universitat de Flix al pagament puntual de les dues pensions de 500 sous anuals i a complir totes les
clàusules contingudes en els dos instruments de venda dels dos censals morts.
Pere de Musses, notari públic de Tortosa i per autoritat reial notari per a tota la terra i dominació
del rei d’Aragó, regent l’escrivania de la cort de l’oficialat de Tortosa per Pere Sunyol, notari de la
dita cort, absent de la ciutat de Tortosa.
Trasllat autoritzat per Joan de Fontcoberta, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1404,
setembre, 25.
1A-945
503 x 634
Al dors, en lletra coetània: “Translat de la sentència de vet dada en la cort de l’official de Tortosa
per lo censal que madona d’en Pere dez Vall reeb sobre Flix”.

966

1403, agost, 8. Lleida.
Acta notarial de la sentència dictada per Bernat de Llebià, donzell, veguer de Lleida i de Pallars, donada
en el seu tribunal de la cort vicarial de la ciutat de Lleida. Salvador Pere, veí de la ciutat de Lleida, notari
públic, com a procurador de Francesca, vídua de Pere de Vall, ciutadà de Barcelona, i d’Antígona i
Eulàlia, filles del difunt Pere sa Costa, escrivà de porció de la casa reial i ciutadà de Barcelona, havia
presentat una reclamació contra Pere Muntaguda, cristià, i Juci d’Alboleix, sarraí, habitants del lloc de
Flix, síndics i procuradors de la universitat del lloc de Flix, per tal que la dita universitat fos obligada a
complir rigorosament totes les clàusules contingudes en els dos instruments de venda de dos censals
morts de 500 sous anuals cadascun, a pagar per la festa de santa Maria Magdalena, venuts per la dita
universitat de Flix l’un a la dita Francesca i l’altre a les dites Antígona i Eulàlia, amb data de 20 de juliol
de 1403, pel preu de 7500 sous cada censal. La sentència condemna i obliga els síndics i la universitat
de Flix al pagament puntual de les dues pensions de 500 sous anuals i a complir totes les clàusules
contingudes en els dos instruments de venda dels dos censals morts.
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Llorenç Pere, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó, regent
l’escrivania de la cort del veguer de Lleida.
1A-946
641 x 598
Document deteriorat de la part superior dreta, amb pèrdua d’escriptura. Al dors, en lletra coetània: “Condempnació de Flix”.

967

1403, agost, 8. Lleida.
Vegeu el document núm. 966.
Llorenç Pere, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó, regent
l’escrivania de la cort del veguer de Lleida.
Trasllat autoritzat per Joan de Fontcoberta, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1404,
setembre, 25.
1A-947
469 x 692
Al dors, en lletra coetània: “Translat de la condempnació feta en la cort del veguer de Leyda per lo
censal que madona d’en Pere dez Vall reeb sobre Flix”.

968

1403, agost, 20. Barcelona.
Testament de Pere Company, mercader, ciutadà de Barcelona, fill de Guillem Gil i de Domènega, difunts,
habitants de Tortosa. Nomena marmessors seus Vicenç Querol, Francesc Mercader, Jaume Saseu i
Bernat Company, nebot seu, mercaders, ciutadans de Barcelona. Vol ser enterrat al cementiri del convent dels Predicadors de Barcelona. Fa deixes a la seva muller Guillemoneta, als seus nebots i a diverses
institucions religioses de Barcelona: el monestir de Sant Pere de les Puelles, del qual és parroquià, l’hospital de la Santa Creu, la casa dels malalts de Barcelona, l’obra del convent dels Predicadors, etc. Nomena
hereva seva universal la seva néta Joaneta, filla del dit Jaume Saseu i de la seva muller Estefania, difunta, filla seva i, si de cas hi manca, designa una altra néta, anomenada Jaumeta.
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Tomàs de Bellmunt, notari públic de Barcelona.
Trasllat autoritzat per Narcís Ralló, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1419, novembre, 30.
1A-948
436 x 649
Al dors, en lletra coetània: “Translat auctèntich del testament d’en Pere Company, quondam”. Hi ha
una altra anotació idèntica, d’una altra mà.

969

1403, setembre, 10. Barcelona.
Elionor, tenint i posseint en dot i esponsalici tots els béns que foren del seu difunt marit Ramon Bussot,
ciutadà de Barcelona, i Guillem Mulet, de la casa del rei, ciutadà de Barcelona, com a pare i legítim
administrador de Guillem, Bernat, Joanet i Elionor, fills pupils seus i de la seva muller Maria, difunta, filla i
hereva universal del dit Ramon Bussot, confessen i reconeixen a Antoni Bussot, clavari de la ciutat de
Barcelona, que els ha pagat, del preu del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la
ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 30 lliures, 6 sous i 2 diners per la
meitat de 60 lliures, 12 sous i 4 diners que els eren deguts per pensions, rèdits i altres despeses fetes
fins a l’1 de maig de 1391 per un censal mort de 200 sous de pensió que Antoni Rovira, escrivà de
porció de la casa del rei i ciutadà de Barcelona, havia cedit a Antoni Bussot, difunt, ciutadà de
Barcelona, tutor dels fills pupils del dit Ramon Bussot, amb instrument públic fet a Barcelona el 25 de
juny de 1386, clos per Guillem Mulet, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del
rei d’Aragó. Aquest censal de 200 sous pertanyia a un altre censal mort de 1200 sous de pensió, a percebre cada 17 d’abril, que Arnau de Granyanella, del lloc d’Alcarràs, a la diòcesi de Lleida, en nom seu
propi i també com a síndic i procurador, juntament amb altres, de Francesc de Santcliment, cavaller, dels
seus fills Ramon i Francescó, donzells, de les seves respectives mullers Francesca i Caterina, i de les universitats i els singulars dels castells i llocs d’Alcarràs, Montagut, Llardecans, Sarroca, Flix i la Palma, havia
venut al dit Antoni Rovira, per 13.200 sous, amb instrument públic fet a Barcelona el 17 d’abril de
1386, clos pel mateix notari Guillem Mulet. També hi va inclosa la lluïció de 52 sous i 6 diners d’aquells
200 sous.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-949
332 x 581
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Taques de fongs que afecten lleugerament alguns passatges de l’escriptura. Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .XXXª. lliures, .VI. sous, .II. diners barcelonesos, feta e fermada per madona Elionor, muller d’en Ramon Bussot, quondam, ciutadà de Barcelona, e per altres,
a la ciutat de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.

970

1403, octubre, 7. Burgos.
Acta notarial de ratificació, feta en presència del notari infrascrit i de diversos testimonis, pels hereus
universals i successors dels béns del difunt Pedro Fernández de Villegas, de la ciutat de Burgos: Gil, un
dels setze rectors de la ciutat de Burgos i marit de la difunta Maria González, filla de l’esmentat Pedro
Fernández; Rodrigo Gutiérrez de Escalante, cavaller, marit de la difunta Catalina Fernández; Alfonso
Pérez, beneficiat a l’església de Burgos, fill del dit Pedro Fernández, i Eulalia González, filla del mateix
Pedro Fernández, muller de Pedro Rodríguez, un altre dels setze rectors de la ciutat de Burgos. Tots ells
confirmen i ratifiquen les composicions, transaccions, definicions i avinences que llur procurador Gonzalo
Gómez de Xaramiello, ciutadà de Burgos, havia signat amb els consellers i els cònsols de la mar de la
ciutat de Barcelona, segons instrument públic fet a Barcelona el dia 1 d’agost de 1403, en poder de
Bonanat Gili, notari públic de la mateixa ciutat.
El litigi s’havia originat l’any 1387, quan un estol barceloní i altres naus de Guillem Ramon de
Montcada, comte d’Agosta, difunt, capturaren per manera de pirateria i cremaren a Tarragona la nau
“Santa Ana”, propietat de l’esmentat Pedro Fernández de Villegas i patronejada per Martín Sánchez de
Azqueta, veí de Castro-Urdiales. Una sentència dictada a València l’any 1395 pel tribunal format per
Ramon de Soler, Gonzalo Sánchez de Heredia, cavallers, Joan Mercader, doctor en lleis, i Joan Sánchez,
doctor en decrets, comissaris i ambaixadors designats pels reis d’Aragó i Castella, havia condemnat els
consellers i el síndic de la ciutat de Barcelona a pagar una indemnització de 4000 florins. Sobre aquesta quantitat, l’esmentat Pedro Fernández de Villegas, mentre encara vivia arribà a uns determinats pactes amb Guillem Pujada i Guillem de Fonollet, mercaders i ciutadans de Barcelona, procuradors dels
cònsols de la mar i de diversos mercaders barcelonins, segons instrument públic fet a València el 19 de
març de 1395, clos per Vicenç Cavaller, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació
del rei d’Aragó. Finalment, la ciutat de Barcelona només pagaria 650 florins al procurador Gonzalo
Gómez de Xaramiello.
Juan García, canonge de l’església de Burgos, per autoritat apostòlica notari públic.
1A-950
441 x 417
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971

1403, octubre, 7. Burgos.
Acta notarial de constitució de procurador, feta en presència del notari infrascrit i de diversos testimonis,
pels hereus universals i successors dels béns del difunt Pedro Fernández de Villegas, de la ciutat de
Burgos: Gil, un dels setze rectors de la ciutat de Burgos i marit de la difunta Maria González, filla de
l’esmentat Pedro Fernández; Rodrigo Gutiérrez de Escalante, cavaller, marit de la difunta Catalina
Fernández, filla del dit Pedro Fernández; Alfonso Pérez, beneficiat a l’església de Burgos, fill de dit Pedro
Fernández, i Eulalia González, filla del mateix Pedro Fernández, muller de Pedro Rodríguez, un altre dels
setze rectors de la ciutat de Burgos. Tots ells designen procurador general llur Gonzalo Gómez de
Xaramiello, ciutadà de Burgos, al qual concedeixen plens poders de representació perquè en llur nom
reclami i rebi aquelles quantitats que eren degudes a l’esmentat Pedro Fernández de Villegas, i perquè
els representi davant dels cònsols i mercaders de la ciutat de Barcelona en tot allò referent a una
sentència arbitral que sobre una nau havien dictat uns comissaris diputats pels reis d’Aragó i de
Castella, i també en referència a una composició signada posteriorment entre el dit Pedro Fernández,
d’una banda, i Guillem Pujada i Guillem de Fonollet, mercaders de Barcelona, de l’altra.
Juan García, canonge de l’església de Burgos, per autoritat apostòlica notari públic.
1A-951
334 x 458

972

1403, desembre, 24. Avinyó.
Pere, bisbe electe de Lescar, cubiculari del papa i portantveus del cambrer apostòlic, ordena a
Berenguer Ribalta, prior del convent de Santa Anna de Barcelona, nunci apostòlic a les províncies de
Saragossa i Lleida i altres parts, i col·lector dels fruits i les rendes de la Cambra Apostòlica, que amb els
fons de la seva col·lectoria pagui a Jaume de Soler, mercader d’Avinyó, per mitjà dels seus socis i factors
Lleuger Escuder i Mateu Ric, mercaders, habitants de Barcelona, la quantitat de 303 francs, 6 grossos i
3 quarts, pel preu d’un drap de llana d’escarlet i altres colors i qualitats. La compra del drap de llana,
per a ús de la persona del papa Benet XIII i altres utilitats, havia estat ordenada pel mateix papa a
Pere Eximèn de Pilars, mestre de cera papal. La Cambra Apostòlica d’Avinyó no podia pagar actualment aquesta despesa.
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972. Pere, bisbe electe de
Lescar, cubiculari papal i portantveus del cambrer apostòlic, ordena a Berenguer
Ribalta, prior del convent de
Santa Anna, de Barcelona,
nunci apostòlic a les províncies de Saragossa, Lleida i
altres, i col·lector de les rendes de la Cambra Apostòlica,

que faci pagar a Jaume de
Soler, mercader d’Avinyó, una
quantitat determinada per un
drap de llana per a ús del
papa Benet XIII.
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1A-952
224 x 307
Al dors, en lletra coetània: “Isti .CCCIII. franchi, .VI. grossi, .III. quarts sive pro eis .CCXXXV. libre, .III.
solidi, .VI. denarii Barchinone, computato francho pro .XV. solidis, .VI. denariis, fuerunt assignati et
traditi Matheo Rici, procuratori inde (...) firmanti, die quinta marcii anno a Nativitate Domini .M.
CCCCº. quarto”. “ M. Januarii (...)”.
Hi manca el segell.
973

1404, gener, 1. Barcelona.
Miquel Formós, canonge domer de la seu de Barcelona, procurador de fra Berenguer Ribalta, prior del
convent de Santa Anna, de Barcelona, nunci apostòlic a les províncies de Tarragona, Saragossa i altres
parts, i col·lector principal dels drets i les rendes de la Cambra Apostòlica, confessa i reconeix a Ramon
Cabrit, prevere, beneficiat a l’església de Sogorb, sotscol·lector a la ciutat i diòcesi de Sogorb i de Santa
Maria d’Albarrasí de la dècima actualment corrent, dues terceres parts de la qual són concedides al rei
d’Aragó i la tercera part restant reservada a la Cambra Apostòlica, que li ha pagat 30 florins corresponents al pagament de la festa de Tots Sants de la dita tercera part de la dècima.
Francesc Gener, per autoritat apostòlica i reial notari públic de Barcelona.
1A-953
163 x 256
974

1404, febrer, 5. Barcelona.
Acta notarial de la designació que Francesc Terré, Lluís d’Averçó i Gilabert de Malla, consellers aquest
any de la ciutat de Barcelona, juntament amb Ferrer de Marimon i Francesc Burguès, absents d’aquest
acte, i el Consell de Cent Jurats, aplegats a l’escala de l’antic palau reial de la ciutat, fan en presència
del notari infrascrit i de diversos testimonis, de síndic i procurador especial seu a favor de Pere Oliver,
acabat d’elegir clavari de la ciutat, al qual són concedides totes les facultats per vendre amb carta de
gràcia censals morts en les millors condicions possibles, per tal d’assegurar el proveïment de vitualles i
altres necessitats de la ciutat. El nomenament es fa d’acord amb les autoritzacions donades als consellers de Barcelona pels reis Pere (1359, maig, 17. Barcelona) i Joan (1390, febrer, 5. Barcelona), i també
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segons els capítols de la creació i el regiment de la Taula de Canvi de la ciutat. La designació compta
amb l’autorització i el decret d’Arnau Guillem de Bellera, veguer de Barcelona.
Bonanat Gili, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat autoritzat per Jaume Rossell, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1405, abril, 29.
1A-954
695 x 546
Els plecs del pergamí i les nombroses anotacions dorsals mostren que el suport fou reaprofitat
com a coberta d’un manual d’escriptures de Bernat d’Esplugues, notari escrivà del Consell de la
ciutat. El títol principal, en lletra del segle xv, diu: “Septimum manuale Bernardi de Speluncis, auctoritate regia notarii publici Barchinone et scribe honorabilis Concilii civitatis predicte”. En lletra posterior: “Manuale Bernardi de Speluncis. Incipit die V decembris anno MCCCCXVIII et finit die IIII
martii MCCCCXXIIII”. La coberta, que presenta desperfectes que afecten la lletra del document
original, està ornada amb l’escut de la ciutat de Barcelona.

975

1404, febrer, 7. Barcelona.
Pere sa Costa, prevere, beneficiat del segon presbiterat de l’altar de Sant Bartomeu de la seu de
Barcelona, ven a Francesc Terré, Ferrer de Marimon, Lluís d’Averçó, Francesc Burguès i Gilabert de Malla,
consellers aquest any de la ciutat de Barcelona, per 60 lliures, un cens anual de 2 morabatins que el dit
presbiterat posseïa en franc alou sobre un obrador amb dos portals que els hereus i successors del
difunt Ramon Colomer, seller, ciutadà de Barcelona, tenien pel dit presbiterat a la ciutat de Barcelona,
sota la volta que Guillem de Coll, frener, ciutadà de Barcelona, posseïa a la plaça del Palau Reial Major
de la ciutat. Una meitat del cens es pagava per Nadal i l’altra meitat per sant Joan del mes de juny. El
Consell de Cent Jurats del passat 7 de novembre havia acordat, a petició del rei, l’ampliació i l’embelliment de la plaça situada davant del Palau Reial Major de la ciutat de Barcelona. Una comissió d’experts havia d’avaluar prèviament el preu dels edificis que caldria enderrocar i el valor dels censos que
diverses persones eclesiàstiques i seculars rebien sobre aquells immobles. Segueix l’àpoca del preu de la
venda.
Bonanat Gili, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-955
724 x 595
Taques de fongs a la part superior que afecten l’escriptura. Notes dorsals il·legibles.
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976

1404, febrer, 14. Barcelona.
Trasllat d’una clàusula del testament del difunt Jaume des Noguers, mercader, ciutadà de Barcelona,
oriünd de la vila de Santpedor, a la diòcesi de Vic, ordenat a Barcelona el 14 de febrer de 1404, en
poder de Francesc de Puig, per autoritat reial notari públic de Barcelona. La clàusula fa referència a un
censal mort de 80 lliures de pensió que el testador deixa al seu nét Jaumet, fill de Francesc des
Noguers, per a després de la mort de la seva muller. Es preveu el llegat del censal a l’Hospital de la
Santa Creu de Barcelona en el cas de successions sense fills legítims de tota la parentela del testador.
Trasllat autoritzat per Joan Torró, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1410, agost, 8.
1A-956
311 x 556
Al dors, en lletra coetània: “Translat de una clàusula posada en lo testament de l’honrat en Jacme
dez Noguers, de les .LXXX. lliures censals qui són de l’Hospital”.

977

1404, març, 13. Mallorca.
El Gran i General Consell de la ciutat i el regne de Mallorca nomena síndics i procuradors seus Ramon
de Sant Martí i Berenguer de Tagamanent, cavallers, i els dóna plens poders per vendre censals morts al
millor preu i redimir altres censals antics, tot procurant pagar les pensions més baixes possibles. Aquest
sindicat compta amb l’autorització del batlle de Mallorca i amb la llicència expressa del rei Martí
(1404, febrer, 4. València).
Antoni Aixaló, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó,
escrivà dels jurats de Mallorca.
Trasllat autoritzat per Bernat d’Esplugues, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó, de 1406, gener, 8.
1A-957
841 x 630
Al dors, en lletra coetània: “Trelat del sindicat de Mallorques fahent per la compra dels .VIm. sous
censals qui·s pagen a .XXV. de maig”.
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978

1404, març, 25. Falset.
David Mercadell, jueu de la vila de Falset, ven a Francesc de Santcliment, donzell, i a Bartomeu Calbet,
ciutadans de Lleida, pel preu de 5500 sous, un censal mort de 500 sous de pensió anual, que els
hereus i successors del difunt Salvador de Bosc, senyor del castell i lloc de Flix, i els singulars del mateix
lloc, tant cristians com sarraïns, li paguen cada 26 d’octubre. Els compradors reben del venedor cinc
escriptures públiques dels anys 1373 i 1381 relatives a transaccions anteriors del censal venut. Segueix
l’àpoca del preu de la venda.
Salvador Pere, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-958
482 x 571

979

1404, abril, 19. Lleida.
Francesc de Santcliment, donzell, ciutadà de Lleida, reconeix a Bartomeu Calbet, també ciutadà de
Lleida, que la compra que ambdós han fet a David Mercadell, jueu de la vila de Falset, d’un censal mort
de 500 sous de pensió, en realitat ell, el dit Francesc de Santcliment, l’ha feta només en nom i a utilitat i
amb els diners del dit Bartomeu Calbet, malgrat que a l’escriptura figuri com una compra conjunta.
Francesc de Santcliment fa cessió completa a Bartomeu Calbet de tots els drets, les accions i altres prerrogatives que li podrien correspondre per raó del dit censal. Francesc de Santcliment i Bartomeu Calbet
havien comprat el censal a David Mercadell, amb llicència de Pere Moranes, rector i notari de Falset,
amb instrument públic fet a Falset el 25 de març de 1404, clos pel notari Salvador Pere.
Llorenç Pere, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-959
324 x 377

980

1404, maig, 3. Pamplona.
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Acta notarial de la presentació per a la seva lectura d’una carta de Francesc, arquebisbe de Narbona i
cambrer del papa d’Avinyó, exhibida per García de Aynar, batxiller en decrets, canonge ardiaca de la
seu de Pamplona, davant Martín de Eussa, batxiller en decrets, prior i vicari general de la diòcesi vacant
de Pamplona, en presència del notari infrascrit i de diversos testimonis. La carta, donada a Tarascó el 20
de gener de 1404, s’adreça a tots els col·lectors, sotscol·lectors i receptors de les rendes i els drets de la
Cambra Apostòlica en els regnes de Castella, Aragó, Mallorca i altres llocs, instant-los a la percepció de
les rendes i altres drets procedents dels beneficis eclesiàstics de què fruïa el difunt Martí, cardenal del
títol de Sant Llorenç in Lucina, vulgarment dit cardenal de Pamplona. Llegida la carta, l’esmentat vicari
general la dóna per rebuda i, a instància de dit García de Aynar, executor del difunt cardenal, la fa publicar i transcriure en forma pública per a la seva difusió.
Martín Miguel de Leach, clergue de la diòcesi de Pamplona, per autoritat ordinària notari.
1A-960
259 x 439
Hi manca el segell.

981

1404, maig, 27. Barcelona.
Ramon de Sant Martí i Berenguer de Tagamanent, cavallers, domiciliats a la ciutat de Mallorca, síndics i
procuradors del Gran i General Consell de la ciutat i el regne de Mallorca, venen amb carta de gràcia a
Bertran Nicolau, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 6000 sous de pensió anual, assignats sobre les imposicions que es cullen a la ciutat i el regne de Mallorca, i que es pagaran cada 25 de
maig a la ciutat de Barcelona. Preu de la venda: 84.000 sous, a for o raó de 14.000 sous per 1000
sous. L’import de la venda serà esmerçat en la lluïció i redempció d’altres censals morts anteriors.
Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Bernat d’Esplugues, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-961
805 x 624
Al dors, en lletra coetània: “Carta de .VIm. sous barcelonesos censals los quals l’onrat en Bertran
Nicholau, mercader, ciutadà de Barcelona, reeb cascun any sobre la ciutat e regne de Mallorques a
.XXV. de maig, a rahó de .XIIIIm”. “Carta de .VIm. sous barcelonins de censal mort los quals lo honrat en Bertran Nicholau reeb quiscun any a .XXV. dies de maig sobre la ciutat e regne de
Mallorques, per preu de .LXXXIIIIm. sous barcelonins”. “És en lo inventari”.
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982

1404, maig, 27. Barcelona.
Vegeu el document núm. 981.
Bernat d’Esplugues, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
Trasllat autoritzat per Joan Castelló, per autoritat reial notari públic i ciutadà de Barcelona, arxiver
de la cort del veguer de Barcelona, de 1559, maig, 26. La còpia és feta a partir de l’escriptura de
terç existent en un volum de l’arxiu de la cort del veguer de Barcelona. També conté una notícia
de 1474, gener, 31, referent a la transportació d’una part del censal, en la qual s’esmenta el monestir de la Casa de Déu, de l’orde dels frares eremites de Sant Agustí, situat en el terme de Castellví
de Rosanes, vora Martorell.
1A-962
1080 x 725
Document format per dos pergamins cosits.

983

1404, juny, 11. Marsella.
Pere, bisbe electe de Lescar, cubiculari del papa i portantveus del cambrer apostòlic, fa absolució i quitació a fra Berenguer Ribalta, prior del convent de Santa Anna, de Barcelona, col·lector apostòlic a les províncies de Tarragona i Saragossa, de 100 escuts d’or de França, 113 florins de Cambra i 10 sous de
moneda d’Avinyó, que el dit prior ha pagat a la Cambra Apostòlica procedents de la seva col·lectoria. El
pagament ha estat fet avui mateix per mans de Pere Regassol, familiar de Berenguer Ribalta, a Bernat
Fort, en absència de Francesc de Tonyà, receptor del diners de la Cambra Apostòlica. Cada escut és
comptat a raó de 34 sous, i cada florí a raó de 30 sous.
1A-963
227 x 239
Al dors, en lletra coetània: “N. Balaguerii notarii”. “De .C. scutorum h(...)”. En lletra posterior: “De la
Cambra Apostòlica”.
Hi manca el segell.
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984

1404, juliol, 15. Barcelona.
Felip Soldani, mercader de Florència habitant a Barcelona, confessa i reconeix a fra Berenguer Ribalta,
prior del convent de Santa Anna, de Barcelona, nunci apostòlic i col·lector general de les rendes de la
Cambra Apostòlica a les províncies de Tarragona, Saragossa i altres parts, que li ha pagat 1550 lliures,
equivalents a 2000 francs, i altres 775 lliures, equivalents a 1000 francs, a raó de 15 sous i 6 diners de
Barcelona per franc. El pagament d’aquestes quantitats es fa per manament de Pere, portantveus del
cambrer apostòlic, en virtut de dues lletres de canvi (1404, juny, 28. Avinyó, i 1404, juliol, 2. Avinyó) trameses al dit prior Berenguer Ribalta, en les quals es fa saber que els 3000 francs havien estat manllevats per necessitats de la Cambra Apostòlica al mercader florentí Llorenç Dinozo (o Dinolzo), habitant a
Avinyó, soci de dit Felip Soldani.
Francesc Gener, per autoritat apostòlica i reial notari públic de Barcelona.
1A-964
232 x 412
Al dors, en lletra moderna: “Nihil valent”. “Cambra Apostolica”.

985

1404, juliol, 16. Sant Víctor de Marsella.
El papa Benet XIII comunica als consellers i al Consell de la ciutat de Barcelona que els tramet el seu
referendari Francesc de Blanes, ardiaca de la Selva, de la diòcesi de Girona, portador de la present lletra
credencial, i els demana que posin plena confiança en tot allò que de part seva els explicarà en
referència a l’estat de l’Església universal i la seva unitat.
P. de Paveillione.
1A-965
370 x 487
Al dors: “Dilectis filiis consiliariis et Consilio civitatis Barchinonensis”.
Conserva la butlla de plom.
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985. El papa Benet XIII comunica als consellers i al Consell
de la ciutat de Barcelona que
els envia el seu referendari
Francesc de Blanes, ardiaca de
la Selva, de la diòcesi de
Girona, portador de la present lletra credencial, i els
prega que creguin tot allò que
de la seva part els explicarà
sobre l’estat de l’Església universal i la seva unitat.

985. Revers de la butlla de
plom del papa Benet XIII,
amb les efígies dels apòstols
Pere i Pau.

985. Anvers de la butlla de
plom amb el nom en llatí del
papa Benet XIII.
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986

1404, juliol, 17-28. Tortosa.
Acta notarial de la presentació feta per Joan Dorta, causídic, sotsíndic de la ciutat de Barcelona, substitut de Joan de Fontcoberta, notari, síndic de la mateixa ciutat, en presència del notari infrascrit i de dos
testimonis pregats, a Joan Siurana, prior de la seu de Tortosa, i a Antoni sa Torra, mercader, ciutadà de
Tortosa, procurador general de Pere de Luna, administrador perpetu de l’església de Tortosa, d’un requeriment perquè reclamaven la dècima de la lleuda de Tortosa als ciutadans i habitants de Barcelona, els
quals, en virtut d’una sentència i declaració del rei Pere (1378, octubre, 15. Barcelona) n’estaven legalment exempts. Tant el prior del capítol com el procurador general de l’administrador perpetu de l’església de Tortosa manifesten llur bona voluntat per solucionar el conflicte i satisfer els perjudicis causats.
Pere Bofill, per autoritat reial notari públic de Tortosa i per a tota la terra i dominació del rei.
1A-966
827 x 602
Al dors, en lletra coetània: “Carta de presentació feta als procurador e vicari general del bisbe e al
prior de Tortosa de la sentència reyal obtinguda per Barcelona sobre la franquea de la dècima de
la leuda de Tortosa, e de protestació sobre açò feta”. “In IIdo Virmilio, fo CCLXXXXVI”.

987

1404, juliol, 17-29. Tortosa.
Acta notarial de la presentació que fa Joan Dorta, sotsíndic de la ciutat de Barcelona, substitut de Joan
de Fontcoberta, notari, síndic de la mateixa ciutat, en presència del notari infrascrit i de dos testimonis
pregats, a Bartomeu Domènec, batlle reial de Tortosa, d’un requeriment perquè aquest, de part del
bisbe i del prior de Tortosa, feia pagar la dècima de la lleuda de Tortosa als ciutadans i habitants de
Barcelona, els quals, en virtut d’una sentència i declaració del rei Pere (1378, octubre, 15. Barcelona)
n’estaven legalment exempts. El batlle reconeix la franquícia dels barcelonins i ordena al col·lector de la
lleuda de Tortosa que restitueixi al sotsíndic de Barcelona totes les penyores que fins aleshores havia
rebut dels ciutadans i habitants de Barcelona, les quals, entre els anys 1402 i 1403, pujaven a 44 sous
i 2 diners.
Pere Bofill, per autoritat reial notari públic de Tortosa i per a tota la terra i dominació del rei.
1A-967
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846 x 677
Al dors, en lletra coetània: “Carta de presentació feta al batle de Tortosa de la sentència reyal
obtenguda per Barcelona sobre la franquea de la dècima de la leuda de Tortosa, e de protestació
sobre açò feta al dit batle. E ací apar com tot ço que era estat exegit e executat per la dita rahó és
restituït”. “In secundo libro Virmilio, in fo CCCIII”.

988

1404, octubre, 26. Sant Boi de Llobregat.
Antic Molella, pagès de la parròquia de Sant Boi de Llobregat, ven a Macià Massaguer, ciutadà de
Barcelona, administrador aquest any del pont de Sant Boi, un terreny de 24 pams d’amplada, a mesura
de la cana de Barcelona, que forma part de l’hort que posseeix en franc alou a la vora del riu Llobregat,
a la part de sobre del dit pont, pel preu de 8 lliures. L’adquisició d’aquesta terra, feta en nom de la ciutat, servirà per reparar i ampliar el camí públic que va de Sant Boi a Sant Vicenç de Cervelló, malmès
per les inundacions de l’any passat i de l’actual. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Bartomeu Vidal, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-968
604 x 477
Al dors, en lletra coetània: “Carta de un troç d’ort lo qual l’onrat en Macià Massaguer axí com
aministrador del pont de Sent Boy comprà de n’Antich Molella, del loch de Sent Boy, per preu de
.VIII. lliures, del qual troç d’ort fou fet camí qui va a Sent Vicens des Orts e en altres lochs”.

989

1404, novembre, 25. Avinyó.
Acta notarial de la quitació i absolució que en presència del notari infrascrit i de dos testimonis pregats
fa Pere Sanxis de Calataiud, cavaller, senyor de Pedralba, a la diòcesi de València, a Berenguer, bisbe
electe de Tarassona, col·lector apostòlic en els regnes d’Aragó i Navarra i en altres parts, de 300 florins
que li ha pagat per mans de Dídac Navarro, rector de l’església de Sant Esteve de València. Aquest
pagament s’ha fet per ordre escrita de Francesc, bisbe electe de Mallorca i tresorer del papa, adreçada
a l’esmentat Berenguer, bisbe electe de Tarassona.
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988. Antic Molella, pagès de
Sant Boi de Llobregat, ven a
Macià Massaguer, ciutadà de
Barcelona, administrador
actual del pont de Sant Boi,
una part d’un hort alodial que
posseeix vora el riu Llobregat,
a la part de sobre del dit
pont. La terra, adquirida en
nom de la ciutat de
Barcelona, servirà per reparar
i ampliar el camí públic que
mena de Sant Boi a Sant
Vicenç de Cervelló, malmès
per les inundacions del riu.
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Nicolau Balaguer, clergue de la diòcesi de Saragossa, per autoritat apostòlica notari públic.
1A-969
224 x 240
Al dors, en lletra coetània: “Quitacio .IIIc. florenorum de Aragonum solutorum domino Petro Sancii
de Calathaiubio, militi”.

990

1405, febrer, 27. Barcelona.
Pere Cocó, pagès, la seva muller Martineta, i Geralda, vídua de Pere de Coma de Reig, pescador, ciutadans de Barcelona, fan donació a Rafaela, llur filla i neboda, respectivament, per raó del matrimoni que
contraurà amb Antoni Serradell, mercader, ciutadà de Barcelona, fill de Berenguer Serradell, mercader,
ciutadà de Barcelona, de la quantitat de 100 lliures, que rebrà quan es casi, i d’unes cases situades al
carrer d’en Cavarroques, de Barcelona, que són tingudes per Ramon de Galliners, mercader, ciutadà de
Barcelona, el qual les té per Marc Turell, ciutadà de Barcelona, sota domini alodial de les pabordies de
gener, febrer, abril, juliol, agost i novembre de la canònica de Barcelona.
Berenguer Roure, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania
del difunt Bartomeu de Móra, notari, clogué aquest instrument el 14 de març de 1410.
1A-970
390 x 652
Document en mal estat de conservació i amb taques de fongs que afecten l’escriptura.

991

1405, febrer, 27. Barcelona.
Pere s’Abella i Francesc de Fontestar, corredors d’orella, ciutadans de Barcelona, confessen i reconeixen a
Berenguer, bisbe electe i confirmat de Tarassona i col·lector dels drets i les rendes de la Cambra
Apostòlica, que els ha pagat, dels diners de la dita Cambra, 33 sous per corredures de les vendes de
dos censals morts: l’un de 549 sous venut a Bartomeu de Palol, ciutadà de Barcelona, i un altre de 728
sous i 6 diners venut a Guillem de Soler, ciutadà de la dita ciutat, a la seva muller Elionor, i a Elionor,
muller d’Arnau Guillem Pastor.
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Pere Granyana, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-971
185 x 338
Al dors, en lletra coetània: “Apocha curritorum .III. florenorum”.

992

1405, maig, 8-12. Tortosa.
Acta notarial de la presentació, davant del notari infrascrit i de dos testimonis pregats, feta per Bonanat
Vidal, notari, ciutadà de Barcelona, per mandat exprés dels consellers de la mateixa ciutat (1405, maig,
4. Barcelona), a Ponç d’Almenar, lloctinent de Berenguer de Montsonís, veguer de Tortosa i de la Ribera
d’Ebre, d’una lletra patent del rei Martí (1405, abril, 30. Barcelona) adreçada al veguer, al batlle i als
procuradors i prohoms de la ciutat de Tortosa. El sobirà els ordena, a petició dels consellers de
Barcelona, que no prohibeixin als mercaders d’aquesta ciutat i altres l’extracció de blats i altres vitualles
de les parts de Tortosa, ja que vulneren la constitució aprovada pel seu pare el rei Pere a les Corts generals de Perpinyà. Mana als esmentats oficials reials i altres autoritats que revoquin aquelles prohibicions.
L’endemà dia 9, el lloctinent del veguer, en presència de dos testimonis, presenta per escrit la seva resposta, en la qual manifesta que ell no ha fet cap inhibició o desteniment a la ciutat de Tortosa ni en els
seus termes, i que no sap ni ha sentit dir que hagin estat fets per algú més; per tant, no tindrien raó de
ser les revocacions i les altres coses contingudes en la lletra reial. Finalment, el dia 12, Bonanat Vidal
demanà i obtingué del notari infrascrit aquesta escriptura pública amb totes les diligències i els documents esmentats.
Pere Bonfill, notari públic de Tortosa i per autoritat reial per a tota la seva terra i dominació.
1A-972
386 x 555
Al dors, en lletra coetània: “Rex Martinus”. “Carta de la presentació de la letra reyal per en
Bonanat Vidal, en nom dels honorables consellers de Barcelona, feta al vaguer de Tortosa”. “In
secundo libro Virmilio, in foleo CCCX”.

993

1405, maig, 8-12. Tortosa.
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Acta notarial de la presentació, davant del notari infrascrit i de dos testimonis pregats, feta per Bonanat
Vidal, notari, ciutadà de Barcelona, per mandat exprés dels consellers de la mateixa ciutat (1405, maig,
4. Barcelona), a Bartomeu Domènec, batlle reial de la ciutat de Tortosa, d’una lletra patent del rei Martí
(1405, abril, 30. Barcelona) adreçada al veguer, al batlle i als procuradors i prohoms de la ciutat de
Tortosa. El sobirà els ordena, a petició dels consellers de Barcelona, que no prohibeixin als mercaders
d’aquesta ciutat i altres l’extracció de blats i altres vitualles de les parts de Tortosa, ja que vulneren la
constitució aprovada pel seu pare el rei Pere a les Corts generals de Perpinyà. Mana als esmentats oficials i altres autoritats que revoquin aquelles prohibicions. Al cap de tres dies, el batlle, en presència de
dos testimonis, presenta per escrit la seva resposta, en la qual declara que els ciutadans de Tortosa, per
concessió de privilegis reials, poden retenir-se una determinada quantitat de vitualles segons llur necessitat, i que li consta que l’esmentada lletra del rei Martí ha estat obtinguda subreptíciament, amb engany
i expressa falsedat, ja que a la ciutat de Tortosa no ha estat feta cap prohibició ni desteniment als mercaders barcelonins i altres d’extreure’n blats i altres vitualles; per tant, no hi ha cap prohibició que de
dret o de fet s’hagi de revocar, ni és vulnerada cap constitució ni observança per part del batlle. També
manifesta que els consellers de Barcelona actuen contra les constitucions, els drets, els costums i les llibertats de Tortosa, ja que disposen d’una galiota i de llaguts armats amb els quals fan força sobre els
homes i mercaders que surten del port de Tortosa per anar a Mallorca, Menorca i altres destinacions, i
els obliguen a dirigir-se a Barcelona sota jurament, homenatge, imposició de penes i altres destrets.
Finalment, el dia 12, Bonanat Vidal demanà i obtingué del notari infrascrit aquesta escriptura pública
amb totes les diligències i els documents esmentats.
Pere Bonfill, notari públic de Tortosa i per autoritat reial per a tota la seva terra i dominació.
1A-973
370 x 519
Al dors, en lletra coetània: “Rex Martinus”. “Carta de la presentació de la letra del senyor rey, feta
per en Bonanat Vidal, en nom dels honorables consellers de Barcelona, a·n Bar thomeu
Domènech, batle de Tortosa”. “Batle”. “In secundo Virmilio, foleo CCCXI”.
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1405, maig, 8-12. Tortosa.
Acta notarial de la presentació, davant del notari infrascrit i de dos testimonis pregats, feta per Bonanat
Vidal, notari, ciutadà de Barcelona, per mandat exprés dels consellers de la mateixa ciutat (1405, maig,
4. Barcelona), a Bartomeu Joan, ciutadà de Tortosa, un dels mostassafs d’aquest any de la dita ciutat,
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d’una lletra patent del rei Martí (1405, abril, 30. Barcelona) adreçada al veguer, al batlle i als procuradors i prohoms de la ciutat de Tortosa. El sobirà els ordena, a petició dels consellers de Barcelona, que
no prohibeixin als mercaders d’aquesta ciutat i altres l’extracció de blats i altres vitualles de les parts de
Tortosa, ja que vulneren la constitució aprovada pel seu pare el rei Pere a les Corts generals de
Perpinyà. Mana als esmentats oficials i altres autoritats que revoquin aquelles prohibicions. Al cap de
quatre dies, el mostassaf, en presència de dos testimonis, dóna la seva resposta per escrit, en la qual
replica que ells, els mostassafs de Tortosa, no han fet ni tenen la intenció de fer cap prohibició d’extracció de blats o vitualles, i que no han vulnerat cap constitució ni han incorregut en cap pena. Afirmen
també que els mercaders i patrons de Tortosa són forçats pels de Barcelona, els quals patrullen amb
vaixells armats per les mars i l’aiguadolç de Tortosa i els obliguen a portar els blats i les vitualles a
Barcelona. Creuen que la lletra reial ha estat impetrada subreptíciament i amb callada veritat.
Finalment, el mateix dia, Bonanat Vidal demanà i obtingué del notari infrascrit aquesta escriptura pública amb totes les diligències i els documents esmentats.
Pere Bonfill, notari públic de Tortosa i per autoritat reial per a tota la seva terra i dominació.
1A-974
388 x 479
Al dors, en lletra coetània: “Rex Martinus”. “Carta de la presentació per en Bonanat Vidal, feta en
nom dels honorables consellers de Barcelona a·n Barthomeu Johan, mostaçaff de la ciutat de
Tortosa”. “Mostaçaff ”. “In secundo libro Virmilio, in foleo CCCXIIII”.

995

1405, maig, 8-12. Tortosa.
Acta notarial de la presentació, davant del notari infrascrit i de dos testimonis pregats, feta per Bonanat
Vidal, notari, ciutadà de Barcelona, per mandat exprés dels consellers de la mateixa ciutat (1405, maig,
4. Barcelona), a Bernat Pinyol i Ramon Barberà, ciutadans, síndics i procuradors aquest any de la universitat de la ciutat de Tortosa, d’una lletra patent del rei Martí (1405, abril, 30. Barcelona) adreçada al
veguer, al batlle i als procuradors i prohoms de la ciutat de Tortosa. El sobirà els ordena, a petició dels
consellers de Barcelona, que no prohibeixin als mercaders d’aquesta ciutat i altres l’extracció de blats i
altres vitualles de les parts de Tortosa, ja que vulneren la constitució aprovada pel seu pare el rei Pere a
les Corts generals de Perpinyà. Mana als esmentats oficials reials i altres autoritats que revoquin aquelles prohibicions. Al cap de tres dies, els síndics i procuradors de Tortosa, en presència de dos testimonis,
responen per escrit tot afirmant que l’esmentada lletra reial ha estat impetrada subreptíciament, amb
callada veritat i instigada falsetat, ja que ells mai no han fet cap prohibició ni desteniment d’extracció
de blats i altres vitualles –cosa que podrien fer si fos necessari–, ni han contravingut cap constitució ni
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han incorregut en cap pena. Declaren també que els consellers de Barcelona han tingut i tenen, tant en
el mar com en el riu, vaixells armats amb els quals obliguen patrons, mariners i mercaders a portar a la
ciutat de Barcelona blats i altres vitualles, en detriment de la jurisdicció reial i dels costums, els privilegis
i les llibertats de la ciutat de Tortosa. Finalment, el dia 12, Bonanat Vidal demanà i obtingué del notari
infrascrit aquesta escriptura pública amb totes les diligències i els documents esmentats.
Pere Bonfill, notari públic de Tortosa i per autoritat reial per a tota la seva terra i dominació.
1A-975
383 x 556
Al dors, en lletra coetània: “Rex Martinus”. “Carta de la presentació de la letra reyal per en
Bonanat Vidal, en nom dels honorables consellers de Barcelona, feta als síndichs e procuradors de
Tortosa”. “In secundo Virmilio, in foleo CCCXIII”.

996

1405, setembre, 24. Barcelona.
Testament de Pelegrí de Soler, ciutadà de Barcelona. Elegeix marmessors la seva mare Margarida,
Gabriel Canyelles, notari, i Pere sa Vila, ciutadans de Barcelona. Disposa ser enterrat al cementiri del
convent dels Framenors de Barcelona. Fa llegats piadosos a la seva parròquia de Santa Maria del Pi, a
l’hospital de la Santa Creu i a l’obra del monestir de Santa Maria de Montserrat. Nomena hereves seves
universals la seva mare Margarida i la seva muller Rafaela, a parts iguals. També fa deixes a la seva filla
Margaridona i a altres particulars.
Joan de Vilagaià, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-976
319 x 510
Al dors, en lletra coetània: “Testamentum Peregrini de Solerio, civis Barchinone”.
Document en mal estat de conservació.

997

1405, desembre, 30. Barcelona.
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Pere Burguet, prevere, beneficiat a la seu de Barcelona, ven a Francesc Geronès, mestre de cases, ciutadà de Barcelona, mitja mujada de terra plantada de vinya, situada en el territori de Barcelona, en el
lloc anomenat el Mas de les Sales, pel preu de 15 lliures. La terra està sota domini alodial del quart
presbiterat fundat a l’altar de Sant Nicolau de la seu de Barcelona pel difunt Pere de Muntanyola, rector que fou de l’església de Sant Nicolau de la Granada del Penedès. El comprador pagarà cada any al
presbiterat i al seu rector un cens de 2 morabatins i mig, a raó de 9 sous barcelonins per morabatí, dels
quals un serà pagador per Nadal i l’altre i mig per sant Joan de juny; per la dècima dels fruits pagarà 2
sous i 6 diners per sant Miquel. Pere Burguet declara que posseïa aquesta terra com a hereu universal
del seu difunt pare Simó Burguet, pagès, ciutadà de Barcelona, conjuntament amb les seves germanes
Maria, muller de Guillem Bruguera, i Margarida, muller de Joan Espanya, pellisser, ciutadà de Barcelona, i
els seus germans Bernat i Antoni, difunts, segons el testament de dit llur pare, ordenat el 4 de setembre
de 1384, en poder de Francesc d’Olzinelles, notari de Barcelona. Maria i Margarida, germanes del venedor, i els seus marits confirmen la venda i la signen el 28 de maig de 1406.
Gabriel Canyelles, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-977
395 x 735
Al dors, en lletra coetània: “Cartes de la compra que en Francesch Geronès, mestre de cases, féu
d’en Pere Burguet, prevere, de una peça de terra vinya plantada”. Hi ha altres tres anotacions
coetànies, borroses.

998

1406, gener, 23. Tarragona.
Ènnec [de Vallterra], arquebisbe de Tarragona, i el capítol dels canonges de la seva església, d’una
banda, i Joan de Fontcoberta, notari, síndic de la ciutat de Barcelona i mandatari, en aquest afer, de
Guillem de Vallseca, doctor en lleis, Francesc Romeu, Pere de Sitges, Lluís de Gualbes i Joan Ros, consellers l’any present de la ciutat de Barcelona, comptant amb l’assessorament de Guillem Ros, un dels
advocats ordinaris de la universitat de la mateixa ciutat, de l’altra banda, concorden i aproven uns capítols per a la construcció d’un carregador en el lloc de Miramar o Guardamar, en el Camp de Tarragona, i
un camí de bèsties i de carro per transportar blats i altres mercaderies des del lloc de Banyoles, a la
Ribera d’Ebre, fins al dit carregador. Ambdues parts estipulen les condicions i contrapartides que regiran
el compliment dels presents capítols.
Pere Sabater, per autoritat de l’arquebisbe de Tarragona notari públic de Tarragona.
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1A-978
780 x 754
Al dors, en lletra coetània: “Instrumentum capitulorum firmatorum per reverendum dominum
archiepiscopum et honorabilem capitulum ecclesie Terracone super carricatorio et itineribus per
civitatem Barchinone fiendis in loco de Miramar, Campi Terracone, et eius terminis”. “In .IIdo. Virido,
fo CL”. Hi ha una altra llarga nota dorsal, en llatí, segons la qual, el dia 5 d’abril de 1406, els consellers, després d’haver llegit el present document, l’aprovaren i juraren complir tots els compromisos contrets per la ciutat de Barcelona que figuren en els capítols.

999

1406, gener, 27. Barcelona.
Pere Oliver, clavari, ciutadà de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona, a
instància dels rectors de la Taula de Canvi de la ciutat i atenent una autorització del rei Joan (1390,
febrer, 5. Barcelona) on es recullen també uns capítols aprovats pel rei Pere (1359, maig, 17.
Barcelona), ven amb carta de gràcia a Ricarda de Pruneres, priora del monestir de les Magdalenes, de
Barcelona, i a les seves successores en el càrrec, un censal mort de 594 sous de pensió anual, a percebre cada 27 de gener, assignats sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu
de 653 lliures i 8 sous, a for o raó de 22.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la
venda, en la qual es fa constar que el pagament ha estat fet per Francesc Codina, apotecari, ciutadà de
Barcelona, procurador i ecònom de dit monestir.
Antoni Llorenç, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
Una anotació afegida posteriorment informa que el 18 de juliol de 1420, amb instrument públic
rebut en poder de Bernat d’Esplugues, per autoritat reial notari públic de Barcelona, la pensió d’aquest censal fou reduïda per les monges a 522 sous i 8 diners, a raó de 25.000 sous per 1000
sous.
1A-979
797 x 595
Al dors, en lletra coetània: “Carta de .D.XCIIII. sous censals, los quals la honrada prioressa e convent del monastir de les Magdalenes reeben cascun any sobre la ciutat de Barcelona a .XXVII. del
mes de janer, per preu de .DCLIII. lliures, .VIII. sous, comptant a rahó de .XXIIm. per mil”. Hi ha
altres anotacions posteriors.
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1000

1406, març, 13. Barcelona.
Guillem Maçó, prevere, beneficiat a l’església de Santa Maria del Mar, procurador, juntament amb
Guillem de Boixadors, prevere i beneficiat a la mateixa església, de Constança, abadessa, i del convent
de Santa Maria de Valldonzella, situat en el territori de Barcelona, confessa i reconeix a Ramon Draper i
Pere des Prats, de la parròquia de Sant Cristòfol de Lliçà de Vall, que li han pagat les 8 lliures que eren
degudes al dit monestir des del passat 20 de febrer, corresponents a la pensió del censal mort que ells
dos i Felip Maçó, Antoni de Mediona, de la parròquia de Sant Esteve de Parets, Francesca, muller de
Ramon de Coll, de la parròquia de Santa Maria de Montmeló, Ramon Draper i Bernat Palau, de la
parròquia de Sant Genís de l’Ametlla, a la diòcesi de Barcelona, han de pagar cada any el mateix dia.
Gabriel Canyelles, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-980
228 x 288
1001

1406, març, 13. Mallorca.
El Gran i General Consell de Mallorca, a fi de procedir a noves vendes de censals morts a les ciutats de
Barcelona, Mallorca i altres parts, comptant amb l’expressa llicència del rei Martí (1404, febrer, 4.
València), nomena síndics i procuradors seus Arnau Albertí, jurisperit, cavaller, Jaume sa Coma, Arnau
Sureda, Gregori Negre, Nicolau de Pacs i Eligi sa Rovira, jurats aquest any de la universitat de la ciutat i
el regne de Mallorca, els quals, així com llurs successors en el càrrec, reben plenes facultats per vendre
amb carta de gràcia censals morts en les condicions més avantatjoses que els serà possible.
Antoni Aixaló, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó,
escrivà dels jurats i de la universitat de Mallorca.
Trasllat autoritzat per Bernat d’Esplugues, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1407,
setembre, 2.
1A-981
778 x 683
Al dors, en lletra coetània: “Trelat del sindicat de Mallorques”.
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1002

1406, març, 13. Mallorca.
Vegeu el document núm. 1001.
Trasllat autoritzat per Bernat d’Esplugues, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1407,
octubre, 3.
1A-982
785 x 665
Document en mal estat de conservació del marge esquerre, amb pèrdues de text. Al dors, en lletra coetània: “Trelat del sindicat de Mallorques”.

1003

1406, maig, 29. Mallorca.
Arnau Albertí, jurisperit, cavaller, Jaume sa Coma, Arnau Sureda, Gregori Negre, Nicolau de Pacs i Eligi sa
Rovira, jurats de la universitat de la ciutat i el regne de Mallorca, com a síndics i procuradors nomenats
pel Gran i General Consell de Mallorca el passat 13 de març per vendre censals morts en nom de la
dita universitat, nomenen procuradors substituts seus Joan Vivet, ciutadà de Mallorca, Guillem de
Fonollet, ciutadà de Barcelona, i Antoni Bacó, mercader de Mallorca, els quals reben plenes facultats per
vendre, amb carta de gràcia, censals morts a les ciutats de Barcelona, Mallorca i altres parts, en les condicions més avantatjoses possibles.
Antoni Aixaló, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó,
escrivà dels jurats i de la universitat de Mallorca.
Trasllat autoritzat per Bernat d’Esplugues, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1407,
octubre, 3.
1A-983
808 x 660
Al dors, en lletra coetània: “Trelat de la substitutió feta a·n Guillem de Fonollet”. “Translatum substitutionis sindicatus Maioricarum”.
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1004

1406, maig, 29. Mallorca.
Vegeu el document núm. 1003.
Trasllat autoritzat per Bernat d’Esplugues, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1407,
octubre, 3.
1A-984
790 x 671
Al dors, en lletra coetània: “Trelat de la substitutió feta a·n Guillem de Fonollet”.

1005

1406, juny, 19. Barcelona.
Guillem de Fonollet, ciutadà de Barcelona, i Antoni Bacó, ciutadà de Mallorca, mercaders, designats síndics i procuradors substituts, conjuntament amb Joan Vivet, ciutadà de Mallorca, pels jurats de la universitat de la ciutat i el regne de Mallorca, amb instrument públic de 29 de maig de 1406 en poder
d’Antoni Aixaló, notari públic i escrivà dels jurats de Mallorca, en virtut de les facultats rebudes en la dita
substitució, venen, amb carta de gràcia, a Bertran Nicolau, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal
mort de 2000 sous de pensió anual, a percebre cada 19 de juny, assignats sobre les imposicions i altres
drets de la ciutat i el regne de Mallorca. Preu de la venda: 32.000 sous, a for o raó de 16.000 sous per
1000 sous. L’import de la venda serà esmerçat pels esmentats síndics en la lluïció i redempció de cinc
censals morts antics, que es descriuen detalladament. Segueix l’àpoca del preu de la venda en un pergamí apart, més petit, cosit al de la venda.
Bernat d’Esplugues, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-985
783 x 665 i 240 x 339 (àpoca)
Al dors, en lletra coetània: “Compra de .IIm. sous barcelonesos de censal mort, feta per lo honrat
en Bertran Nicolau, mercader, ciutadà de Barcelona, sobre lo regne de Mallorques, pagadors quescun any a .XVIIII. de juny, per preu de .XXXIIm. sous barcelonesos”. D’una altra mà coetània: “Carta
de compra de .IIm. sous barcelonesos feta per l’onrat en Bertran Nicholau, mercader, ciutadà de
Barcelona, sobre lo regne de Mallorques, pagadors cascun any a .XVIIIIo. de juny, per preu de
.XXXIIm. sous”. “És en lo inventari”.
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1006

1406, juny, 22. Barcelona.
Pere de Torrent, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Guillem de Fonollet, mercader, ciutadà de
Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat i el regne de Mallorca, que li ha restituït
5000 sous d’aquells 10.000 pel preu dels quals Jaume Eimeric, ciutadà de Mallorca, síndic i procurador
de la universitat i dels singulars de la ciutat i el regne de Mallorca, vengué amb carta de gràcia a Antoni
sa Plana, notari, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 1000 sous de pensió anual, a pagar cada 1
de setembre, amb instrument públic de 29 d’abril de 1396 en poder de Joan de Torrent, per autoritat
reial notari públic de Barcelona. Posteriorment, amb instrument públic de 23 d’agost del mateix any i en
poder del mateix notari, l’esmentat Antoni sa Plana féu confessió i reconeixement que Pere de Torrent
participava en 500 sous en aquest censal, atès que havia aportat 5000 sous en el seu preu. Els 5000
sous que Pere de Torrent ha rebut de Guillem de Fonollet per la lluïció dels 500 sous de la seva part en
el censal pertanyen a aquells altres 32.000 sous pel preu dels quals el dit Guillem de Fonollet i Antoni
Bacó, mercader, ciutadà de Mallorca, han venut amb carta de gràcia a Bertran Nicolau, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 2000 sous, segons instrument públic de 19 de juny present en
poder de Bernat Esplugues, notari públic de Barcelona.
Arnau Lledó, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-986
341 x 378

1007

1406, juny, 22. Barcelona.
Arnau Fonolleda, de la casa del rei, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Guillem de Fonollet, mercader, ciutadà de la dita ciutat, síndic i procurador de la universitat de la ciutat i el regne de Mallorca,
que li ha pagat i restituït les 275 lliures pel preu de les quals Pere Ballester, ciutadà de Barcelona, com
a síndic i procurador de la universitat i del Gran Consell de la ciutat i el regne de Mallorca i de les
parròquies foranes, li havia venut amb carta de gràcia un censal mort de 500 sous de pensió anual, a
percebre cada 22 de setembre, segons instrument públic de venda de 21 de setembre de 1402 en
poder de Berenguer Roure, per autoritat reial notari públic de Barcelona. Les 275 lliures han estat
pagades amb els 32.000 sous que Guillem de Fonollet ha rebut de Bertran Nicolau, mercader, ciutadà
de Barcelona, pel preu d’un censal mort de 2000 sous que dit Guillem de Fonollet i Antoni Bacó, ciu-
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1006. Pere de Torrent, ciutadà de Barcelona, reconeix a
Guillem de Fonollet, mercader i ciutadà de Barcelona,
síndic de la universitat de la
ciutat i el regne de Mallorca,

la restitució de 5000 sous d’aquells altres 10.000 que valgué un censal mort venut
amb carta de gràcia l’any
1396. La present lluïció està
relacionada amb un altre cen-

sal de 32.000 sous de preu,
venut a Bertran Nicolau, mercader, ciutadà de Barcelona.
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tadà de Mallorca, com a síndics i procuradors d’aquella universitat havien venut amb carta de gràcia a
dit Bertran Nicolau, per tal de redimir aquest i altres censals morts, amb instrument públic de venda de
19 del present mes de juny en poder de Bernat Esplugues, notari públic de Barcelona.
Arnau Lledó, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-987
361 x 456

1008

1406, juny, 26. Barcelona.
Joan de Mitjavila, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Guillem de Fonollet, mercader, ciutadà de
la mateixa ciutat, i a Antoni Bacó, mercader, ciutadà de Mallorca, síndics i procuradors de la universitat
de la ciutat i el regne de Mallorca, que li han pagat i restituït les 520 lliures pel preu de les quals
Nicolau de Gualbes, ciutadà de Barcelona, i Francesc Carbonell, ciutadà de Mallorca, com a procuradors,
juntament amb Pelagi Unís, cavaller, habitant de Mallorca, de diversos ciutadans i habitants de la ciutat
i illa de Mallorca, havien venut amb carta de gràcia al seu germà Gaspar de Mitjavila, mercader, ciutadà de Barcelona, difunt, un censal mort de 800 sous de pensió anual, a percebre cada 19 de març,
segons instrument públic de venda de 18 de març de 1402 en poder del notari infrascrit.
Posteriorment, Gaspar de Mitjavila havia fet confessió i reconeixement del censal a Francesc Sunyer, ciutadà de Barcelona, amb instrument públic de 13 d’abril del mateix any en poder de Tomàs de
Bellmunt, notari públic de Barcelona. Al seu torn, Francesc Sunyer féu venda del censal a Joan de
Mitjavila, amb instrument públic de venda de 17 d’octubre de 1403 en poder de Pere Claver, per autoritat reial notari públic de Barcelona. Les 520 lliures han estat pagades amb els 32.000 sous que
Guillem de Fonollet i Antoni Bacó han rebut de Bertran Nicolau, mercader, ciutadà de Barcelona, pel
preu d’un censal mort de 2000 sous que dits Guillem de Fonollet i Antoni Bacó, com a síndics i procuradors d’aquella universitat havien venut amb carta de gràcia al dit Bertran Nicolau, per tal de redimir
aquest i altres censals morts, amb instrument públic de venda de 19 del present mes de juny, en poder
de Bernat Esplugues, notari públic de Barcelona.
Arnau Lledó, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-988
278 x 524
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1009

1406, juny, 30. Barcelona.
Galceran Castelló, ciutadà de Barcelona, antic escrivà de porció de la casa de Don Joan, aleshores duc
de Girona i després rei d’Aragó, de bona memòria, confessa i reconeix a Guillem de Fonollet, mercader,
ciutadà de Barcelona, i a Antoni Bacó, mercader, ciutadà de Mallorca, síndics i procuradors de la universitat de la ciutat i el regne de Mallorca, que li han pagat i restituït 2600 sous dels 2800 que li faltaven
cobrar d’aquells 7000 sous pel preu dels quals Joan de Mont-ros, ciutadà de Barcelona, síndic i procurador de la universitat i del Gran Consell de la ciutat i el regne de Mallorca i de les parròquies foranes, li
havia venut amb carta de gràcia un censal mort de 500 sous de pensió anual, a percebre cada 18 de
desembre, segons instrument públic de venda de 18 de desembre de 1386 en poder del notari infrascrit. Dels 200 sous restants que li queden per cobrar, Galceran Castelló manifesta que en fa remissió
graciosa a la dita universitat i als seus singulars. Dels dits 500 sous censals, Galceran Castelló declara
que 300 ja han estat redimits: 100 per Pere Ballester i 100 per Pere de Torrent, ciutadans de
Barcelona, aleshores arrendataris de la universitat de la dita ciutat, i altres 100 per Gabriel Ballester,
ciutadà de Barcelona, antic síndic i procurador de la seva universitat, segons que consta en els respectius instruments de definició. Els restants 200 sous són lluïts i redimits amb la present escriptura per
l’import esmentat de 2600 sous, els quals han estat pagats amb els 32.000 sous que els dits Guillem
de Fonollet i Antoni Bacó han rebut de Bertran Nicolau, mercader, ciutadà de Barcelona, pel preu d’un
censal mort de 2000 sous que dits Guillem de Fonollet i Antoni Bacó, com a síndics i procuradors de la
universitat de la ciutat i el regne de Mallorca havien venut amb carta de gràcia al dit Bertran Nicolau,
per tal de redimir aquest i altres censals morts, amb instrument públic de venda de 19 del present mes
de juny en poder de Bernat Esplugues, notari públic de Barcelona.
Arnau Lledó, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-989
332 x 523
Al dors, en lletra coetània: “Venerabilis Bertrandi Nicholai”.

1010

1406, agost, 12. Barcelona.
Guillem de Fonollet, mercader, ciutadà de Barcelona, designat síndic i procurador substitut, conjuntament
amb Joan Vivet i Antoni Bacó, mercader, ciutadans de Mallorca, pels jurats de la universitat de la ciutat i
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el regne de Mallorca, amb instrument públic de 29 de maig de 1406 en poder d’Antoni Aixaló, notari
públic i escrivà dels jurats de Mallorca, en virtut de les facultats rebudes en la dita substitució ven, amb
carta de gràcia, a Bertran Nicolau, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 2000 sous de
pensió anual, a percebre cada 12 d’agost, assignats sobre les imposicions i altres drets de la ciutat i el
regne de Mallorca. Preu de la venda: 32.000 sous, a for o raó de 16.000 sous per 1000 sous. L’import
de la venda serà esmerçat en la lluïció i redempció de nou censals morts antics, que es descriuen detalladament. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Bernat d’Esplugues, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-990
888 x 712
Al dors, en lletra coetània: “Carta de .IIm. sous barcelonesos de censal mort que lo honrat en
Bertran Nicholau, mercader, ciutadà de Barcelona, reeb quescun any a .XII. dies d’agost sobre la
ciutat e regne de Mallorques, per preu de .XXXIIm. sous barcelonesos”. “Són en lo inventari”.
Document una mica deteriorat de tot el marge esquerre.

1011

1406, agost, 17. Barcelona.
Pere de Coll, llicenciat en lleis, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Guillem de Fonollet, mercader,
ciutadà de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat i el regne de Mallorca, que li ha
pagat i restituït 5380 sous, pel preu dels quals Francesc Carbonell, ciutadà de Mallorca, en nom seu
propi, i Nicolau de Gualbes, ciutadà de Barcelona, com a procuradors, juntament amb Pelagi Unís, cavaller, habitant de Mallorca, d’una multitud de ciutadans i habitants de la ciutat i illa de Mallorca, li havien
venut amb carta de gràcia un censal mort de 538 sous de pensió anual, a percebre cada 9 de desembre, segons instrument públic de venda de 9 de desembre de 1401 en poder de Joan de Fontcoberta,
per autoritat reial notari públic de Barcelona. Els 5380 sous li han estat pagats en dues fraccions, l’una
de 2200 sous i l’altra de 3180, procedents d’altres dues vendes de censals morts.
Arnau Lledó, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-991
427 x 584
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1012

1406, agost, 20. Barcelona.
Violant, muller de Guillem Oliver, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Guillem de Fonollet, mercader, ciutadà de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat i el regne de Mallorca, que li
ha pagat i restituït 11.000 sous, pel preu dels quals Francesc Carbonell, ciutadà de Mallorca, i Nicolau
de Gualbes, ciutadà de Barcelona, en nom llur propi i també com a procuradors, juntament amb Pelagi
Unís, cavaller, habitant de Mallorca, d’una multitud de ciutadans i habitants de la ciutat i illa de
Mallorca, li havien venut amb carta de gràcia un censal mort de 1000 sous de pensió anual, a percebre
cada 13 de maig, segons instrument públic de venda de 12 de maig de 1402 en poder de Joan de
Fontcoberta, per autoritat reial notari públic de Barcelona. Aquells 11.000 sous han estat pagats amb
els 32.000 sous que el dit Guillem de Fonollet ha rebut de Bertran Nicolau, mercader, ciutadà de
Barcelona, pel preu d’un censal mort de 2000 sous que el dit Guillem de Fonollet, en nom d’aquella universitat, havia venut al dit Bertran Nicolau amb instrument públic de venda de 12 del present mes d’agost en poder de Bernat Esplugues, notari públic de Barcelona.
Arnau Lledó, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-992
455 x 578
1013

1406, agost, 21. Barcelona.
Antoni Cases, de la tresoreria de la reina, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Guillem de
Fonollet, mercader, ciutadà de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat i el regne de
Mallorca, que li ha pagat i restituït 3000 sous d’aquells 13.000 pel preu dels quals Francesc Carbonell,
ciutadà de Mallorca, en nom propi, i Nicolau de Gualbes, ciutadà de Barcelona, com a procuradors, juntament amb Pelagi Unís, cavaller, habitant de Mallorca, d’una multitud de ciutadans i habitants de la
ciutat i illa de Mallorca, havien venut amb carta de gràcia a Jaume Pastor, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 1300 sous de pensió anual, a percebre cada 16 de setembre, segons instrument públic de
venda de 9 de desembre de 1401 en poder de Joan de Fontcoberta, per autoritat reial notari públic de
Barcelona. Jaume Pastor havia fet cessió i reconeixement al dit Antoni Cases de 300 sous d’aquells
1300, pel preu de 3000 sous, segons instrument públic de 16 d’agost de 1402 en poder del mateix
notari Joan de Fontcoberta. Aquells 3000 sous han estat pagats amb els 32.000 sous que dit Guillem
de Fonollet ha rebut de Bertran Nicolau, mercader, ciutadà de Barcelona, pel preu d’un censal de 2000
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sous que dit Guillem de Fonollet, en nom d’aquella universitat, havia venut a dit Bertran Nicolau amb
instrument públic de venda de 12 del present mes d’agost, en poder de Bernat Esplugues, notari públic
de Barcelona.
Arnau Lledó, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-993
517 x 548

1014

1406, agost, 28. Barcelona.
Bartomeu Fornaca, estudiant d’arts, habitant de Barcelona, procurador de Joan de Vall, ciutadà de
Barcelona, confessa i reconeix a Guillem de Fonollet, mercader, ciutadà de Barcelona, síndic i procurador
de la universitat de la ciutat i el regne de Mallorca, que li ha pagat i restituït 2200 sous d’aquells
13.000 sous pel preu dels quals Francesc Carbonell, ciutadà de Mallorca, en nom propi, i Nicolau de
Gualbes, ciutadà de Barcelona, com a procuradors d’una multitud de ciutadans i habitants de la ciutat i
illa de Mallorca, havien venut amb carta de gràcia al difunt Jaume Pastor, ciutadà de Barcelona, amb
carta de gràcia, un censal mort de 1300 sous de pensió anual, a percebre cada 16 de setembre,
segons instrument públic de venda de 9 de desembre de 1401 en poder de Joan de Fontcoberta, per
autoritat reial notari públic de Barcelona. Jaume Pastor havia fet cessió i reconeixement de 220 sous
d’aquells 1300, pel preu de 2200 sous, al dit Joan de Vall, marmessor, juntament amb el dit Jaume
Pastor, del testament del difunt Bertran de Riudovelles, clergue tonsurat, segons instrument públic de
cessió de 23 de juny de 1405 en poder del mateix notari Joan de Fontcoberta. Aquells 2200 sous han
estat pagats amb els 32.000 sous que el dit Guillem de Fonollet ha rebut de Bertran Nicolau, mercader, ciutadà de Barcelona, pel preu d’un censal mort de 2000 sous que el dit Guillem de Fonollet, en
nom d’aquella universitat, havia venut al dit Bertran Nicolau amb instrument públic de venda del 12 del
present mes d’agost, en poder de Bernat d’Esplugues, notari públic de Barcelona.
Arnau Lledó, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-994
413 x 647

1015

1406, agost, 31. Barcelona.

178

Catàleg dels pergamins

Constança de Corbera, abans priora, ara abadessa del monestir de Sant Pere de les Puelles, de
Barcelona, confessa i reconeix a Guillem de Fonollet, mercader, ciutadà de Barcelona, síndic i procurador
de la universitat de la ciutat i el regne de Mallorca, que li ha pagat i restituït 2200 sous d’aquells
13.200 pel preu dels quals Francesc Carbonell, ciutadà de Mallorca, en nom propi, i Nicolau de
Gualbes, ciutadà de Barcelona, ambdós procuradors, juntament amb altres, de diversos habitants de la
ciutat i el regne de Mallorca, havien venut amb carta de gràcia a Sança Olivera, priora del monestir de
Santa Maria de Jonqueres, de Barcelona, un censal mort de 1200 sous de pensió anual, a percebre
cada 7 de setembre, segons instrument públic de venda de 28 de gener de 1402 en poder de Joan de
Fontcoberta, notari públic de Barcelona. El 3 de març del mateix any, la priora Sança Olivera havia fet
cessió i consignació a la dita Constança de Corbera de 200 sous d’aquell censal, per import dels 2200
sous esmentats. Aquests 2200 sous han estat pagats amb els 32.000 sous que el dit Guillem de
Fonollet ha rebut de Bertran Nicolau, mercader, ciutadà de Barcelona, pel preu d’un censal mort de
2000 sous que el dit Guillem de Fonollet, en nom d’aquella universitat, havia venut al dit Bertran
Nicolau amb instrument públic de venda del 12 del present mes d’agost, en poder de Bernat
Esplugues, notari públic de Barcelona.
Arnau Lledó, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-995
316 x 549

1016

1406, setembre, 1. Barcelona.
Pere Corts, prevere, beneficiat a l’església de Santa Maria del Pi, i Francesc Lluc, notari, ciutadà de
Barcelona, obrers, procuradors i administradors de l’obra del campanar de Santa Maria del Pi, en nom
de la dita obra, i Bartomeu Castlar, prevere, beneficiat a la dita església, procuradors, juntament amb
Pere Guillem Jaufred, canonge i prepòsit de la seu de Barcelona, i amb Guillem de Fonollet, mercader,
ciutadà de Barcelona, infrascrit, de Guillem Carbonell, llicenciat en decrets, rector de l’església parroquial
de Santa Maria del Pi, confessen i reconeixen al dit Guillem de Fonollet, mercader, ciutadà de Barcelona,
síndic i procurador de la universitat de la ciutat i el regne de Mallorca, que els ha pagat i restituït 1800
sous per la lluïció, redempció i preu d’un censal mort de 112 sous i 6 diners de pensió anual, a percebre cada 15 de juny, que la difunta Bartomeva, muller del difunt Bernat de Sarrià, formenter, ciutadà de
Barcelona, filla i hereva universal del difunt Pere de Tresserra, apotecari, ciutadà de Barcelona, havia llegat a l’obra de l’església del Pi en el seu darrer testament de 5 de gener de 1395, en poder de Jaume
Rossell, notari públic de Barcelona. Aquests 1800 sous han estat pagats amb els 32.000 sous que el dit
Guillem de Fonollet ha rebut de Bertran Nicolau, mercader, ciutadà de Barcelona, pel preu d’un censal
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mort de 2000 sous que el dit Guillem de Fonollet, en nom d’aquella universitat, havia venut al dit
Bertran Nicolau amb instrument públic de venda de 12 del present mes d’agost, en poder de Bernat
Esplugues, notari públic de Barcelona.
Arnau Lledó, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-996
416 x 564

1017

1406, setembre, 13.València.
El rei Martí ordena a tots els virreis, governadors, justícies, veguers, batlles, salmedines, merins, comissaris
i altres oficials reials i lloctinents seus que no dispensin tractes de favor als homicides i criminals, ni els
concedeixin remissions, indulgències, absolucions o guiatges a canvi de diners o altres composicions. Els
adverteix de les fortes penes en què incorreran (pecuniàries i privació del càrrec) si no compleixen el
present edicte i pragmàtica sanció, la qual ordena copiar i registrar en els llibres de llurs cúries i pregonar públicament en llurs districtes jurisdiccionals. També disposa que tota persona de la seva terra, inculpada per un crim, sigui de la condició, estat i llei que sigui, no s’avingui a negociar amb ells cap composició, i que els escrivans i notaris de llurs cúries no rebin ni escripturin cap mena de compromís.
Trasllat autoritzat per Joan des Pujol, escrivà del rei, per autoritat reial notari públic per a tota la
terra i dominació seva, de 1411, març, 13.
1A-997
420 x 531
Al dors, en lletra coetània: “Rex Martinus”.

1018

1406, setembre, 18. Barcelona.
Nicolau d’Om, causídic, ciutadà de Barcelona, tutor assignat per Arnau Guillem de Bellera, cavaller, òlim
veguer de Barcelona i del Vallès, de les persones i béns de Pericó, Isabel i Violant, fills pupils del difunt
Joan de Torrent, notari, i Eulàlia, muller del dit Joan de Torrent, confessen i reconeixen a Guillem de
Fonollet, mercader, ciutadà de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat i el regne de
Mallorca, que els ha pagat i restituït 8500 sous d’aquells 10.000 pel preu dels quals Jaume Aimeric, ciu-
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tadà de Mallorca, síndic i procurador de la universitat i Gran Consell de la ciutat i el regne de Mallorca i
de les seves parròquies foranes havia venut amb carta de gràcia al dit Joan de Torrent un censal mort
de 1000 sous de pensió anual, a percebre cada 1 de maig, segons instrument públic de venda de 20
d’abril de 1396 en poder de Pere de Colls, notari públic de Barcelona. Aquests 8500 sous han estat
pagats amb els 32.000 sous que el dit Guillem de Fonollet ha rebut de Bertran Nicolau, mercader, ciutadà de Barcelona, pel preu d’un censal mort de 2000 sous que el dit Guillem de Fonollet i Antoni
Bacó, mercader, ciutadà de Mallorca, com a procuradors substituts de la universitat de la ciutat i el
regne de Mallorca havien venut al dit Bertran Nicolau amb instrument públic de venda de 19 de juny
de 1406, en poder de Bernat d’Esplugues, notari públic de Barcelona.
Arnau Lledó, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-998
316 x 699
Al dors, en lletra coetània: “Ramensas d’en Bertran Nicholau del terme de .XVIIII. de juny”.

1019

1406, setembre, 21. Barcelona.
Joan de Mitjavila, fill del difunt Joan de Mitjavila, ciutadà de Barcelona, amb el desig d’incrementar la
dotació econòmica del benefici perpetu fundat a l’altar de Sant Honorat de l’església de Sant Miquel,
de Barcelona, pel difunt Nicolau Sameres, ciutadà de Barcelona, dóna i assigna a l’esmentat benefici i al
seu beneficiat, present i futur, 6 morabatins censals que anualment percep de dues propietats alodials
situades en el territori de Barcelona, l’una vora l’església de Santa Madrona, a Montjuïc, i l’altra al lloc
anomenat Forns de Poals. Joan de Mitjavila ordena amb detall la distribució anual dels morabatins, que
tindrà lloc el dia de sant Honorat.
Francesc de Manresa, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-999
566 x 592
Al dors, en lletra coetània: “Carta de assignatió de .VI. morabatins feta per lo honrat en Johan de
Mitge Vila, ciutadà de Barcelona, al benifet de Sent Honorat costruït en la esgléya de Sent Miquel”.
Hi ha altres anotacions, molt borroses.
Document en mal estat de conservació de la part central, amb pèrdua d’escriptura.
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1020

1406, setembre, 25. Barcelona.
Joan Mestre, prevere, beneficiat a l’església de Santa Eulàlia del Camp, de Barcelona, procurador de
Constança Busqueta, monja del monestir de Santa Maria de Valldonzella, en el territori de Barcelona,
actuant amb el consentiment de Constança, abadessa del dit monestir, confessa i reconeix a Guillem de
Fonollet, mercader, ciutadà de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat i el regne de
Mallorca, que li ha pagat i restituït 1183 sous d’aquells 8393 pel preu dels quals Pere Ballester, ciutadà
de Barcelona, com a síndic i procurador de la universitat i del Gran Consell de la ciutat i el regne de
Mallorca i de les parròquies foranes, havia venut amb carta de gràcia a la seva principal Constança
Busqueta un censal mort de 699 sous i 5 diners de pensió anual, a percebre cada 3 de febrer, segons
instrument públic de venda de 2 de febrer de 1402 en poder del notari infrascrit. Els 1183 sous rebuts
són per la lluïció i redempció de 98 sous i 7 diners dels 699 sous i 5 diners censals, de manera que
actualment el censal mort queda per 600 sous i 10 diners, a raó de 14.000 sous per 1000 sous, amb
una pensió anual de 515 sous, segons instrument de reducció d’avui mateix, en poder del notari infrascrit. Els 1183 sous han estat pagats amb els 32.000 sous que el dit Guillem de Fonollet ha rebut de
Bertran Nicolau, mercader, ciutadà de Barcelona, pel preu d’un censal mort de 2000 sous que el dit
Guillem de Fonollet, en nom d’aquella universitat, havia venut al dit Bertran Nicolau amb instrument
públic de venda de 12 d’agost d’enguany, en poder de Bernat Esplugues, notari públic de Barcelona.
Arnau Lledó, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1000
340 x 571

1021

1406, octubre, 26. Barcelona.
Joan ses Avasses, major de dies, ciutadà de Barcelona, tenint i posseint tots els béns i drets que la seva
difunta mare Maria, muller del també difunt Joan ses Avasses, mercader, ciutadà de Barcelona, li deixà
en usdefruit de per vida, i també com a pare i administrador legítim dels seus fills Pere, adult, Tomàs,
Gabriel, Francesc i Agneta, impúbers, confessa i reconeix a Guillem de Fonollet, mercader, ciutadà de
Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat i el regne de Mallorca, que li ha pagat i resti-
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tuït 11.000 sous pel preu dels quals Francesc Carbonell, ciutadà de Mallorca, i Nicolau de Gualbes, ciutadà de Barcelona, procuradors, juntament amb Pelagi Unís, cavaller, habitant de Mallorca, de diversos
ciutadans i habitants de la ciutat i el regne de Mallorca, havien venut amb carta de gràcia a la dita
Maria, mare seva difunta, un censal mort de 1000 sous de pensió anual, a percebre cada 20 d’octubre,
segons instrument públic de venda de 19 d’octubre de 1401 en poder de Pere de Colls, notari públic de
Barcelona. Els 11.000 sous li han estat pagats fraccionadament amb quantitats procedents de tres
altres lluïcions de censals que es detallen: 91 sous i 6 diners, 6937 sous, i 3971 sous i 6 diners.
Arnau Lledó, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1001
673 x 557
Al dors, en lletra coetània: “Ramensas de Bertran Nicholau (...)”.

1022

1407, gener, 14. Barcelona.
Pronunciació i declaració judicial emesa per Guillem Pere Bussot, doctor en lleis, i Ponç Muntaner, doctor
en decrets, com a experts, consellers i cojutges designats per Antoni Guillem Dorta, donzell, sotsveguer
de Barcelona, per tal de dirimir la causa de reclamació vista entre Antoni Oliver, sotssíndic de la ciutat
de Barcelona, d’una banda, i Francesc Colomer, mercader de Barcelona, de l’altra. El sotssíndic havia presentat una reclamació contra la sentència interlocutòria dictada el 24 de novembre de 1406 per Joan
de Pont, llicenciat en decrets, sobre una causa de mercaderia existent entre l’esmentat Francesc
Colomer, d’una banda, i Berenguer Reverdit i Pere Vuitubri, també mercaders de Barcelona, de l’altra.
Aquesta sentència vulnerava els privilegis de la ciutat de Barcelona, especialment el privilegi dels cònsols
de la mar, als quals pertoca en exclusiva entendre en les qüestions de l’art mercantil. Els jutges de la
causa de reclamació es pronuncien i declaren bona la reclamació de la part de la ciutat i no bona la
interlocutòria emesa per Joan de Pont perquè lesiona el privilegi del Consolat de Mar, i condemnen la
part reclamada a satisfer els 5 florins que la part reclamant havia bestret per aquesta causa.
Arnau de Millars, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en nom i lloc d’Antoni sa Plana,
notari i escrivà de la cort del veguer de Barcelona, clogué aquest document el 17 de febrer de
1407.
1A-1002
1100 x 609
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Document format per dos pergamins cosits. Al dors, en lletra coetània: “Carta de sentència o declaració obtenguda per lo síndich de la ciutat de Barcelona per virtut del privilegi de la ciutat atorgat per
rahó de la art de la mercaderia contra aquels qui dan juy denant los cònsols de la mar e aprés han
recors als alcaldes de la moneda o a altres officials”. Hi ha alguna altra anotació, borrosa.

1023

1407, gener, 31. Barcelona.
Galvany Ricart, ciutadà de Barcelona, fill i hereu universal del difunt Riambau Ricart, ciutadà de
Barcelona, estableix i dóna en emfiteusi a Pau Vilardell, ciutadà de Barcelona, i als seus, mitja mujada
de terra erma amb un pou i unes barraques que hi ha, situada a Montjuïc, vora la torre del Farell.
Aquesta terra i altres predis que Galvany Ricart posseeix en el mateix lloc estan sota el domini alodial
de la pabordia del mes de juliol de la canònica de Barcelona, a la qual paga anualment un cens d’11
sous per sant Miquel de setembre. L’emfiteuta pagarà cada any a Galvany Ricart un cens de 6 diners
per Nadal, i per dret d’entrada ha pagat 11 sous.
Hi manca la subscripció notarial.
1A-1003
438 x 522

1024

1407, maig, 25. Barcelona.
Ferrer de Gualbes, Miquel Roure, Gilabert de Malla i Joan Fiveller, consellers aquest any de la ciutat de
Barcelona juntament amb Joan de Conomines, absent, fan cessió a Antoni Dolç, mercader, ciutadà de
Barcelona, de tots els drets i de totes les accions competents a la ciutat de Barcelona contra Jaume
Comes, Nicolau Bruc, Jaume Cijar, Francesc de Pujol i Arnau de Puigferrer, a fi que pugui recuperar les 74
lliures, els 16 sous i els 4 diners que havia pagat a Galceran de Gualbes, clavari de la ciutat de Barcelona.
Antoni Dolç havia bestret al clavari aquella quantitat, la qual faltava pagar a la ciutat de les 350 lliures pel
preu de les quals Jaume Comes, Nicolau Bruc, mercaders, Jaume Cijar, carnisser, major de dies, Francesc de
Pujol, notari, i Arnau de Puigferrer, mestre d’aixa, tots ells ciutadans de Barcelona, havien comprat a la ciutat de Barcelona i als consellers predecessors dels actuals la imposició o ajuda dels honors durant 3
mesos, que començaren a córrer l’1 de febrer de 1406 i acabaren el darrer dia d’abril següent, segons
escriptura de venda de 29 de gener de 1406 rebuda en poder del notari Bonanat Gili.
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Hi manca la subscripció notarial, però el document fa constar que el notari actuant és Bonanat Gili.
1A-1004
298 x 435
Al dors, en lletra coetània: “Cessió de n’Anthoni Dolç, mercader”.

1025

1407, agost, 2. Sant Víctor de Marsella.
El papa Benet XIII nomena procuradors seus i de la Cambra Apostòlica Francesc de Blanes, ardiaca de
València, Domènec Ram, prior de Saragossa, referendaris pontificis, Guillem Carbonell, sagristà de
Barcelona i clergue de la Cambra Apostòlica, i Vicenç Sagurín, canonge de Tortosa, col·lector dels drets i
les rendes de la dita Cambra a les províncies de Tarragona i Saragossa. Els dóna plenes facultats per
vendre censals morts a carta de gràcia fins a la quantitat màxima de 250.000 florins d’or d’Aragó,
especialment a les esglésies de les ciutats i diòcesis de les províncies de Tarragona i Saragossa. El nomenament es fa en compliment d’una Constitució Apostòlica aprovada ahir mateix, inserida aquí sencera,
per fer front a les urgents necessitats de numerari de la Cambra Apostòlica i prosseguir la consecució
de la pau i la unió de l’Església universal.
Julià de Loba, notari.
1A-1005
535 x 609
Al dors, en lletra coetània: “Lo poder és de miçer Francesch de Blanes e micer Guillem Carbonell”.
“Bulla de papa Benet XIII, de la execució del subsidii. Nichil valet”.
Hi manca la butlla.

1026

1407, setembre, 16. Barcelona.
Arnau Esquerit, abans canviador, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Galceran de Gualbes, clavari de la ciutat de Barcelona, que li ha pagat, del preu del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del
Mas de Flix que la ciutat de Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 110 lliures,
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sobre el cobrament de les quals el dit Arnau havia arribat a un acord amb els creditors del dit Francesc
de Santcliment. Les 110 lliures corresponen a pensions endarrerides i altres despeses fetes per un violari de 200 sous de pensió anual, a percebre cada 19 de novembre durant la vida de l’infant Joan, aleshores primogènit del rei d’Aragó, i durant la vida d’Arnau Esquerit, i que el difunt Salvador de Bosc, senyor
que fou dels dits castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix, i Macià Gener, veí de
Montblanc, havien venut a dit Arnau Esquerit, per 1400 sous, amb instrument públic fet a Barcelona el
19 de novembre de 1373, clos per Berenguer Bedorch, notari de la mateixa ciutat.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-1006
282 x 711
Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .CX. lliures barceloneses, feta e
fermada per n’Arnau Squerit, òlim cambiador de Barcelona, a la dita ciutat de Barcelona, per rahó
de la compra de Flix e de la Palma”.

1027

1407, setembre, 17. Barcelona.
Bernat Carbó, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Galceran de Gualbes, clavari de Barcelona,
que li ha pagat, del preu del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la ciutat de
Barcelona ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 122 lliures, 6 sous i 10 diners per la meitat
de 244 lliures, 13 sous i 8 diners que li eren deguts per la lluïció de 20 lliures, 7 sous i 10 diners que
faltaven per acabar de lluir un censal mort de 30 lliures de pensió anual, a percebre cada 31 de maig,
que Arnau de Granyanella, del lloc d’Alcarràs, a la diòcesi de Lleida, com a procurador de Francesc de
Santcliment, cavaller, senyor del dit lloc d’Alcarràs, del seu fill Ramon, i de les universitats i els singulars
dels castells i llocs d’Alcarràs, Montagut, Llardecans, Sarroca, Flix i la Palma, li havia venut per 360 lliures, amb instrument públic fet a la parròquia de Santa Engràcia, del terme del castell de Montcada, el
31 de maig de 1387, clos per Pere Roset, notari públic de Barcelona.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-1007
275 x 585
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Taques de fongs que afecten alguns passatges de l’escriptura. Al dors, en lletra coetània: “Carta de
àpoca, diffinició e cessió de .CXXII. lliures, .VI. sous, .X. diners barcelonesos, feta e fermada per en
Bernat Carbó, ciutadà de Barcelona, a la dita ciutat de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e
de la Palma”.
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1407, setembre, 24. Barcelona.
Antoni Bussot, ciutadà de Barcelona, procurador de Violant, muller del difunt Guillem Rovira, mercader,
ciutadà de Barcelona, hereva universal en vida seva del seu fill difunt Antoni Rovira, ciutadà de
Barcelona, procurador també de Lluís, fill del dit Antoni Rovira, al qual Lluís pervindrà l’herència del seu
pare després de la mort de Violant, i procurador encara de Violant, donzella, filla de Tomàs Sala, mercader, ciutadà de Barcelona, difunt, i de la seva muller Isabel, germana del dit Antoni Rovira, actualment
muller de Joan Ortal, confessa i reconeix a Galceran de Gualbes, clavari de la ciutat de Barcelona, que li
ha pagat, del preu del castell i els llocs de Flix, de la Palma i del Mas de Flix que la ciutat de Barcelona
ha comprat a Francesc de Santcliment, cavaller, 191 lliures, 4 sous i 7 diners per la meitat de 382 lliures, 9 sous i 2 diners que eren deguts als seus principals per la lluïció de 695 sous i 5 diners d’un censal
mort de 1000 sous de pensió que pertanyia al dit Antoni Rovira. D’aquesta manera quedava completament lluït un censal de 1200 sous de pensió que havia pertangut al dit Antoni Rovira per venda que
Arnau de Granyanella, del lloc d’Alcarràs, en nom seu propi i com a síndic i procurador, juntament amb
altres, de Francesc de Santcliment, cavaller, dels seus fills Ramon i Francescó, de les seves respectives
mullers Francesca i Caterina, i de les universitats i els singulars dels castells i llocs d’Alcarràs, Montagut,
Llardecans, Sarroca, Flix i de la Palma, havia fet al dit Antoni Rovira amb instrument públic estès a
Barcelona el 17 d’abril de 1386 i clos per Guillem Mulet, per autoritat reial notari públic per a tota la
seva terra i dominació, pel preu de 13.200 sous, a raó d’11.000 sous per 1000 sous. D’aquella pensió
de 1200 sous, Antoni Rovira n’havia cedit 200 als hereus del difunt Ramon Bussot, ciutadà de
Barcelona, amb instrument públic de 25 de juny de 1386 en poder del mateix notari Guillem Mulet. Els
restants 304 sous i 7 diners que faltava lluir per arribar als 1000 sous, el dit Antoni Rovira ja els havia
redimit amb instrument públic donat a Barcelona el 19 de maig de 1401 en poder de Bonanat Gili,
notari públic de Barcelona.
Pere Soler, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 28 de febrer de 1435.
1A-1008
348 x 567
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Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca, diffinició e cessió de .CLXXXXI. lliures, .IIII. sous, .VII.
diners barcelonesos, feta e fermada per lo procurador de madona Violant, muller d’en Guillem
Rovira, quondam, mercader de Barcelona, e d’altres, a la ciutat de Barcelona, per rahó de la compra de Flix e de la Palma”.

1029

1407, octubre, 22. Barcelona.
Francesc de Blanes, doctor en decrets i ardiaca de València, col·lector principal del subsidi imposat per
l’autoritat apostòlica sobre tot el clericat del regne d’Aragó, confessa i reconeix a Pere Regassol, canonge
de Barcelona, sotscol·lector general del mateix subsidi, que li ha pagat les 3048 lliures i 2 sous que en
nom seu havia anat rebent de la manera següent: 3272 florins d’or d’Aragó, que Guillem Castell, prevere, beneficiat a la seu de Barcelona, havia lliurat al dit Regassol el 2 de juny de 1406; 1270 florins,
rebuts per Regassol per mitjà de quatre lletres de canvi, dues d’enviades pel sotscol·lector del subsidi a
Saragossa (l’una de 200 i l’altra de 300 florins) i dues més de trameses per un altre sotscol·lector
(l’una de 500 i l’altra de 370 florins), i 1000 florins nacsis, lliurats pel dit Guillem Castell. El pagament
d’aquesta quantitat a l’esmentat Francesc de Blanes s’ha fet així: 2287 lliures i 10 sous, lliurats de
voluntat de Francesc de Blanes per Pere Regassol a Andreu de Patzi, mercader habitant a Barcelona,
per valor de 3000 florins genovesos, els quals Julià de Loba, receptor de la Cambra Apostòlica, havia
rebut d’Andreu de Bardi, a raó de 15 sous i 3 diners de Barcelona per florí; 1000 florins nacsis, que
valen 550 lliures, els quals per desig del dit Francesc de Blanes han estat tramesos per Jaume
Escapolat, canonge de Tarragona, a l’abat de Montaragó; 188 lliures i 4 sous, que Pere Regassol s’ha
reservat perquè li eren deguts per llibres i vestidures comprats dels béns del bisbe de Tarassona; la resta,
fins a les esmentades 3048 lliures i 2 sous, Pere Regassol l’ha pagada en metàl·lic.
Gabriel Canyelles, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1009
212 x 459
Al dors, en lletra coetània: “Apocha facta per honorabilem Francischum de Blanis de tribus mille
quadraginta octo libris et duobus solidis”.

1030

1408, febrer, 4. Barcelona.
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Acta notarial de la designació que Ramon de Vall, Guillem Oliver, Felip de Ferrera, Marc Turell i
Berenguer s’Estrada, consellers aquest any de la ciutat de Barcelona, i el Consell de Cent Jurats, aplegats a l’escala de l’antic palau reial de la ciutat, fan en presència del notari infrascrit i de diversos testimonis, de síndic i procurador especial seu a favor de Miquel Roure, ciutadà de Barcelona, acabat d’elegir
clavari de la ciutat, al qual són concedides totes les facultats per vendre amb carta de gràcia censals
morts en les millors condicions possibles, per tal d’assegurar el proveïment de vitualles i altres necessitats de la ciutat. El nomenament es fa d’acord amb les autoritzacions donades als consellers de
Barcelona pels reis Pere (1359, maig, 17. Barcelona) i Joan (1390, febrer, 5. Barcelona), i també segons
els capítols de la creació i regiment de la Taula de Canvi de la ciutat. La designació compta amb l’autorització i decret d’Antoni Torrelles, cavaller, veguer de Barcelona.
Bonanat Gili, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat autoritzat per Francesc Fuster, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1409, abril, 28.
1A-1010
433 x 619
Taques de fongs que afecten algun punt de l’escriptura. Al dors, en lletra coetània: “Trelat del poder
del síndich e clavari de Barcelona faent per la compra d’en Berthomeu Scala”.

1031

1408, abril, 27. Barcelona.
Antoni des Noguers, mercader, ciutadà de Barcelona, tutor i curador de les persones i els béns de Pericó
i Eulàlia, fills del difunt Guillem Company, ciutadà de Barcelona, habitant de la Pobla nova de Santa
Engràcia de Montcada, i de la seva segona muller Maria, també difunta, i Francesc sa Grau, mestre de
cases, ciutadà de Barcelona, hereu universal de la seva difunta germana Caterina, primera muller que
fou del dit Guillem Company, venen a Iu Conill, ciutadà de Barcelona, i als seus, unes cases ruïnoses
amb una peça de terra al voltant, situades a la Pobla nova de Montcada, que posseïen per Guillem
Mates, el qual ho té sota domini alodial del senyor del castell. Aquesta i altres propietats dels venedors
foren subhastades per fer front als deutes que els dits venedors tenien contrets per censals i violaris
impagats i altres deutes. Preu de la venda: 20 lliures i 10 sous. La tutoria i curadoria esmentades havien
estat assignades al dit Antoni des Noguers per Guillem sa Garriga, difunt, mestre en medicina, aleshores
batlle del terme del castell de Montcada, amb escriptura pública d’11 d’octubre de 1407 en poder de
Pere Ponç, notari públic de Barcelona. L’any 1409, el conseller Joan ses Avasses, en nom de tots els consellers de la ciutat, signà de mà pròpia aquesta escriptura per raó del domini senyorial de Barcelona
sobre el castell i terme de Montcada.
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Hi manca la subscripció notarial, però el notari actuant és Pere Ponç, per autoritat reial notari
públic de Barcelona.
1A-1011
753 x 585
El marge dret del pergamí està retallat i s’han perdut algunes lletres. Al dors, en lletra coetània:
“Duo vendiciones facte de quodam hospicio et pecia terre que sunt in Popula Montiscatheni per
Ivonem Conill ab heredibus Guillemi Company”. Hi ha altres anotacions borroses.

1032

1408, abril, 27. Barcelona.
Antoni des Noguers, mercader, ciutadà de Barcelona, tutor i curador de les persones i els béns de Pericó
i Eulàlia, fills del difunt Guillem Company, hostaler, ciutadà de Barcelona, habitant de la Pobla nova de
Santa Engràcia de Montcada, i de la seva segona muller Maria, també difunta, i Francesc sa Grau, mestre de cases, ciutadà de Barcelona, hereu universal de la seva difunta germana Caterina, primera muller
que fou del dit Guillem Company, venen a Iu Conill, ciutadà de Barcelona, i als seus, unes cases situades
a la Pobla nova de Montcada, vora l’hostal d’en Company, que tenien sota domini alodial del senyor del
castell de Montcada. Aquesta i altres propietats dels venedors foren subhastades per fer front als deutes que els dits venedors tenien contrets per censals i violaris impagats i altres deutes. Preu de la venda:
15 lliures. La tutoria i curadoria esmentades havien estat assignades al dit Antoni des Noguers per
Guillem sa Garriga, difunt, mestre en medicina, aleshores batlle del terme del castell de Montcada, amb
escriptura pública d’11 d’octubre de 1407 en poder de Pere Ponç, notari públic de Barcelona. L’any
1409, el conseller Joan ses Avasses, en nom de tots els consellers de la ciutat, signà de mà pròpia
aquesta escriptura per raó del domini senyorial de Barcelona sobre el castell i terme de Montcada.
Hi manca la subscripció notarial, però el notari actuant és Pere Ponç, per autoritat reial notari
públic de Barcelona.
1A-1012
598 x 644
Els marges superior i dret del pergamí han estat retallats. Al dors, en lletra coetània, hi ha diverses
anotacions borroses i en part retallades.
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1033

1408, abril, 27. Barcelona.
Antoni des Noguers, mercader, ciutadà de Barcelona, tutor i curador de les persones i els béns de Pericó
i Eulàlia, fills del difunt Guillem Company, hostaler, ciutadà de Barcelona, habitant de la Pobla nova de
Santa Engràcia de Montcada, i de la seva segona muller Maria, també difunta, i Francesc sa Grau, mestre de cases, ciutadà de Barcelona, hereu universal de la seva difunta germana Caterina, primera muller
que fou del dit Guillem Company, venen a Iu Conill, ciutadà de Barcelona, i als seus, una peça de terra
plantada de vinya, amb tots els seus drets, situada al peu de la costa de la Guardiola, de la dita Pobla
de Montcada. La terra és a tocar d’una altra peça de terra que li han venut avui mateix amb un altre
instrument públic de venda, molt a prop de l’hostal dels hereus del difunt Pere Riera, i que els venedors
tenen per Guillem Mates, el qual la té per Ramon Solà, de Sabadell, el qual la té sota domini alodial del
castell de Montcada. Aquesta i altres propietats dels venedors foren subhastades per fer front als deutes que els dits venedors havien contret per censals i violaris impagats i altres deutes. Preu de la venda:
20 lliures. La curadoria esmentada havia estat assignada al dit Antoni des Noguers per Guillem sa
Garriga, difunt, mestre en medicina, aleshores batlle del terme del castell de Montcada, amb escriptura
pública d’11 d’octubre de 1407 en poder de Pere Ponç, notari públic de Barcelona.
Hi manca la subscripció notarial, però el notari actuant és Pere Ponç, per autoritat reial notari
públic de Barcelona.
1A-1013
522 x 632
Al dors, en lletra coetània: “Empcio venerabilis Ivo Cunill cuiusdam pecie terre vinee plantate, in
termino castri Montiscatheni. És lo tros de terra qui és sobra lo camp del Colomer”. “In posse
Petri Poncii notarii Barchinone”. Hi ha altres anotacions il·legibles.
1034

1408, juny, 4. Barcelona.
El rei Martí encomana novament al seu conseller i camarlenc Bernat Senesterra, cavaller, l’ofici de la
procuració general del comtat d’Empúries, amb tots els seus dominis, els drets i les pertinences, tal com
ja l’exercia fins al dia d’avui. Regirà aquest ofici durant tota la seva vida i percebrà cada any la quantitat de 6000 sous melgoresos com a retribució del càrrec. El monarca notifica el nomenament a tots els
seus oficials i súbdits del comtat, així com als religiosos, nobles, barons, cavallers, burgesos i altres residents i habitants.
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1034. El rei Martí encomana
de per vida al seu conseller i
camarlenc Bernat Senesterra,
cavaller, l’ofici de la procuració general del comtat
d’Empúries, tal com ja l’exercia fins al dia d’avui, amb un
salari anual de 6000 sous
melgoresos. El monarca notifica el nomenament a tots
els seus oficials i súbdits del
comtat.
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Trasllat autoritzat per Pere Avinyó, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació
del rei, regent la notaria del castell i termes de Siurana [d’Empordà], de 1410, juliol, 28, realitzat per
manament de Berenguer Ponç, jurisperit de Castelló d’Empúries, jutge ordinari del castell i termes
de Siurana.
1A-1014
321 x 367
Al dors, en lletra coetània: “Testes Iohan Sicart, Iohan Bonet et Bernardus Pardina, Castilionis. Die
.XXXa. julii, anno .M.CCCC.Xo.”

1035

1408, juny, 23. Barcelona.
Ramon de Canyelles, mercader, ciutadà de Barcelona, ven a Bartomeu sa Vall, corder, ciutadà de
Barcelona, un cens anual de 12 morabatins que percebia sobre unes cases situades sota el palau reial
de Barcelona, al carrer o la riera de Sant Joan. Aquestes cases, de les quals es donen els antecedents de
llur trasmissió, estan sota domini alodial de la pabordia del mes de maig de la canònica de Barcelona i
de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem de Barcelona, a parts iguals. El cens, a raó de 9 sous de
Barcelona per cada morabatí, es paga en dos terminis: una meitat per sant Miquel i l’altra per santa
Maria del mes de març. Preu de la venda: 101 lliures i 5 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda,
amb data de 5 de setembre del mateix any.
Joan Girart, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Bartomeu sa Vall, notari, el
qual té les escriptures de l’escrivania del difunt Arnau Piquer, notari, clogué aquest instrument el
13 d’abril de 1425.
1A-1015
755 x 640
Al dors, en lletra coetània: “Faciunt pro vendicione fienda per discretum Bartholomeum ça Vall,
notarium, filium et heredem istius emptoris, de .VI. morabatinis ex istis duodecim, et sunt pro
domibus dirutis ubi nunc fit fons”.

1036

1408, agost, 11. Barcelona.
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1036. El rei Martí afegeix els
4000 florins o les 2200 lliures equivalents que els consellers de Barcelona li han
concedit per subvenir a les
necessitats de l’entrada que
el rei Carles de Navarra i la
seva comitiva faran a la ciutat, al preu de la venda que
ell mateix havia fet l’any
1391 a la ciutat de Barcelona
de diverses baronies: el cas-

tell d’Arraona, la vila de
Sabadell, el castell i la vila de
Terrassa, les viles de Tàrrega
i Vilagrassa, i els castells i les
viles d’Elx i Crevillent.
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El rei Martí, en compliment de la promesa que avui mateix ha fet a Guillem Oliver, Felip de Ferrera,
Marc Turell i Berenguer s’Estrada, consellers aquest any de la ciutat de Barcelona juntament amb
Ramon de Vall, el qual no exerceix l’ofici per haver estat nomenat recentment pel sobirà Mestre
Racional de la seva cort, afegeix els 4000 florins o les 2200 lliures equivalents que els dits consellers li
han concedit per subvenir a les necessitats de l’entrada que demà farà a Barcelona el rei Carles de
Navarra i la seva comitiva, al preu de la venda feta per ell l’any 1391 a la ciutat de Barcelona de diverses baronies: el castell d’Arraona, la vila de Sabadell, el castell i la vila de Terrassa, les viles de Tàrrega i
Vilagrassa, i els castells i les viles d’Elx i Crevillent. El preu final d’aquella venda a carta de gràcia ha
quedat fixat en 24.200 lliures, una vegada fetes les oportunes addicions i deduccions.
Bonanat Gili, escrivà reial, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei
d’Aragó.
1A-1016
462 x 624
A la part inferior esquerra: “In Vendicionum primo”. “Dominus rex mandavit mihi Bonanato Egidii,
in cuius posse firmavit et juravit. Probata”.
Al dors, en lletra coetània: “Registrata”, i en lletra posterior: “De Tarraça, Sabadell, Tàrrega, etc.”
Hi manca el segell.
1037
1408, setembre, 5. Barcelona.

Acta notarial del lliurament de la possessió corporal fet per Bartomeu Cardona, mercader, ciutadà de
Barcelona, procurador de Ramon de Canyelles, mercader, ciutadà de Barcelona, a favor de Bartomeu sa
Vall, escrivà, fill i procurador de Bartomeu sa Vall, ciutadà de Barcelona, d’un cens de 12 morabatins
anuals que el dit Ramon de Canyelles havia venut al dit Bartomeu sa Vall el 23 de juny d’enguany.
Aquest cens gravava unes cases situades a Barcelona, sota el palau reial, al carrer o la riera de Sant
Joan, i es pagava a raó de 9 sous per morabatí en dos terminis: la meitat per sant Miquel i l’altra meitat
per santa Maria del mes de març. L’acte es fa en presència del notari Arnau Piquer i de dos testimonis
pregats.
Joan Girart, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Bartomeu sa Vall, notari, el
qual té les escriptures de l’escrivania del difunt Arnau Piquer, notari, clogué aquest instrument el
13 d’abril de 1425.
1A-1017
272 x 322
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1038

1408, octubre, 12. Barcelona.
Guillem Albert, moliner, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Antònia, muller del difunt Pere Sarrió,
ciutadà de Barcelona, que li ha pagat 27 lliures i 12 sous pel preu d’un censal mort de 46 sous de pensió anual, a percebre cada 13 d’octubre, que avui mateix li ha venut amb carta de gràcia en poder del
notari infrascrit.
Joan de Caselles, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1018
171 x 289
1039

1408, novembre, 24. Barcelona.
Miquel Roure, clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona, ven amb
carta de gràcia a Miquel de Roda i Antoni des Noguers, mercaders, ciutadans de Barcelona, un censal mort
de 326 sous i 1 diner de pensió anual, a percebre cada 24 de novembre, assignats sobre les imposicions i
altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 260 lliures i 18 sous, a raó de 16.000 sous per 1000
sous. Els compradors actuen com a administradors de Jaumet des Noguers, fill impúber del difunt Francesc
des Noguers, ciutadà de Barcelona, i percebran la pensió anual d’aquest censal fins que el dit Jaumet compleixi els divuit o vint anys d’edat. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Antoni Llorenç, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-1019
797 x 626
Al dors, en lletra coetània: “Scriptura huius censualis mortui fuit cancellata”. (...) “Jacobus Bages,
notarius”.
1040

1408, desembre, 1. Barcelona.
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Bernat de Pla, canonge de Barcelona, procurador del bisbe Joan [Ermengol] de Barcelona, ven a Ramon
de Torrelles, cavaller, conseller i camarlenc del rei, el castell de Montbui, situat en el comtat de
Barcelona, amb els seus edificis, els termes, els habitants, les jurisdiccions i tots els drets que li pertanyen, pel preu de 60.000 sous. El castell era fins llavors propietat del bisbe de Barcelona i de la mensa
episcopal, i dins del seu terme hi ha compreses deu parròquies: Sant Mateu de Montbui, Sant Feliu de
Codines, Sant Martí del Fai, Sant Vicenç de Riells, Sant Pere de Bigues, Sant Genís de l’Ametlla, Sant
Cristòfol de Pallars, Santa Justa i Santa Eulàlia de Ronçana, Sant Esteve de Palaudàries i Sant Julià de
Lliçà de Munt. El capítol de la seu de Barcelona aprova i confirma l’alienació. El preu de la venda s’esmerçarà en la restitució de 3000 lliures a Jaume de Ribes, cavaller, per la lluïció d’un censal mort reduït
actualment a 180 sous de pensió anual, venut pel bisbe de Barcelona Ramon [d’Escales], antecessor
del bisbe Joan, al dit cavaller, per 4400 sous.
Gabriel Canyelles, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1020
863 x 732
Document amb taques de fongs i en mal estat de conservació, amb passatges il·legibles.

1041

1408, desembre, 15. Barcelona.
Bernat Ponç, prevere, beneficiat a l’església de Barcelona, procurador de Jaume de Ribes, cavaller, confessa i reconeix a Ramon de Torrelles, cavaller, conseller i camarlenc del rei, que ha rebut 3000 lliures, les
quals el dit Torrelles havia de pagar al bisbe de Barcelona Joan [Ermengol] pel preu de la venda del
castell de Montbui, situat en el comtat de Barcelona, al Vallès. El bisbe i el seu procurador Bernat de
Pla, canonge de Barcelona, havien venut a Ramon de Torrelles el castell de Montbui amb els seus termes, els drets i les possessions, per poder pagar i restituir a l’esmentat cavaller Jaume de Ribes 3000
lliures d’aquelles 4000 pel preu de les quals l’anterior bisbe de Barcelona Ramon [d’Escales] havia
venut al dit Jaume de Ribes un censal mort de 4400 sous de pensió, a percebre cada 24 de febrer,
segons instrument públic de venda fet en poder de Francesc Fuster, notari públic de Barcelona, els dies
11 i 18 de febrer de 1389. El bisbe Ramon [d’Escales] havia venut el censal mort per poder comprar el
castell de Ribes a profit de l’església de Barcelona.
Gabriel Canyelles, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1021
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478 x 593
Taques de fongs que afecten alguns passatges de l’escriptura.

1042

1408, desembre, 18-1409, maig, 20.
Acta notarial de la presa de possessió del castell de Montbui per part de Ramon de Torrelles, cavaller,
que l’havia comprat recentment al bisbe de Barcelona. En diversos dies successius, els habitants de les
parròquies compreses en els termes del castell presten jurament i homenatge de boca i mans, segons
ús i observança de Catalunya, a llur nou senyor i al seu procurador Arnau Mates.
Gabriel Canyelles, per autoritat reial notari públic de Barcelona i per a tota la terra i dominació del
rei d’Aragó.
1A-1022
872 x 674
Document en mal estat de conservació, amb pèrdua d’escriptura a la part esquerra i il·legible en
molts passatges.

1043

1409, novembre, 19. Barcelona.
Vicenç, abat del monestir de Sant Pere d’Àger, de l’orde de sant Agustí, a la diòcesi d’Urgell, nunci
apostòlic i col·lector dels drets i rendes de la Cambra Apostòlica a les províncies de Tarragona i
Saragossa, en el regne de Mallorca i altres parts, confessa i reconeix a Pere Regassol, canonge de
Barcelona, que li ha retut comptes satisfactòriament d’aquelles 8209 lliures, 19 sous i 6 diners que el
dit Regassol havia rebut de Julià de Loba, receptor de les pecúnies de la Cambra Apostòlica, de mans de
Pere de Loba, rector de l’església de Gavà, el dia 20 de febrer passat, per raó de l’armada de 100
homes d’armes i 100 llancers enviats pel papa en socors del regne de Sardenya el passat mes de
maig. Aquella quantitat havia estat satisfeta de la manera següent: 8095 lliures, 9 sous i 6 diners imposats a la Taula de Canvi de Barcelona, i les restants 14 lliures i 10 sous pagats en metàl·lic. L’abat d’Àger reconeix també que el dit Regassol li ha donat raó de les 681 lliures, 15 sous i 6 diners que faltava
justificar en la seva comptabilitat.
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Jaume de Vallfreda, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Gabriel Canyelles, notari, absent de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 8 de març de 1410.
1A-1023
226 x 375
Al dors, en lletra coetània: “Diffinicio Petri Regassol armate Sardinie facte per dominum nostrum in
mense madii anni .M.CCCC. noni”.

1044

1409, desembre, 14. Barcelona.
Margarida, muller del difunt Bartomeu Torall, candeler de sèu, ciutadà de Barcelona, que fou abans la
muller de Tomàs sa Costa, difunt, ciutadà de Barcelona, ven a Guillem Paratge, ciutadà de Barcelona,
habitant de la parròquia de Sant Just Desvern, unes cases amb quatre portals oberts al carrer, situades
a la ciutat de Barcelona, sota d’unes altres cases que havien estat de l’orde del Temple i que ara són del
Palau Reial Menor. La venedora té les cases per Bernat de Relat, àlies de Guimerà, cavaller, el qual les
té sota domini alodial de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem i del seu comanador. Preu de la venda:
90 lliures. El comprador pagarà al dit Bernat de Relat un cens anual de 4 morabatins pagadors en dos
terminis: la meitat per Nadal i l’altra meitat per sant Joan.
Pere Pellicer, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1024
368 x 680
Taques de fongs que afecten passatges de l’escriptura. Al dors, en lletra coetània: “Empcio Guilelmi
Paratge, in posse Petri Pellicerii, notarii Barchinone”.

1045

1411, maig, 22. Sant Mateu [del Maestrat].
Lluís, bisbe de Mallorca, cambrer del papa, signa document de definició i quitança a favor de Pere
Regassol, canonge de Barcelona, sotscol·lector general dels drets i les rendes de la Cambra Apostòlica a
la diòcesi de Barcelona i a les províncies de Tarragona i Saragossa, en el qual es fa constar que el dit
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sotscol·lector havia rebut, entre el 24 de novembre de 1408 i el 30 d’abril de 1411, 22.690 lliures, 4
sous, 7 diners i òbol procedents de la percepció de diversos drets apostòlics. D’aquesta quantitat n’havia
fet diversos pagaments justificats fins a 22.463 lliures i 2 diners, inclosos els estipendis de Joan de Luna,
nebot del papa, i els de cent homes armats i dels llancers tramesos a Sardenya, així com els nòlits de
les embarcacions que els hi traslladaren. Les restants 227 lliures, 4 sous, 5 diners i òbol que devia les ha
pagat avui mateix a mans de Julià de Loba, canonge de Tarassona i receptor de la Cambra Apostòlica.
D. de la Porta.
1A-1025
297 x 346
Al dors, en lletra coetània: D. de la Porta”. “Quitancia succollectoris generalis et Barchinone usque
ad ultimam diem aprilis anni .M.CCCC.XI”. En lletra posterior: “Cambra Apostolica”.
Hi manca el segell.

1046

1411, agost, 25. Barcelona.
Pau Vilardell, ciutadà de Barcelona, ven a Antoni Fàbregues, fuster, ciutadà de Barcelona, i als seus, dues
peces de terra erma amb els seus drets i les seves pertinences, situades a Montjuïc, vora el fossar dels
jueus. El venedor posseeix les peces de terra per Galvany Ricart, ciutadà de Barcelona, fill del difunt
Riambau Ricart, ciutadà de Barcelona, a cens anual de 9 sous una de les peces i 6 sous l’altra peça,
pagadors per Nadal, i sota el domini alodial de la pabordia del mes de juliol de la canònica de
Barcelona. Preu de la venda: 6 lliures i 12 sous. Caterina, muller de Pau Vilardell, confirma la transacció.
Segueix l’àpoca del preu de la venda, amb data de 5 de setembre.
Rafel Pasqual, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del
difunt Bartomeu Guamir, notari, clogué aquest instrument el 16 de març de 1427.
1A-1026
730 x 616
Al dors, en lletra coetània: “Empcio Anthonii Fabregues, fusterii, civis Barchinone, in scribania
Bartholomei Guamir, notarii eiusdem civitatis, de duobus peciis terre heremis sitis in Monte
Judayco, satis prope la torra del Farell”.
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1047

1411, agost, 25. Barcelona.
Pascasi Rovira, matrasser, ciutadà de Barcelona, procurador substitut de Clara, muller de Jaume de
Preixana, moler, ciutadà de Barcelona, ven a Pere Mas, moler, ciutadà de Barcelona, unes cases amb
hort i arbres situades en el burg de la mateixa ciutat, sobre el monestir de Santa Maria del Carmel, en
el carrer dit de Guillem Moneder, pel preu de 41 lliures. Les cases són tingudes a cens i sota domini alodial del convent de les Predicadoresses de Barcelona. Es donen les afrontacions de les cases i els antecedents de llur transmissió. Segueix l’àpoca del preu de la venda, amb data del 9 de setembre.
Bartomeu sa Vall, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1027
696 x 543
Els plecs del pergamí i una nota dorsal molt esborrada mostren que el suport fou reutilitzat com a
coberta d’un volum de “negocis de la confraria de Sant Aloy de ferrers” de la ciutat. El document
presenta diversos forats amb pèrdua d’escriptura.

1048

1411, setembre, 2. Barcelona.
Pere Badia, seller, ciutadà de Barcelona, ratifica i confirma a Joaneta, muller de Nicolau Caselles, pagès,
ciutadà de Barcelona, la qual havia estat abans la muller del difunt Guillem Savarrés, paraire de draps
de llana, ciutadà de Barcelona, i a Pere de Riudescales, ciutadà de Barcelona, marmessor, juntament
amb altres, del difunt Jaume Forn, cuiner, unes cases amb tres portals, dos dels quals s’obren al carrer
de la riera de Sant Joan i un altre al carrer d’en Avallà, de la ciutat de Barcelona, i que tenen per ell a
cens de 6 morabatins anuals. S’acorda entre ambdues parts que si mai es fessin obres en les dites
cases, es tindrà molta cura de no tapar la lluerna que dóna claror a la casa del dit Pere Badia.
S’expliquen els antecedents i la transmissió d’aquestes cases. Es fa constar que el present instrument
de confirmació substitueix la carta precària a favor dels dits Joaneta i Pere de Riudescales, després que
aquests han prestat jurament que no saben on és el document original antic de l’establiment i que no
han tramat cap maquinació per extraviar-lo.
Antoni Agustí, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1028
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479 x 614
Al dors, en lletra coetània: “Carta precària de las casas que foren d’en Jacme Forn, coch, e de la
dona na Elicsén, muller sua, les quals són en lo carrer de la riera de Sant Johan, prop lo cantó d’en
Avallà”. “Pro empcione Petri sa Badia, sellarii”.

1049

1411, setembre, 2. Barcelona.
Joaneta, muller de Nicolau Caselles, agricultor, ciutadà de Barcelona, que primer fou la muller del difunt
Guillem Savarrés, paraire, ciutadà de Barcelona, hereva universal del dit Savarrés, i Pere de Riudescales,
ciutadà de Barcelona, marmessor, juntament amb altres, del testament del difunt Jaume Forn, cuiner,
ciutadà de Barcelona, venen a Guillem Subirats, sabater, ciutadà de Barcelona, unes cases amb tres portals, dos dels quals oberts al carrer o la riera de Sant Joan i l’altre al carrer d’en Avallà, de Barcelona.
Preu de la venda: 80 lliures. S’hi detalla el règim de propietat i tinença de les cases, amb els censos
corresponents.
Antoni Agustí, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1029
748 x 555
Taques de fongs i la lletra de la meitat superior molt borrosa, il·legible en alguns passatges. Al dors,
en lletra coetània: “Empcio Guilelmi Subirats, sutoris, de quibusdam domibus que fuerunt Jacobi
Forn et domine Elicsendis uxoris sue, defunctorum, queque sunt prope riariam Sancti Johanis, in
capite vici d’en Avalla. Est precium .LXXX. libras. In scribania Anthonii Augustini, notarii”. Hi ha
altres anotacions coetànies borroses.

1050

1411, octubre, 16. Barcelona.
Joaneta, muller de Nicolau Caselles, agricultor, ciutadà de Barcelona, que primer fou la muller del difunt
Guillem Savarrés, paraire, ciutadà de Barcelona, hereva universal del dit Savarrés, i Pere de Riudescales,
ciutadà de Barcelona, almoiner, juntament amb d’altres ja difunts, del testament del difunt Jaume Forn,
cuiner, ciutadà de Barcelona, confessen i reconeixen a Guillem Subirats, sabater, ciutadà de Barcelona,
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que els ha pagat 80 lliures pel preu de les quals li havien venut unes cases amb tres portals, dos dels
quals oberts al carrer de la riera de Sant Joan i l’altre al carrer d’en Avallà, de Barcelona, segons instrument públic de venda de 2 de setembre passat en poder del notari infrascrit. S’hi detalla el règim de
propietat i tinença de les cases, amb els censos corresponents. Es fa constar que el preu de 80 lliures
inclou les 70 lliures pagades als dos venedors per fra Esteve Miquel, conventual dels Predicadors de
Barcelona, pel preu de les quals aquest frare, en nom i lloc de fra Lluís Ernag, conventual dels
Predicadors de València, comprà al dit Guillem Subirats i a la seva muller Eulàlia un censal mort de 100
sous de pensió anual, a percebre pel dit frare cada 6 d’octubre en vida seva, i després de la seva mort
a percebre pel convent dels Predicadors valencians, segons instrument públic de venda de 28 de setembre de 1411 en poder del notari infrascrit. El pagament de les 80 lliures es desglossa en conceptes
diversos: lluïsmes, censos endarrerits, prorrata d’imposicions i despeses de corretatge i notaria; la resta
és dipositada a la Taula de Canvi de la ciutat de Barcelona.
Antoni Agustí, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1030
309 x 405

1051

1411, octubre, 16.
Acta notarial del lliurament de la possessió corporal que fan Joaneta, muller de Nicolau Caselles, agricultor, ciutadà de Barcelona, que primer fou la muller del difunt Guillem Savarrés, paraire, ciutadà de
Barcelona, hereva universal de dit Savarrés, i Pere de Riudescales, ciutadà de Barcelona, almoiner, juntament amb d’altres ja difunts, del testament del difunt Jaume Forn, cuiner, ciutadà de Barcelona, a favor
de Guillem Subirats, sabater, ciutadà de Barcelona, d’unes cases situades a la ciutat de Barcelona, al
carrer o la riera de Sant Joan i al carrer d’en Avallà, que li havien venut amb instrument públic en poder
del notari infrascrit el dia 2 de setembre passat. L’acte es fa en presència del mateix notari i de dos
testimonis pregats.
Antoni Agustí, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1031
285 x 358
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1052

1412, febrer, 9. Barcelona.
Acta notarial de la designació que Francesc Marquet, Guillem Pere Bussot, Joan Fiveller, Francesc de
Conomines i Galceran de Gualbes, consellers aquest any de la ciutat de Barcelona, i el Consell de Cent
Jurats, aplegats a l’escala de l’antic palau reial de la ciutat, fan en presència del notari infrascrit i de
diversos testimonis, de síndic i procurador especial seu a favor de Berenguer de Cortei, ciutadà de
Barcelona, acabat d’elegir clavari de la ciutat, al qual són concedides totes les facultats per vendre amb
carta de gràcia censals morts en les millors condicions possibles, per tal d’assegurar el proveïment de
vitualles i altres necessitats de la ciutat. El nomenament es fa d’acord amb les autoritzacions donades
als consellers de Barcelona pels reis Pere (1359, maig, 17. Barcelona) i Joan (1390, febrer, 5. Barcelona),
i també segons els capítols de la creació i el regiment de la Taula de Canvi de la ciutat. La designació
compta amb l’autorització i el decret de Genís Almogàver, regent la vegueria de Barcelona, Igualada,
Vallès, Moià i Moianès.
Bernat d’Esplugues, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat autoritzat per Berenguer Alemany, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1413,
octubre, 27.
1A-1032
613 x 543
Els plecs del pergamí i les nombroses anotacions dorsals mostren que el suport fou reaprofitat
com a coberta d’un manual d’escriptures de Bernat d’Esplugues, notari escrivà del Consell de la
ciutat. El títol principal, en lletra del segle xv, diu: “Sextum manuale Bernardi de Speluncis, auctoritate regia notarii publici Barchinone et scribe honorabilis Concilii civitatis Barchinone”. En lletra posterior : “Manuale Bernardi de Speluncis. Incipit VI aprilis MCCCCXV et finit II decembris
MCCCCXVIII”. El document presenta alguns forats amb pèrdua d’escriptura.

1053

1412, abril, 15. Barcelona.
Pere Cuc, de la parròquia de Santa Maria de Badalona, tutor dels fills pupils del seu difunt germà Antic
Cuc, de la Pobla nova de la parròquia de Santa Engràcia de Montcada, ven a Bartomeu Soler, àlies
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Mates, habitant de la mateixa Pobla, una peça de terra amb aigua per regar i arbres, amb tots els seus
drets i les seves pertinences, situada a l’horta de la Pobla nova de Montcada, la qual terra és tinguda
pels hereus i successors de Francesc Noguera, apotecari, ciutadà de Barcelona, a cens de 4 sous i 8
diners pagadors per Nadal, i que està sota el domini alodial del senyor del castell de Montcada, amb
un cens anual de 2 sous i 8 diners. Preu de la venda: 10 lliures i 4 sous. Aquesta terra ha estat venuda
a l’encant públic i adjudicada al millor postor per decisió judicial, després que el dit Bartomeu Soler presentés contra Pere Cuc una reclamació de 30 lliures davant de Galceran Dusai, ciutadà de Barcelona,
procurador general per la dita ciutat de Barcelona a la Pobla de Montcada, i davant de Berenguer de
Montmany, llicenciat en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge d’aquesta causa assignat pel dit procurador
general. L’import de la venda s’esmerçarà en la satisfacció d’aquell deute reconegut de 30 lliures.
Hi manca la subscripció notarial.
1A-1033
456 x 594
Al dors, en lletra coetània: “Aquesta carta és de aquela peça de terra qui·s té e és contígua ab l’altra tera del camp de les Nogueres, e dita peça afronta ab una peça de terra qui solia ésser d’en
Çatora e ara és de n’Antoni Oliver”. “Per la venda que en Cuch féu a·n Soler, àlies Mathes”.
“Moncada”.

1054

1412, maig, 26. La Seu d’Urgell.
Pere Juncós, prevere, beneficiat a l’església de Guissona, reconeix a Bartomeu Bonet, canonge,
sotscol·lector apostòlic a la ciutat i diòcesi d’Urgell, que ha rebut la quantitat de 181 lliures i 5 sous, d’acord amb el mandat de pagament que el dit Bonet havia rebut per carta de Pere Regassol, sotscol·lector general. Pere Juncós signa la corresponent àpoca.
Pere Prat, canonge d’Organyà, notari públic de la ciutat d’Urgell per autoritat de Vicenç Moratores,
canonge i capellà de Sant Ot de l’església d’Urgell.
1A-1034
314 x 480
Document amb la lletra molt esvaïda. Al dors, en lletra coetània: “Apocha de .CLXXXI. libras, .V.
solidos tradit(...) domini Petri (...) venerabili Francischo de Villa Nova”.
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1055

1412, setembre, 2. Barcelona.
Simó Ricard, abaixador, i Guillem sa Parra, seller, ciutadans de Barcelona, marmessors, juntament amb
Antoni Noguera, boter, del testament del difunt Bernat de Torrent, mercader, ciutadà de Barcelona, venen
al fill d’aquest, Pere de Torrent, mercader, ciutadà de Barcelona, unes cases i un hospici en el carrer de
Montcada de la ciutat de Barcelona, per 175 lliures. Segueixen, amb data de 29 de març de 1413, l’àpoca del preu de la venda i el lliurament de la possessió corporal de l’immoble. El difunt Bernat de
Torrent havia ordenat el seu testament el 14 de maig de 1382, en poder del notari públic de Barcelona
Bernat Arnau.
Joan Nadal, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1035
815 x 671
Taques de fongs, sobretot a la meitat superior, amb passatges il·legibles.

1056

1413, gener, 14. Barcelona.
Guillemoneta, hereva universal i executora del testament del seu difunt marit Berenguer Beta, peier, ciutadà de Barcelona, assigna, en compliment del dit testament, a la candela que crema permanentment
a l’altar de l’església de Sant Cugat del Rec, de Barcelona, i a Bertran Frigola, tintorer, i Joan Figuera,
assaonador, obrers de la dita església i administradors de la candela, i als seus successors en el càrrec,
10 lliures anuals, de les quals 9 lliures i 10 sous seran per a les despeses de provisió de la candela, i els
restants 10 sous gratificaran els treballs del rector de l’església. Les 10 lliures anuals s’extrauran d’un
censal mort de 2022 sous de pensió anual, que el dit Berenguer Beta rebia sobre la universitat de la
ciutat de Barcelona per compra feta a Pere Oliver, ciutadà i síndic aleshores de la dita ciutat, pel preu
de 2426 lliures i 8 sous, segons que consta per instrument públic de 23 de desembre de 1404 en
poder de Bonanat Gili, notari públic de Barcelona.
Bernat Bartomeu Ribes, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del difunt Pere de Bruguera, notari, clogué aquest instrument el 27 d’octubre de 1413.
1A-1036
511 x 505
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Al dors, en lletra coetània: “Carta de assignació e concessió feta feta (sic) per la dona na na (sic)
Guillemoneta, muller d’en Berenguer Beta, quondam, payer, de deu lliures de censal mort a·n Bertran
Frigola e a Johan Figuera, obrers de la sgleya de Sent Cugat, ço és, a la candela de la dita sgleya”.

1057

1413, febrer, 23. Barcelona.
Acta notarial del lliurament de la possessió corporal que, en presència del notari infrascrit i de dos testimonis pregats, fa Jaume Traginer, mercader, ciutadà de Barcelona, procurador de Guillem Albert, moliner,
ciutadà de la mateixa ciutat, a favor de Joan Pujol, pellisser, ciutadà de Barcelona, d’unes cases amb un
portal obert al carrer, situades en el burg de la ciutat de Barcelona, al carrer que va de dret del Portal
Nou al Pont d’en Campdarà, cap als molins que foren de Pere de Malla. Les cases són tingudes per
Joan Ros, ciutadà de Barcelona, fill i hereu de Gabriel Ros, ciutadà de Barcelona, el qual les té sota
domini alodial dels presbiterats fundats pel difunt Pere Grony, ciutadà de Barcelona, als altars de Santa
Maria i Sant Pere de l’església parroquial de Sant Miquel.
Gabriel Terrassa, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1037
208 x 338

1058

1413, abril, 27. Barcelona.
Bertran Nicolau, mercader, ciutadà de Barcelona, fill dels difunts Berenguer Nicolau i Bartomeva, del
castell de Castellet, a la diòcesi de Barcelona, tot desitjant fundar un convent de l’orde dels frares eremites de Sant Agustí, sota l’advocació de la verge Maria i del beat Agustí, fa donació en lliure i franc alou al
nou convent i a fra Joan Cassany, vicari representant de fra Joan Climent, provincial d’Aragó de l’orde
dels frares eremites de Sant Agustí, del seu casal de Castellnou, situat a la parròquia de Sant Pere de la
Gornal, amb totes les propietats, habitants i drets que hi posseeix i percep. També fa donació de 3000
sous en efectiu per a l’obra d’edificació del convent, per comprar llibres i ornaments litúrgics i per al sosteniment del futur prior i dels frares. Finalment, hi afegeix la cessió de quatre censals morts. El fundador
estableix algunes condicions i reserves sobre la institució del nou convent: la construcció material del
monestir, el nombre de frares residents, l’observança de la regla de sant Agustí, la vida comunitària i la
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recepció de nous frares, la percepció i assignació de les pensions dels censals morts cedits, etc. Es fa
una referència particular als consellers de la ciutat de Barcelona, dos dels quals vetllaran per la seguretat i la bona administració dels esmentats censals, sobretot si es donava el cas que fossin redimits després de la mort de dit Bertran Nicolau.
Bertran Nicolau havia sol·licitat prèviament al papa Benet XIII l’autorització de la seva fundació. El pontífex la va concedir i comissionà el bisbe de Barcelona Francesc [Climent] perquè tingués cura de la
legalitat canònica del nou convent (1413, gener, 17. Tortosa).
Joan Ferrer, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del
difunt Bartomeu Eiximenis, notari, clogué aquest instrument el 18 de desembre de 1413.
Trasllat autoritzat per Joan Franc, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1438, maig, 6.
1A-1038
764 x 700
Al dors, en lletra posterior: “Translat auctèntich de la dotalia del monestir de la Casa de Déu, feta
per Bertran Nicholau, y ab la assignatió de certs censals”. “Són de la <Casa> de Déu de l’orde de
Sanct Augustí, an se’n de fer lo que los senyors consellers ordenaran”. Hi ha altres anotacions
borroses.

1059

1413, juny, 21. Barcelona.
El rei Ferran, a petició de les Corts que celebra als catalans a Barcelona, aprova sota jurament setze
constitucions referents a diverses matèries: contra els juraments il·lícits; prohibició de la tafureria i del joc
de daus; jurament, exercici i abusos en els càrrecs triennals dels diversos oficials reials; regulació de les
competències i moderació dels salaris d’escrivans, jutges, advocats i àrbitres; abusos dels senyors directes
de béns feudals i emfitèutics, etc. Un representant de cadascun dels braços eclesiàstic, militar i reial
aprova i confirma les constitucions.
Ramon de Comes, protonotari reial, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació
del rei.
1A-1039
818 x 591
A la part inferior esquerra: “Dominus rex, qui predicta juravit in posse reverendi archiepiscopi
Terraconensis, in dicta curia, mandavit mihi Raymundo de Cumbis. Probata”.
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1059. El rei Ferran, a petició
de les Corts que celebra als
catalans a Barcelona, aprova
sota jurament setze constitucions, les quals fan referència
a matèries diverses: contra
els jurament il·lícits; prohibició de jocs; jurament, exercici i abusos en els càrrecs
triennals dels oficials reials;
regulació dels salaris d’escrivans, jutges, advocats i àrbitres; abusos senyorials, etc.
Un representant de cadascun dels braços eclesiàstic,
militar i reial aprova i confirma aquestes constitucions.

Catàleg dels pergamins

209

Catàleg dels pergamins

Al dors, en lletra coetània: “Registrata”. “Rex Ferdinandus”. “Constitucions”. “Tradatur brachio universitatum regalium”. “Cartes de les Constitucions IIII closes”.
Hi manca el segell.
Vegeu Cortes, XI, pàg. 219-229.
1060

1413, novembre, 10. Barcelona.
Arnau Rapaç, boter, ciutadà de Barcelona, ven a Joan Oliver, notari, ciutadà de Barcelona, una mujada i
63 dextres de terra plantada de vinya, amb arbres, amb tots els seus drets i les seves pertinences, que
posseeix en el territori de Barcelona, vora el Mas d’en Sales, pel preu de 26 lliures. Aquesta terra està
sota el domini alodial de l’Almoina dels pobres de la seu de Barcelona, i del quart presbiterat fundat a
l’altar de Sant Nicolau de la mateixa seu, en indivís, a cens de 4 morabatins, 3 sous i 10 diners, pagadors cada any en dos terminis. Es donen les afrontacions de la terra venuda i els antecedents de la
seva transmissió. Segueix l’àpoca del pagament de 17 lliures, 3 sous i 2 diners, amb data de 13 de
gener de 1414.
Narcís Bru, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-1040
637 x 670
Al dors, en lletra coetània: “Empcio discreti Johannis Oliverii, notarii Barchinone”.
1061

1413, novembre, 28. Terrassa.
Eimeric Cossand, prior del monestir de Santa Maria de Terrassa, anomenat vulgarment de Sant Ruf, de
l’orde de sant Agustí, lliura i encomana a Rainald de Bellfort, canonge sagristà del mateix monestir, la
cura i el servei de l’església del priorat per un període de cinc anys, a comptar des de l’1 de maig de
l’any vinent, i li concedeix totes les oblacions, lluminàries i altres donatius que seran rebuts pel monestir,
excepció feta d’aquells que seran per als ornaments de l’església. Entre altres acords, el prior ven al
sagristà, durant el mateix quinquenni, els censos, censals, agraris, esplets i altres rendes del monestir pel
preu de 60 lliures anuals, 10 de les quals hauran de ser esmerçades en obres de construcció i reparació
de l’església i dels edificis del priorat. Les 50 lliures restants seran satisfetes al prior, la meitat per Tots
Sants i l’altra meitat per Pasqua de Resurrecció.
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Arnau Lledó, per autoritat reial notari públic de Barcelona i per a tota la terra i dominació del rei
d’Aragó.
1A-1041
411 x 609
Al dors, en lletra coetània, hi ha dues anotacions molt esborrades.

1062

1413, desembre, 5. Lleida.
Acta notarial de la presentació que fan els ambaixadors del General de Catalunya Felip de Malla, mestre in sacra pagina, canonge de la seu de Barcelona i rector de Santa Maria del Pi, Ramon Berenguer
de Llorac, donzell, Francesc de Santceloni, ciutadà de Girona, Pere Descoll, llicenciat en lleis, i Vicenç
Pedrissa, llicenciat en decrets, a Jaufred d’Ortigues, doctor en lleis, regent la cancelleria reial, d’una
pragmàtica sanció del rei Ferran (1413, setembre, 15. Balaguer), en presència del notari infrascrit i de
diversos testimonis, en el palau episcopal de Lleida. Una vegada llegit l’extens document reial que en
forma de capítols i ordinacions regula diversos aspectes de la pràctica judicial, els ambaixadors demanen al regent la cancelleria que el faci pregonar públicament pels llocs acostumats de la ciutat i lliurarne còpia a tots els sol·licitants. El regent ordena tot seguit al notari infrascrit que lliuri còpia del document reial als notaris i escrivans vicarials de Lleida, així com a tots els altres del principat que la
demanin, per tal que sigui publicat i degudament conegut.
Jaume Juglar, escrivà reial, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació seva.
1A-1042
778 x 620
Taques de fongs. Al dors, en lletra coetània: “Rex Ferdinandus”. “Presentacio facta nomine
Generalis Cathalonie honorabili Jaufrido de Ortigiis, regenti cancellerie, de quadam pracmatica
sanccione super littibus abreviandis, edita per dominum regem Ferdinandum”.

1063

1414, maig, 10. Barcelona.
Testament de Toda Peris, malalta, muller del mestre Marc, absent fa temps de la ciutat de Barcelona.
Nomena marmessor Pere Soler, ciutadà de Barcelona, habitant del carrer d’en Porta o de les
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Predicadoresses, del Raval de la ciutat. Disposa ser enterrada al cementiri de la seu, a la sepultura d’en
Cànoves. Mana pagar tots els seus deutes i fa llegats piadosos a les obres de la seu i de la resta d’esglésies i monestirs de la ciutat, a Santa Maria del Mar, d’on és parroquiana, i a l’hospital de la Santa
Creu. Fa deixes monetàries a Antònia, muller de Francesc Serra, sastre; a Pere Duran, que solia viure
amb Arnau sa Bastida; a Angelina, que viu a la casa d’Andreu de Vilagaval, ciutadà de Barcelona, i a
Francesca, que viu amb ella, filla de Maria, de la parròquia de Vilanova de la Roca. Dóna plens poders al
seu executor testamentari perquè disposi de la resta dels seus béns, mobles i immobles, i els esmerci en
obres de caritat i causes pies.
Antoni Estapera, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
Trasllat autoritzat per Antoni Llorenç, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a
tota la terra i dominació del rei d’Aragó, de 1417, juny, 28.
1A-1043
403 x 539
Taques de fongs que afecten lleugerament l’escriptura.

1064

1414, setembre, 15. Barcelona.
Pere Prat, del lloc de Querol, a la Cerdanya, com a procurador del seu pare Arnau Prat, del dit lloc, ven a
Blanca, ara habitant a Barcelona, muller que fou del difunt Joan Bertran, mercader de Puigcerdà, unes
cases amb dos portals oberts al carrer, amb un porxo construït sobre el carrer i un taulell de carnisseria
a sota, que el seu pare posseeix a la Pobla nova de Santa Engràcia de Montcada, en el lloc anomenat
la Fira. Arnau Prat té les cases pels hereus i successors de la difunta Maria, muller del també difunt Pere
Sanill, de la dita Pobla, als quals paga un cens anual de 32 sous, 2 diners i un parell de gallines. Els
hereus de la dita Maria ho tenen per Iu Conill, ciutadà de Barcelona, successor en això del difunt
Berenguer Anglí, de la dita Pobla. Tot està sota el domini alodial del senyor del castell de Montcada. Es
donen les afrontacions de les cases i els antecedents de la seva transmissió. Preu de la venda: 49 lliures,
2 sous i 6 diners. El preu d’aquesta venda s’aplica a la causa d’un violari de 18 lliures i 12 sous que el
dit Arnau Prat i la seva difunta muller Guillemona havien venut per 110 lliures a Berenguer Gibert, mercader, ciutadà de Barcelona, segons que consta per instrument públic de 18 de desembre de 1397, en
poder de Francesc Martí, per autoritat reial notari públic de Barcelona. Després, el 5 de juny de 1404,
Berenguer Gibert va vendre el violari a Blanca, la present compradora, amb instrument de venda en
poder de Bernat Nadal, notari infrascrit. El conseller Joan ses Avasses, en nom de tots els consellers de
Barcelona, signa de mà pròpia aquesta escriptura per raó de la senyoria de la ciutat sobre el castell de
Montcada.
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Bernat Nadal, notari públic de Barcelona.
1A-1044
700 x 610
Document en mal estat de conservació a la banda dreta, amb pèrdua de text a les dues primeres
ratlles. Notes dorsals coetànies il·legibles.

1065

1414, desembre, 10. Barcelona.
Acta notarial de la presentació feta per Joan de Fontcoberta, notari, síndic de la ciutat de Barcelona, a
Gilabert de Malla, batlle de Barcelona, present a la cort de la batllia, davant del notari infrascrit i de dos
testimonis pregats, d’una cèdula escrita en la qual el síndic exposa com el batlle havia estat aconsellat i
requerit pels consellers de Barcelona perquè confisqués immediatament unes taules de fusta d’àlber
que Guillem Ribes, arrendador a la ciutat de Barcelona de les lleudes anomenades de Mediona, havia
requisat injustament a en Pati, patró de nau, ciutadà de Barcelona, i unes penyores que el mateix
Guillem Ribes havia rebut de Gabriel Omedes, d’en Puig i d’en Dilmer, mercaders, ciutadans de
Barcelona, per forçar-los a pagar el dret de les dites lleudes, del qual dret són francs per especials privilegis de la ciutat; una vegada que el batlle tingués les taules i les penyores, les faria restituir als seus
titulars sense cap dilació. Malgrat que el batlle havia promès estar a consell dels consellers, no havia
volgut complir la seva promesa. Amb aquesta cèdula, els consellers de la ciutat aconsellen i requereixen
novament el batlle perquè compleixi el consell i requesta ja donats anteriorment. En cas contrari, el síndic Joan de Fontcoberta procedirà legalment contra el batlle i el farà comparèixer davant del rei i dels
jutges competents perquè respongui amb els seus béns i les seves fermances dels danys que el retard
de l’execució reportarà a la ciutat. El batlle replicà de paraula que sobre l’afer de Guillem Ribes havia
rebut certes lletres i provisions del rei. Es fa constar que hom esperà vuit dies si el batlle presentava una
resposta, i veient que no ho feia, el notari, a requesta del síndic, estengué el present document en pública forma.
Pere de Puig, per autoritat reial notari públic de Barcelona, clogué aquest instrument el 18 de
desembre de 1414.
1A-1045
322 x 458
Al dors, en lletra coetània: “Protest fet per lo síndich de la ciutat a l’honorable batle de Barcelona”.
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1065. Joan de Fontcoberta,
notari, síndic de la ciutat de
Barcelona, presenta a
Gilabert de Malla, batlle de la
ciutat, una cèdula de requeriment dels consellers barcelonins perquè faci restituir
immediatament a uns ciutadans les penyores que
Guillem Ribes, arrendador a
Barcelona de les lleudes
anomenades de Mediona, els
havia obligat injustament a

dipositar. El batlle replica que
en aquest afer compleix certes lletres i provisions del rei.
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1066

1414, desembre, 29. Barcelona.
Acta notarial de la nova presentació que fa Joan de Fontcoberta, notari, síndic de la ciutat de Barcelona,
a Gilabert de Malla, batlle de la ciutat, d’una cèdula de requeriment que amb els mateixos termes ja li
havia presentat feia pocs dies (núm. 1065), sobre l’incompliment de la seva promesa de fer restituir
unes penyores que Guillem Ribes, arrendador de la lleuda de Mediona, havia cobrat injustament a uns
ciutadans de Barcelona. El batlle no vol que li tornin a llegir el requeriment, però en demana una còpia
notarial, la qual li és lliurada pel notari infrascrit. Després de més de vint dies d’esperar alguna resposta
del batlle, i atès que no hi hagué cap mena de contestació, fou estès el present document en pública
forma.
Pere de Puig, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1046
369 x 479
Al dors, en lletra coetània: “Protest fet per lo síndich a l’honorable batle de Barcelona”.
1067

1415, febrer, 25. Perpinyà.
Acta notarial del Consell general celebrat per la universitat de la vila de Perpinyà a la seu del seu consolat, en què els cònsols i els consellers d’aquest any aproven i prometen complir uns capítols redactats
pels síndics del braç reial de Catalunya presents a les Corts de Montblanc, per tal de defensar els drets
de les universitats reials del principat contra les qüestions contingudes en una suplicació que el braç
militar havia presentat l’any passat al rei, trobant-se a Lleida, contra el braç reial per raó de les imposicions, els privilegis i les llibertats de les dites universitats reials. Els capítols, inserits en la seva integritat,
consideren la designació i remuneració de quatre juristes i dos síndics, experts i competents, els quals,
durant un any prorrogable, seguiran la cort del rei i treballaran en la defensa dels interessos del braç
reial de Catalunya. Les ciutats de Barcelona, Lleida i Girona i la vila de Perpinyà escolliran cadascuna un
dels quatre juristes, mentre que els dos síndics seran els notaris Joan de Fontcoberta, de la ciutat de
Barcelona, i Jaume Cassador, de la ciutat de Tortosa.
Antoni Paracolls, per autoritat reial notari públic de Perpinyà i per a tota la terra i dominació del
rei d’Aragó.

215

Catàleg dels pergamins

1A-1047
459 x 605
Al dors, en lletra coetània: “Perpenyà. Carta de la ferma dels capítols”.
1068

1415, gener, 30-març, 8. Barcelona.
Acta notarial de la presentació que fa Antoni Oliver, causídic, sotssíndic de la ciutat de Barcelona, a
Gilabert de Malla, batlle de la ciutat, d’una cèdula de requeriment i protestació que ja li havia estat presentada anteriorment pel síndic de la ciutat en els mateixos termes, sobre l’incompliment per part del
batlle de la promesa de fer restituir les penyores que Guillem Ribes, arrendador de la lleuda de
Mediona, havia imposat injustament a uns ciutadans de Barcelona (núms. 1065 i 1066). El 4 de febrer,
el batlle, en la cèdula de resposta, es ratifica en la contestació donada també anteriorment al síndic de
la ciutat Joan de Fontcoberta, i hi adjunta còpia de les lletres del rei Ferran (1414, octubre, 22, i novembre, 28. Montblanc), en les quals el sobirà prohibeix al batlle continuar el procés començat sobre aquest
afer i li comunica que l’ha traslladat a la cúria reial per a la seva prossecució i sentència definitiva. Entre
els dies 5 de febrer i 8 de març se succeeixen set noves cèdules de rèplica i protestació intercanviades
entre el sotssíndic Antoni Oliver, d’una banda, i el batlle Gilabert de Malla i el seu procurador fiscal
Ramon Móra, de l’altra, en les quals cadascuna de les parts persevera en la seva posició.
Pere de Puig, per autoritat reial notari públic de Barcelona, clogué aquest instrument el 13 de març
de 1415.
1A-1048
1114 x 558
Document format per dos pergamins cosits. Al dors, en lletra coetània: “Instrumentum quarumdam requisicionum et protestacionum per discretum Anthonium Oliverii, subsindicum Barchinone,
factarum honorabili Gilaberto de Medalia, baiulo Barchinone”.
1069

1415, abril, 8. Barcelona.
Andrea, muller de Guillem Roquers, peier, ciutadà de Barcelona, ven a Constança, habitant de Barcelona,
filla de Bernat Vinyes, de la vila de Palafolls, a la diòcesi de Girona, unes cases o hospici, amb tots els
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seus drets, que posseeix a la ciutat de Barcelona, al carrer anomenat de Bassa de Basea, vora la Volta
d’en Isern. Les cases estan sota el domini alodial de la Pia Almonia de Barcelona, a la qual satisfan 36
sous de cens anual pagadors per sant Andreu de novembre. Es donen les afrontacions de les cases i els
antecedents de la seva transmissió. Preu de la venda: 60 lliures i 13 sous. Guillem Roquers, marit de la
venedora, confirma la transacció. Segueixen l’àpoca del preu de la venda i l’acta de lliurament de la
possessió corporal de l’immoble, amb data d’1 de juny.
Bernat Nadal, notari públic de Barcelona.
1A-1049
743 x 662
Taques de fongs al marge esquerre. Al dors, en lletra coetània: “Faciunt pro donacione facta hospitali Sancte Crucis de domibus que sunt in vico vocato Bassia de Basilia”.

1070

1415, abril, 21. Sant Vicenç de Cervelló.
Ramon Borredà i la seva germana Elisenda, muller de Guerau Rotllan, de la vila de Sant Vicenç de
Cervelló, patrons del benefici de Santa Llúcia fundat a l’església de Sant Vicenç de la dita vila, ambdós
molt vells i sense descendència, fan donació a Guillem Riera, de la mateixa vila, i als seus successors
masculins per línia directa, del dret de patronat de l’esmentat benefici. Si no n’hi ha, el dret de patronat
passaria als jurats i prohoms de la vila de Sant Vicenç, i si aquests no podien complir com a patrons, el
dret de patronat passaria al bisbe de Barcelona. El benefici havia estat instituït pel difunt Esteve des
Puig, de la vila de Sant Vicenç, i dotat després generosament per Pere Salvador, prevere, i pels esposos
Bartomeu de Bruna i Maria, els quals, amb data de 16 de gener de 1401, li consignaren tots llurs béns
mobles i immobles. Avui el benefici es troba molt depauperat per la negligència i l’abandó dels preveres
i beneficiats que ha tingut, fins al punt que les seves rendes no arriben als 20 sous.
Lluís Agustí, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó, i notari
públic de la baronia de Cervelló per autoritat del seu senyor.
1A-1050
492 x 528
Al dors, en lletra coetània: “Carta com fonch donat lo jus patronat a·n Riera del beniffet de Sencta
Lúcia”. En lletra posterior: “De Sent Vicens. Dotalia del benifet de Sent Johan y Santa Lúcia”.
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1071

1415, abril, 27-30. Barcelona.
Pregó publicat el dissabte 27 d’abril per Jaume Ciurana, crida públic de Barcelona, per ordre del veguer,
relatiu a algun dret, reclamació per deute, fermança o altra obligació que hom pogués al·legar sobre
unes cases o un alberg que Andrea, muller de Guillem Roquers, peier, ciutadà de Barcelona, posseeix a
la mateixa ciutat, al carrer de la Bassa de Basea, davant la Volta d’en Isern, i que té sota senyoria i alou
de la Pia Almoina de la seu i dels seus procuradors, a cens de 36 sous anuals pagadors per sant
Andreu de novembre. El dilluns i dimarts següents, l’esmentat crida repetí el pregó a petició de
Constança, filla de Bernat Vinyes, de la vila de Palafolls, a la diòcesi de Girona, compradora de les dites
cases o hospici. La compra és en poder del notari Bernat Nadal, a la plaça dels Canvis de Mar.
No hi ha subscripció notarial.
1A-1051
195 x 230

1072

1415, juny, 3. Girona.
Els jurats de Girona d’aquest any, fent ús de la potestat rebuda del Consell General de la ciutat, designen Guillem Ricard, ciutadà de Girona i llicenciat en lleis, síndic i procurador llur i de tota la universitat
de Girona, per tal que pugui aprovar i signar els capítols redactats pels síndics del braç reial de
Catalunya presents a les Corts de Montblanc, amb la finalitat de defensar els drets de les universitats
reials del principat enfront de les qüestions que en contra seva ha presentat el braç militar a la cort
reial, per raó de les imposicions, els privilegis i les llibertats de les dites universitats reials. Els capítols,
inserits en la seva integritat, consideren la designació i la remuneració de quatre juristes i dos síndics,
experts i competents, els quals, durant un any prorrogable, seguiran la cort del rei i treballaran en la
defensa dels interessos del braç reial de Catalunya. Les ciutats de Barcelona, Lleida i Girona i la vila de
Perpinyà escolliran cadascuna un dels quatre juristes, mentre que els dos síndics seran els notaris Joan
de Fontcoberta, de la ciutat de Barcelona, i Jaume Cassador, de la ciutat de Tortosa.
Pere Pinós, per autoritat reial notari públic substitut del difunt Jaume de Campllong, notari públic
de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.
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1071. Jaume Ciurana, crida
públic de Barcelona, pregona
per ordre del veguer la
venda d’unes cases a
Barcelona, sota senyoria i
alou de la Pia Almoina de la
seu, per si algú vol presentar
al·legacions, reclamacions

per deutes, fermances o altres
obligacions. El ban és publicat
tres dies: el dissabte, el dilluns
i el dimarts.
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1A-1052
526 x 588

1073

1415, juny, 8-11. Castelló d’Empúries.
Acta notarial que conté la presentació, davant de Pere de Santcliment, procurador general del comtat
d’Empúries per la ciutat de Barcelona, posseïdora del dit comtat, d’una cèdula d’apel·lació als consellers
de Barcelona per part de Ponç Escarrer, de la vila de Castelló d’Empúries, lloctinent de Manuel de
Rajadell, cavaller, veguer del dit comtat, en presència del notari infrascrit i de diversos testimonis. La
cèdula, inserida en la seva totalitat, reclama la revisió de la sentència definitiva que l’esmentat procurador general havia pronunciat amb el dictamen de Francesc Servent, llicenciat en lleis, assessor de la dita
procuració, en la causa que vertia entre els homes de la vall de Banyuls de la Marenda, a la diòcesi
d’Elna, d’una banda, i el dit Manuel de Rajadell, veguer del comtat, de l’altra. La sentència, també inserida íntegrament, havia declarat que el veguer del comtat i el seu lloctinent no tenien ni el dret ni la facultat d’entrar a l’esmentada vall de Banyuls per exercir-hi cap mena de jurisdicció sobre els seus habitants, i que havien de pagar les 10 lliures melgoreses que els cònsols de Banyuls havien bestret a la
part del veguer pel salari de l’assessor del procurador general. Al cap de tres dies, el procurador general
del comtat procedeix a denegar l’apel·lació interposada per la part del veguer, al·legant que tot el procés de la causa i la seva sentència s’atenien manifestament al procediment jurídic.
Antoni Sabater, per autoritat reial notari públic per tot el principat de Catalunya i portantveus de
Pere Jaume, per autoritat reial notari públic de la vila de Castelló d’Empúries.
1A-1053
604 x 676
Els plecs del pergamí i les notes dorsals mostren que el suport fou reutilitzat com a coberta d’un
volum que en lletra del mateix segle xv duia per títol: “Conclusions de Concells”.

1074

1415, juny, 22.València.
El rei Ferran emet un pronunciament i una declaració sobre la controvèrsia existent entre els comtes,
magnats, barons, nobles, cavallers i homes de paratge del principat de Catalunya, d’una banda, i les uni-
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versitats de les ciutats, les viles i els llocs reials del mateix principat, de l’altra, sobre uns greuges presentats pel braç militar a la cort general de Catalunya celebrada pel rei a Barcelona, sobre la qual controvèrsia el sobirà ja s’havia pronunciat anteriorment. El rei desautoritza els procuradors del braç militar
i llurs recursos jurídics, i els prohibeix la continuació del procés. Aquesta declaració fou pronunciada pel
rei Ferran i, en la seva persona, pel seu primogènit Alfons, duc de Girona, en el palau reial de València, a
l’anomenada cambra dels Àngels, llegida per Pau Nicolau, secretari reial i escrivà de la dita causa, en
presència de Guillem Ramon de Montcada i Jaume Marc, cavallers, procuradors del braç militar, i de
Joan de Fontcoberta, notari, síndic de Barcelona, i davant de diversos testimonis.
Pau Nicolau, secretari reial, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei.
1A-1054
397 x 512
A la part inferior esquerra: “In Sentenciarum IIIº. Paulus Nicholai, ex sentencia lata in consilio.
Probata”.
Al dors, en lletra coetània: “Registrata”. “Interloqutòria donada per lo senyor rey en Ferrando
sobre la qüestió qui·s menava entre aquesta Ciutat e los barons e cavallers per rahó de les imposicions”. “Est in libro”. “In tercio libro Virmilio, in foleo .Vo.” Hi ha altres anotacions il·legibles.
Hi manca el segell.

1075

1415, setembre, 18. Barcelona.
Bernat Roger, patró de la nau anomenada de les Santes Caterina i (...), ciutadà de Barcelona, confessa i
reconeix a Pere Regassol, canonge de la seu de Barcelona, receptor i administrador general de les quantitats esmerçades en l’armada preparada a la ciutat de Barcelona per l’anada que el papa Benet XIII i
el rei d’Aragó faran a Niça per raó de la unió de l’Església, que ha rebut de mans de Bartomeu Vidal,
mercader, ciutadà de Barcelona, 125 lliures que li eren degudes per la meitat del noli de la seva nau
durant un mes, per raó de la dita armada.
Francesc de Casesnoves, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1055
189 x 275
Document en mal estat de conservació de la part dreta, amb passatges il·legibles. Al dors, en lletra
coetània: “Àpocha d’en Bernat Roger, patró de nau, per un mes de nòlit de la sua nau. CXXV lliures”.
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1074. El rei Ferran emet una
declaració o un pronunciament en la controvèrsia existent entre els braços militar i
reial del principat de
Catalunya sobre uns greuges
que havien estat presentats a
les Corts celebrades a
Barcelona. El sobirà desauto-

ritza el braç militar i li prohibeix la prossecució del procés.
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1076

1416, gener, 30. Barcelona.
Bartomeu Aranyó, carnisser, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Antònia, que ja havien venut al
monestir de la Casa de Déu, situat dintre de la baronia de Castellví de Rosanes, i al seu aleshores prior
fra Joan Cassà, llur mas anomenat Mascaró amb tots els seus edificis, les terres, els drets i les pertinences, ubicat a la mateixa baronia, ara renoven i amplien a favor del dit monestir i del seu actual prior fra
Antoni Vidal la clàusula d’evicció de l’instrument de la venda, i es comprometen a respondre en qualsevol reclamació per part de terceres persones sobre la venda del dit mas, així com fer-se càrrec de totes
les despeses derivades d’un possible procés.
Joan Badia, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei, clogué aquest instrument el 12 de març de 1425. Aquest document és fet d’una nota de la qual el mateix notari
redactà, clogué i lliurà un altre instrument, i l’ha redactat en la forma present per mandat d’Andreu
Bosquet, procurador general de la baronia de Castellví de Rosanes, a instància dels administradors
de l’hospital de la Santa Creu i del prior de Sant Agustí de Barcelona. El mandat consta escrit al llibre de mandats de la cort de la vila de Martorell.
1A-1056
323 x 523
Al dors, en lletra coetània: “Secunda evictio masi de Masquero”. “Secunda eviccio mansi de
Masquero”. En lletra posterior: “Compra del mas Mascaró”.

1077

1416, març, 19. Barcelona.
Pere Escuder, abans sastre i ara mercader, ciutadà de Barcelona, en nom propi, i Guillem Ric, corredor
d’orella, ciutadà de Barcelona, com a procurador de Francesca, muller del dit Pere Escuder, filla de
Guillem Cirera, sastre, ciutadà de Barcelona, i d’Antònia, difunta, venen amb carta de gràcia a Joaneta,
muller de Jaume Setantí, mercader, ciutadà de Barcelona, tutora de la persona i dels béns de Jaumet, fill
impúber seu i del seu marit esmentat, un censal mort de 7 lliures i 10 sous de pensió, a percebre cada
21 de març, pel preu de 112 lliures i 10 sous, a for o raó de 15.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda. Els venedors fan constar que venen el censal per poder pagar diversos deutes
que tenen contrets, i garanteixen el pagament de la pensió amb la part que posseeixen en unes cases
a la ciutat de Barcelona, al carrer o Volta d’en Nagera.
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Arnau Lledó, [per autoritat reial notari públic de Barcelona].
Trasllat autoritzat per (...), notari públic de Barcelona, de (...) 1437.
1A-1057
826 x 478
Document en mal estat de conservació en tot el marge esquerre, amb pèrdua d’escriptura a cada
ratlla. Al dors, en lletra coetània: “Translat auctèntich fahent per lo censal que en Pere Scuder, òlim
sartre, ara mercader, e Francesca, muller sua, fan quascun any, a XXI de març, a l’honrat en Francí
Xetantí, ciutadà de Barcelona. Lo qual és de preu de CXII lliures, X sous. E és la pensió VII lliures, X
sous”. Hi ha una altra anotació, molt esborrada.

1078

1416, abril, 1. Barcelona.
Els consellers de la ciutat de Barcelona al veguer, al sotsveguer, al batlle, al sotsbatlle, al capdeguaita i a
tots els altres oficials reials de la ciutat i vegueria de Barcelona. Els requereixen i preguen afectuosament que observin la concessió atorgada a la ciutat de Barcelona pel rei Martí l’any 1408 i confirmada
per l’actual rei Ferran el 28 de novembre de 1412, en virtut de la qual els patrons de llaguts, ballesters
i remers tramesos pels consellers amb els mantellets a combatre les galeres i altres vaixells enemics
que entren a les aigües de la ciutat, poden anar armats a la ciutat i vegueria de Barcelona sense cap
sanció, tant en temps de pau com de guerra, de dia i de nit. Els consellers de l’any 1409 havien disposat unes ordinacions sobre els mantellets per defensar el litoral marítim. Els recomanen especialment en
Bartomeu Ferrer, sastre, ciutadà de Barcelona, a qui han nomenat ballester perquè faci el servei de
vigilància marítima amb els dits mantellets.
No hi ha subscripció notarial.
1A-1058
163 x 261.
Segell de plom pendent, amb el senyal de la ciutat de Barcelona a cada cara.

1079

1416, abril, 8. Barcelona.
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1078. Els consellers de
Barcelona demanen al
veguer, al batlle, al capdeguaita i a la resta d’oficials
reials de la ciutat i la vegueria que compleixin una concessió atorgada pel rei Martí
i confirmada pel rei Ferran,
per la qual tots els enviats
pels consellers a combatre
els vaixells enemics que
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entrin a les aigües de la ciutat poden anar armats permanentment a la ciutat i la
vegueria de Barcelona.

1078. Detall del segell de
plom de la ciutat de
Barcelona, amb l’anvers i el
revers idèntics.
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Acta notarial de la designació que Arnau de Torrent, Galceran Carbó i Joan Bussot, consellers aquest any
de la ciutat de Barcelona juntament amb Marc Turell i Joan Fiveller, absents d’aquest acte, i el Consell
de Cent Jurats, aplegats a l’escala de l’antic palau reial de la ciutat, fan en presència del notari infrascrit
i de diversos testimonis, de síndic i procurador especial seu a favor de Pere Vicenç, ciutadà de Barcelona,
acabat d’elegir clavari de la ciutat, al qual són concedides totes les facultats per vendre amb carta de
gràcia censals morts en les millors condicions possibles, per tal d’assegurar el proveïment de vitualles i
altres necessitats de la ciutat. El nomenament es fa d’acord amb les autoritzacions donades als consellers de Barcelona pels reis Pere (1359, maig, 17. Barcelona) i Joan (1390, febrer, 5. Barcelona), i també
segons els capítols de la creació i regiment de la Taula de Canvi de la ciutat. La designació compta amb
l’autorització i el decret de Joan Aimeric, cavaller, veguer de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès.
Bernat d’Esplugues, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat autoritzat pel mateix notari Bernat d’Esplugues, de 1418, setembre, 24.
1A-1059
608 x 580
Al dors, en lletra coetània: “Translatum sindicatus Barchinone”.

1080

1416, agost, 11. Barcelona.
Marc de Codines, prevere, rector i beneficiat a l’altar de Sant Pere de l’església de Sant Joan de
Jerusalem, de Barcelona, confirma a Domènec Sanxís, rajoler, ciutadà de Barcelona, una peça de terra
amb tots els seus drets i les seves pertinences, situada en el territori de Barcelona, en el lloc anomenat
Soleres. La terra està sota el domini alodial dels aniversaris que el difunt prevere Arnau Sunyera, beneficiat del dit benefici, instituí i uní al benefici, i del mateix Marc de Codines com a rector, beneficiat i
administrador dels aniversaris, el qual percep un cens anual de 30 sous i 9 diners pagadors per sant
Joan de juny. Es donen les afrontacions i les mesures de la peça de terra. Per aquesta confirmació, Marc
de Codines reconeix haver rebut 9 sous de Domènec Sanxís. La present escriptura substitueix la carta
precària o l’instrument primer de l’establiment de la peça de terra, que el dit Sanxís afirmava sota jurament que no havia pogut trobar enlloc i que donava per perduda. Si un dia era retrobada l’antiga
escriptura, Domènec Sanxís l’hauria d’exhibir a Marc de Codines o als seus successors en el benefici per
examinar si calia pagar un cens major que el consignat de present.
Bernat Pastor, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
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1A-1060
382 x 509
Al dors, en lletra coetània: “Carta precària per lo discret en March de Cudines, prevere, beneficiat
en la sgléya de Sant Johan de Barcelona, feta a·n Domingo Sanxiç, rejoler, ciutadà de Barcelona, de
.Ia. peça de terra qui és en lo loch appellat Soleres”.

1081

1416, juliol, 4-agost, 25. Barcelona.
Acta notarial de la prestació de jurament i homenatge de boca i mans que, en presència del notari
infrascrit i de diversos testimonis, fan els algutzirs i els procuradors fiscals de la cúria reial en poder de
Joan de Funes, doctor en lleis, conseller i vicecanceller del rei, de complir i observar els privilegis, les franqueses, les llibertats i els bons usos de la ciutat de Barcelona. El dia 4 de juliol juraren Riambau de
Corbera i Pere d’Esplugues, cavallers, consellers i algutzirs; el 19 d’agost ho féu Antoni de Bardaixí, procurador fiscal, i el dia 25 juraren Antoni Soler i Domènec Sanxís, procuradors fiscals. Les cerimònies tingueren lloc a l’aula major del palau reial de Barcelona.
Els juraments foren fets en compliment d’un privilegi atorgat pel rei Joan a la ciutat de Barcelona (1393,
juliol, 22. Tortosa), pel qual concedia als consellers, entre altres capítols, que els algutzirs i procuradors fiscals de la seva cúria, abans que usessin de llur ofici a la ciutat de Barcelona, havien de jurar en poder del
veguer el compliment i l’observança dels privilegis, costums i bons usos de la ciutat; altrament, hom els
podria fer resistència i el veguer podria procedir contra ells i detenir-los. A petició dels consellers de l’any
present, el rei Alfons actualment regnant havia ordenat al vicecanceller que en nom seu rebés el jurament
i homenatge dels algutzirs i procuradors fiscals, una vegada que Joan de Fontcoberta, notari, ciutadà de
Barcelona, síndic i procurador de la ciutat, hagués exhibit al dit vicecanceller el privilegi del rei Joan.
Gabriel Mascaró, escrivà del rei i per autoritat seva notari públic per a tota la terra i dominació
reials.
A-1061
268 x 520
Al dors, en lletra coetània: “Instrumentum juramenti et homagii factorum per nonnullos officiales
regios juxta privilegium civitatis, in posse vicecancellarii”. “Alfonsus .IIII.” “In tercio libro Virmilio, in
foleo XVII”. “Est in libro”. Hi ha altres anotacions borroses.
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1081. Jurament i homenatge
de boca i mans que presten
cinc algutzirs i procuradors
fiscals de la cúria reial d’observar els privilegis, les franqueses, les llibertats i els
bons usos de la ciutat de
Barcelona. El jurament d’aquests oficials reials, abans
d’entrar en l’exercici de llur
càrrec, era obligatori per privilegi del rei Joan concedit a
la ciutat l’any 1393.
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1082

1416, agost, 26. Barcelona.
Pere Vicenç, clavari i ciutadà de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la dita ciutat, ven amb
carta de gràcia a Joan Nadal, prevere de Barcelona, celebrant a l’església de Santa Maria del Pi de la
dita ciutat, un censal mort de 300 sous de pensió anual, a percebre cada 26 d’agost, assignat sobre les
imposicions i altres drets de la ciutat, pel preu de 375 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000
sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda. El prevere compra el censal actuant com a persona laica i
privada, pagant amb diner no pas eclesiàstic sinó propi i adquirit amb la seva indústria i el seu treball.
Antoni Llorenç, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-1062
748 x 615
Al dors, en lletra coetània: “Carta de .CCC. sous barcelonesos censals, los quals lo discret en Johan
Nadal, prevera, reeb cascun ayn sobre la ciutat de Barcelona a .XXVI. dies d’agost, a rahó de
.XXVm.” Hi ha altres anotacions posteriors, borroses.
1083

1416, setembre, 25. Barcelona.
Pere Torrent, mercader, ciutadà de Barcelona, ven a Eulàlia, muller del notari i ciutadà de Barcelona
Andreu Figuera, unes cases o un hospici amb tots els seus drets i les seves pertinences, situades al
carrer de Montcada, de Barcelona. Les cases són tingudes per un presbiterat perpetu sota la invocació
dels sants Agustí i Boi instituït a l’altar de Sant Agustí de la seu de Barcelona, per un aniversari i per una
causa pia, totes aquestes institucions fundades a la catedral de Barcelona l’any 1318 pel mestre Arnau
de Torre, canonge, nebot del mestre Berenguer de Torre, ardiaca que fou de la mateixa seu. Es donen les
afrontacions de les cases, les quals paguen diversos censos anuals. Preu de la venda: 271 lliures. Segueix
l’àpoca del preu de la venda amb data de 16 de novembre.
Pere Roig, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del
difunt Joan Nadal, notari, clogué aquest document el 25 de maig de 1437, amb llicència del veguer
de Barcelona.
1A-1063
765 x 657
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Taques de fongs, que als extrems superiors afecten l’escriptura. Al dors, en lletra coetània: “Empcio
domine Eulalie uxoris Andree Figuera, notarii. In scribania Johannis Natalis”.

1084

1416, octubre, 10. Barcelona.
Pere Vicenç, clavari i ciutadà de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la dita ciutat, ven amb
carta de gràcia a Bernat Casabò, prevere, abans domer de l’església de Santa Maria de la Bisbal, a la
diòcesi de Girona, i actualment rector de l’església del lloc d’Anglesola, del bisbat de Vic, i a l’abadessa i
el convent de Sant Antoni de Barcelona, de l’orde de Santa Clara, presents i esdevenidors, un censal
mort de 175 sous de pensió anual, a percebre cada 10 d’octubre, assignat sobre les imposicions i altres
drets de la ciutat, pel preu de 210 lliures, a for o raó de 24.000 sous per 1000 sous. El dit Bernat
Casabò serà usufructuari del censal en vida seva, i després de la seva mort el monestir de Sant Antoni
en serà el propietari. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Joan Llorenç, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó, tenint
les escriptures de l’escrivania del difunt Antoni Llorenç, notari, clogué aquest instrument el 29 de
maig de 1462 per mandat del regent la vegueria de Barcelona.
1A-1064
499 x 573
Al dors, en lletra coetània: “Carta de .CLXXV. sous barcelonesos censals, los quals lo discret en
Bernat Cassabò, prevere, e lo monastir de Santa Clara de Barcelona, com a proprietari, reben cascun any sobra la ciutat de Barcelona a .X. de octobre, a rahó de .XXIIIIm. És lo preu .CCX. lliures”.
Hi ha una altra anotació, molt esborrada, de 31 de maig de 1461, relativa a la cancel·lació de l’escriptura de terç a la cort del veguer.

1085

1416, desembre, 31. Barcelona.
Pere Soler, ciutadà de Barcelona, com a marmessor de la difunta Toda, muller que fou del mestre Marc,
cirurgià, ciutadà de Barcelona, difunt, ven a Marc de Pratmajor, prevere, prior de la capella de les Onze
Mil Verges de la seu de Barcelona, un censal mort de 125 sous de pensió anual, assignat sobre la ciutat
de Barcelona, que la difunta Toda rebia anualment cada 20 d’octubre. Preu de la venda: 150 lliures, 12
sous i 6 diners. L’esmentada Toda havia dictat el seu testament el 10 de maig de 1414, en poder
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d’Antoni Estapera, notari públic de Barcelona. Segueix l’àpoca del preu de la venda. El prevere compra
el censal com a millor postor en pública subhasta, actuant com a persona laica i privada, pagant amb
diner no pas eclesiàstic sinó propi i adquirit amb la seva indústria i el seu treball.
Amb data de 5 de gener de 1417, el comprador Marc de Pratmajor, prevere, declara i fa constar que el
dit venedor Pere Soler li ha venut el censal mort en qualitat d’administrador de l’Almoina dels Infants
Orfes instituïda a Barcelona pel difunt Guillem de Pou, ciutadà de la dita ciutat, a benefici i profit de la
dita Almoina i pagant amb els seus recursos, malgrat que a l’instrument de venda i a l’àpoca del preu
no es faci cap menció expressa de la dita Almoina.
Antoni Llorenç, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-1065
840 x 635
Taques de fongs que afecten l’escriptura de la meitat superior esquerra, amb passatges il·legibles.
Nota dorsal coetània, molt esborrada.

1086

1417, gener, 8. Barcelona.
Pere Vicenç, clavari i ciutadà de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la dita ciutat, ven amb
carta de gràcia a Pere Soler, ciutadà de Barcelona, actuant com a administrador de l’Almoina dels
Infants Orfes de la dita ciutat instituïda pel difunt Guillem de Pou, ciutadà de Barcelona, i als seus successors en la dita administració, un censal mort de 180 sous de pensió anual, a percebre cada 9 de
gener, assignat sobre les imposicions i altres drets de la ciutat, pel preu de 216 lliures, a for o raó de
24.000 sous per 1000 sous. La venda és feta amb el consentiment i la voluntat de Lluís de Gualbes,
Joan Ros, Francesc de Conomines, Tomàs Girona i Bernat Serra, consellers aquest any de la ciutat de
Barcelona, i de Lleonard Rafel de Vallseca, cavaller, domiciliat a la ciutat de Barcelona, hereu de la seva
mare Bartomeva, difunta, muller del difunt Guillem de Vallseca, doctor en lleis, filla i hereva de dit
Guillem de Pou. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Bernat d’Esplugues, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
1A-1066
782 x 674
Taques de fongs que afecten la meitat superior esquerra del document, amb passatges il·legibles i
el marge retallat. Anotació dorsal coetània, il·legible.
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1087

1417, març, 13. Barcelona.
Guillem Ramon, mercader, ciutadà de Barcelona, ven a Domènec Jofre, mercader, ciutadà de Barcelona,
unes cases amb tots els seus drets i les seves pertinences, situades a la mateixa ciutat, vora la casa
anomenada abans del Temple i que ara és el Palau Reial Menor, molt a prop de l’hospici del paborde
de Tarragona. Les cases, sotmeses a diversos censos, estan sota el domini alodial del monestir de Sant
Antoni de Barcelona, de l’orde de santa Clara. Preu de la venda: 55 lliures. Margarida, muller del venedor, aprova i ratifica la present venda. Segueixen l’àpoca del preu de la venda i l’acta del lliurament de
la possessió corporal de l’immoble, ambdues amb data de 20 d’abril.
Joan Ferrer, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1067
785 x 547
Pergamí en mal estat de conservació, molt tacat de fongs, en gran part il·legible. Notes dorsals
coetànies, il·legibles.

1088

1417, maig, 4.València.
Rafel d’Olzinelles, escrivà de porció de la casa de la reina, fill i hereu universal de Francesc d’Olzinelles,
notari, ciutadà de Barcelona, difunt, designa Pere Ballat i Bernat sa Vall, ciutadans de Barcelona, i la seva
pròpia muller Eulàlia, procuradors seus especials per procedir prop els consellers de Barcelona, en nom
de la ciutat, sobre un cens de 4 morabatins i 4 sous que rebia cada any sobre un edifici que Pere de
Colls, notari de Barcelona, tenia per ell a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, sota domini alodial dels
altars de Santa Maria i Sant Pere de l’església de Sant Miquel de Barcelona i d’uns aniversaris instituïts
a la seu de la mateixa ciutat.
Antoni Coscó, escrivà reial, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei.
1A-1068
296 x 448
Taques de fongs que afecten l’escriptura, amb passatges il·legibles a la meitat esquerra.
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1089

1417, agost, 21. Barcelona.
Pere Vicenç, clavari i ciutadà de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la dita ciutat, ven amb
carta de gràcia a Margarida, muller del difunt Gabriel Conesa, ciutadà de Barcelona, un censal mort de
520 sous de pensió anual, a percebre cada 21 d’agost, assignat sobre les imposicions i altres drets de
la ciutat, pel preu de 624 lliures, a for o raó de 24.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de
la venda.
Antoni Llorenç, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-1069
540 x 612
Al dors, en lletra coetània: “Carta de .DXX. sous barcelonesos censals, los quals la honrada madona
Margalida, muller de l’honrat en Gabriel Conesa, quondam, ciutadà de Barcelona, reeb cascun ayn
sobre la dita ciutat a .XXI. dies del mes d’agost”. Hi ha quatre anotacions més –dues al recto i dues al
dors–, dels anys 1439, 1458 i 1462, relatives a diverses modificacions de l’estat d’aquest censal.

1090

1417, novembre, 22. Caldes de Malavella.
Acta notarial de la presentació feta per Bernat Llop, escrivà, ciutadà de Girona, procurador de Bernat
Beuda, abans ciutadà de Girona i ara de Barcelona, a Simó Flota, àlies Boter, batlle de la vila i parròquia
de Caldes de Malavella, d’una lletra patent dels consellers de Barcelona (1417, novembre, 19.
Barcelona), llegida pel notari infrascrit en presència de dos testimonis. La mateixa carta també és presentada i llegida a Jaume Vidal, procurador del castell de Llagostera i de la batllia de Caldes, i a Antoni
Boix, batlle del terme del castell de Llagostera.
La lletra patent és adreçada pels consellers al procurador de la baronia del castell de Llagostera i de
Caldes de Malavella, en el bisbat de Girona, i als batlles dels dits castell i lloc, i els fan saber que el sisè
dia després de l’exhibició de la present es pronunciaran sobre el recurs presentat pel dit Bernat Beuda
contra la sentència arbitral dictada pels consellers barcelonins predecessors seus, els quals havien estat
escollits com a àrbitres i amigables componedors pels litigants: l’esmentat Bernat Beuda, d’una banda, i
el noble Bernat de Cruïlles, aleshores tinent i posseint la dita baronia, i els batlles dels dits castell i lloc,
en nom i de part del fisc de les respectives corts, de l’altra.
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Llorenç Miró, ciutadà de Girona, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del
rei d’Aragó.
1A-1070
318 x 575

1091

1417, novembre, 27. Barcelona.
Francesc Sorribes, prevere, beneficiat a la seu de Barcelona, procurador, conjuntament amb Berenguer
Cardona, sastre, ciutadà de Barcelona, de Joan Vilar, prevere de la vila de Berga, confessa i reconeix a
Bernat Llobet, ciutadà de Barcelona, que li ha restituït les 226 lliures pel preu de les quals el dit Bernat
Llobet havia venut amb carta de gràcia als dos procuradors esmentats, en nom del seu principal Joan
Vilar, un censal mort d’11 lliures, 7 sous i 3 diners de pensió, amb instrument públic de 16 de març de
1416, en poder del notari infrascrit.
Pere Andreu, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1071
309 x 494

1092

1418, gener, 31. Barcelona.
Pere Vicenç, clavari i ciutadà de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona,
ven amb carta de gràcia a Ponç Voltrera, Pere Terrers, Jaume Noguera i Nicolau Padrosa, sastres, ciutadans de Barcelona, administradors aquest any de la confraria de l’ofici dels sastres de Barcelona, un
censal mort de 337 sous i 7 diners de pensió anual, a percebre cada 31 de gener, assignats sobre les
imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 422 lliures i 8 diners, a for o raó de
25.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Bernat d’Esplugues, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
1A-1072
794 x 645
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Marge dret del pergamí malmès, sense afectar l’escriptura. Al dors, en lletra coetània: “Carta de
.CCC.XXXVII. sous, .VII. diners, malla, barcelonesos de censal mort, que la confraria dels sartres de
Barcelona reeb sobre la dita ciutat cascun ayn a .XXXI. de janer”. “Die martis .XXVIIa. aprilis anno
a nativitate Domini .Mo.CCCCo.LXIIo., fuit cancellata huiusmodi censualis tertii scriptura per me
Michaelem Reig, notarium Barchinone, hoc propria manu scribentem”.

1093

1418, octubre, 1. Martorell.
Ramonet de Caldes, fill pupil i hereu universal de Galceran de Caldes i de Sibil·la, confirma a fra
Francesc Corones, prior del monestir de la Casa de Déu, situat dins de la baronia de Castellví de
Rosanes, la venda d’una gallina censal i la dècima del pa, vi, carn i altres drets que rebia en lliure i franc
alou sobre el mas Mascaró, de la dita baronia, que el seu tutor Berenguer Ponç, de la parròquia de Sant
Pere de Pierola, avui mateix ha venut al dit monestir amb instrument públic en poder del notari infrascrit. Tant aquesta confirmació com la venda esmentada es fan amb el consentiment del tutor Berenguer
Pons, de Pere Galceran de Caldes, avi del pupil, i per decret i autorització de Francesc Calaf, lloctinent
de Bernat de Jonquer, procurador general del rei a la baronia de Castellví de Rosanes.
Joan Badia, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei, notari públic de la
vila de Martorell pel rector de la mateixa vila, clogué aquest instrument el 12 de març de 1425
per manament d’Andreu Bosquet, procurador general del rei a la baronia de Castellví de Rosanes,
a instància dels administradors de l’hospital de la Santa Creu i del prior del monestir de Sant
Agustí de Barcelona.
1A-1073
233 x 479
Al dors, en lletra coetània: “Laudatio et aprobatio et ratificatio facta per venerabilem Raymundum
de Caulis de vendicione quam fecerat suus tutor de censu et decimo mansi Masquero”. En lletra
posterior: “Laudacio et aprobacio et ratificacio facta per venerabilem Raymundum de Calidis de
vendicione quam fecit suus tutor de censu et decimo mansi Masquero”.
1094

1418, octubre, 5. Martorell.
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Berenguer Ponç, tutor testamentari de Ramonet de Caldes, fill del difunt Galceran de Caldes, ven a fra
Francesc Corones, de l’orde dels frares eremites de sant Agustí, prior del monestir de la Casa de Déu,
situat dins la baronia de Castellví de Rosanes, una gallina censal, la dècima i altres drets que el dit pupil
Ramonet de Caldes posseeix en lliure i franc alou sobre el mas Mascaró, de la dita baronia. Fra Joan
Cassà, aleshores prior del dit monestir i avui bisbe, havia comprat el mas Mascaró a Bartomeu Aranyó,
carnisser de Barcelona, el 25 de gener de 1416, amb instrument públic en poder del notari infrascrit. La
present venda es fa amb el consentiment de Pere Galceran de Caldes, avi patern de dit Ramonet, i per
decret i autorització de Francesc Calaf, lloctinent de Bernat de Jonquer, procurador general del rei a la
baronia de Castellví de Rosanes. Es fa constar que el mas es troba parcialment enderrocat i les seves
terres ermes, fins al punt que, tret de la gallina, el pupil i els seus predecessors fa cinquanta anys que
no en treuen altre rendiment. Preu de la venda: 40 lliures, que s’esmerçaran a pagar els deutes de
l’herència del pupil. Segueix l’àpoca del preu de la venda, amb data de 16 de maig de 1419.
Aquesta escriptura és una reparació documental ordenada per Andreu Bosquet, procurador general del
rei a la baronia de Castellví de Rosanes, a petició de Ferrer de Pujol i Ponç de Bosquets, canonges de la
seu de Barcelona i administradors de l’hospital de la Santa Creu, i de fra Antoni Forés, prior del monestir
de Sant Agustí de Barcelona, els quals asseguraven que havien venut legalment a Guillem Carbonell,
canonge de Barcelona, el mas Mascaró, però que l’instrument de la seva alodialitat s’havia extraviat i
perdut, per la qual raó havien sol·licitat al dit procurador general la refecció de l’escriptura a partir d’una
nòtula en poder del notari infrascrit. El procurador ordenà la reparació i redacció en forma pública de
l’escriptura, no obstant les raons al·legades pel notari.
Joan Badia, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei, notari públic de la
vila de Martorell pel rector de la mateixa vila, clogué aquest instrument el 6 de març de 1425.
1A-1074
394 x 708
Al dors, en lletra coetània: “Venditio alodietatis mansi de Masquero pretio .XL. libras”. En lletra
posterior: “És la venda que féu mossèn Caldes al monestir de la Casa de Déu dels censos y delme
del mas Mascaró”. “Vendicio alodietatis mansi de Masquero”.

1095

1418, desembre, 15. Catània.
Acta notarial en la qual es fa constar que, davant l’assemblea formada per Nicolau de Piscibus, doctor
en lleis i jutge de la ciutat de Catània, pel notari infrascrit i per altres vuit testimonis, Sanç Roís de Liori,
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vescomte de Gagliano i almirall del regne de Sicília, accepta i es compromet a complir les dues sentències que han estat dictades per posar fi a les causes civils i criminals que l’enfrontaven feia molt de
temps amb Bernat de Cabrera, comte de Mòdica i mestre justicier del mateix regne. Ambdues parts litigants, mitjançant sengles procuradors, havien designat com a àrbitres i amigables componedors els consellers de la ciutat de Barcelona Ramon de Pla, Guillem Pere Bussot, doctor en lleis, Galceran Dusai,
Francesc de Camós i Guillem de Vallseca, en un compromís signat a Barcelona el 22 de juliol de 1418,
en poder d’Antoni Rigau, secretari de l’infant Joan i notari públic. Els consellers dictaren dues sentències
el 30 de setembre del mateix any, en les quals s’imposava la pau perpètua entre les dues parts pledejants, llurs famílies i valedors, i es fixaven les mútues restitucions de béns i les compensacions econòmiques. També s’assenyalaven uns terminis per a la ratificació i acceptació de les dites sentències.
Bartolomeo de Bonaiuto, notari públic del regne de Sicília.
1A-1075
797 x 664
Nota dorsal il·legible.

1096

1418, desembre, 21-30. Comiso i Catània.
Acta notarial en la qual es fa constar que el 21 de desembre, davant de Mateo de Daniellu, jutge del
lloc de Comiso, del regne de Sicília, i en presència del notari infrascrit i de quatre testimonis més, compareixen fra Joan de Heredia, de l’orde de Sant Joan de Jerusalem, comanador de la casa de Leontino, i
Abatipsta de Plachamono, doctor en lleis, procuradors de Sanç Roís de Liori, vescomte de Gagliano i
almirall del regne de Sicília, els quals notifiquen a Bernat de Cabrera, comte de Mòdica i mestre justicier
del mateix regne, present també en aquest acte, les dues sentències que amb data de 30 de setembre
havien dictat els consellers de la ciutat de Barcelona en qualitat d’àrbitres i amigables componedors
entre els esmentats Bernat de Cabrera i Sanç Roís de Liori. Ambdós procuradors el requereixen perquè
homologui les esmentades sentències, atès que el seu propi procurador Jaume Callís ja les havia ratificat a Barcelona el dia 1 d’octubre, l’endemà ho havia fet també el mateix fra Joan de Heredia com a
procurador de Sanç Roís de Liori, i el dia 15 de desembre el mateix Sanç Roís de Liori també havia
acceptat les sentències.
Finalment, es fa constar que Bernat de Cabrera delegà la seva contestació en Esteve de Zacco, nomenat procurador seu el 27 de desembre. Aquest presentà el dia 30 la resposta del seu principal, manifestant que per escrit i per missatgeria tractaria l’afer amb els àrbitres i amigables componedors, i que
entretant no solament no acceptava les sentències sinó que hi dissentia expressament.
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Bartolomeo de Bonaiuto, notari públic del regne de Sicília.
1A-1076
771 x 668
Nota dorsal coetània molt esborrada.
1097

1419, gener, 14. Barcelona.
Pere de Mont-ros, clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona,
ven amb carta de gràcia a Guillem Folquer, Joan Torra, Joan Blasco i Jaume Parades, sastres, ciutadans
de Barcelona, actuals administradors de la confraria de l’ofici dels sastres de Barcelona, un censal mort
de 110 sous de pensió anual, a percebre cada 14 de gener, assignats sobre les imposicions i altres
drets de la ciutat, pel preu de 137 lliures i 10 sous, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Segueix
l’àpoca del preu de la venda.
Bernat d’Esplugues, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
1A-1077
694 x 620
Al dors, en lletra coetània: (...) “censals, los quals la (...) dels sartres de la ciutat de Bar[celona] (...)
cascun ayn sobra la dita ciutat a .XIIII.” (...). “Empcio confratrie sartorum Barchinone”. Una anotació
posterior informa que el dimarts 27 d’abril de 1462 fou cancel·lada l’escriptura de terç d’aquest
censal per Miquel Reig, notari de Barcelona.
1098

1419, febrer, 4. Illa.
Capítols matrimonials entre Perpinyà Comte, fill del difunt Perpinyà Comte, de la vila d’Illa, i Clara, filla
de Pere Andreu, de Corbera.
Jaume Pla, per autoritat del bisbe d’Elna notari públic per tot el seu bisbat.
1A-1078
259 x 323
Document partit per ABC. Molt tacat de fongs i pràcticament il·legible.
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1099

1419, setembre, 29. La Roca del Vallès.
Testament de Ramon de Torrelles, cavaller, senyor del castell de la Roca, fill d’Antoni de Torrelles, cavaller,
i de la seva muller Graïda. Designa marmessors els seus pares, la seva muller Elionor, el seu parent
Guillem de Blanes, Bernat de Gualbes, doctor en ambdós drets, Francesc Burguès de Viladecans, Joan de
Torrelles, donzell, Bernat Esplugues, escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, Arnau Mates, domèstic
seu, i altres. Nomena hereu universal de tots els seus béns el seu fill Martí Benet de Torrelles. Altres fills
esmentats en el testament són: Antoni Pere, Teresa, Brígida, Damiata i Joaneta.
Antoni de Banyaloca, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1079
1392 x 672
Document format per dos pergamins cosits. Molt tacat de fongs, il·legible en la seva major part.
1100

1419, novembre, 22. Barcelona.
Antoni sa Plana, doctor en decrets, paborde del mes de maig de l’església de Barcelona, i fra Lluís de
Gualbes, comanador de la casa de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem de la mateixa ciutat, ratifiquen
i confirmen a Jaumeta, muller de Pere d’Hort, mercader, ciutadà de Barcelona, filla del difunt Pere
Correger, ciutadà de Barcelona, el cens de 3 morabatins que percep anualment per la festa de santa
Maria del mes de març sobre unes cases amb quatre portals oberts al carrer, situades a la ciutat de
Barcelona, sota el palau reial, al carrer o la riera de Sant Joan. Aquestes cases les posseeix actualment
Pere sa Badia, abans seller i ara botiguer, ciutadà de Barcelona, per Bartomeu sa Vall, notari, ciutadà de
Barcelona, a cens de 12 morabatins anuals, el qual les té per la dita Jaumeta, a cens anual de 3 morabatins. Les cases estan sota el domini alodial indivís de les dites pabordia i comanda, a les quals
Jaumeta paga cada any 9 sous i 4 sous amb 6 diners, respectivament. Es donen les afrontacions de les
cases. Jaumeta ha pagat 9 sous per renovar la confirmació.
La present ratificació substitueix l’antiga carta precària del cens, que Jaumeta afirmava sota jurament
que no havia pogut trobar enlloc i que donava per perduda. Si un dia l’antiga escriptura era retrobada,
Jaumeta l’hauria de mostrar immediatament als esmentats paborde i comanador o als seus successors
per examinar si procedia la percepció d’un major cens.
Francesc Joan, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
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Trasllat autoritzat per Antoni de Mas, per autoritat reial notari públic de Barcelona, regent l’escrivania de la cort del batlle de Barcelona per Joan Bonet de Mitjavila, ciutadà de Barcelona, senyor útil i
escrivà de la dita escrivania, de 1435, gener, 14.
1A-1080
342 x 586

1101

1420, març, 19-22. Castelló d’Empúries.
Acta notarial de la presentació feta per Guillem Batlle, de la vila de Castelló d’Empúries, procurador de
Clara, muller de Joan Maguessa, mestre en medicina, d’una cèdula d’apel·lació judicial davant de
Berenguer Ponç, jurista de Castelló i comissari d’Antoni Demesa, llicenciat en lleis i jutge ordinari de la
mateixa vila, en presència d’un escrivà jurat i diversos testimonis pregats. La cèdula, inserida en la seva
integritat, presenta fins a deu al·legacions contra les sentències dictades pel dit jurista en la causa existent entre Joan Tinter, d’una banda, i l’esmentada Clara, de l’altra, per raó de l’herència dels difunts
Bernat i Joan Sabater, i acaba demanant l’apel·lació als consellers de la ciutat de Barcelona i a Bernat
de Marimon, procurador general del comtat d’Empúries. El dia 22, el jurista Berenguer Ponç presenta a
Guillem Batlle una cèdula de resposta, inserida també en la present acta, en la qual defensa la bondat
del procediment judicial utilitzat en el procés i rebat cadascuna de les deu al·legacions interposades per
Guillem Batlle en el seu recurs.
Pere Pellicer, per autoritat reial notari públic per tot el principat de Catalunya, regent l’escrivania de
la cort de Castelló d’Empúries per la ciutat de Barcelona i per Pere Nadal, successor en part de
Berenguer Ramon Poch, difunt, notari de la dita cort, clogué aquest document el 2 d’abril de 1420.
1A-1081
610 x 585

1102

1420, juny, 17.
Reconeixement d’un deute de 20 lliures a favor d’Agneta, muller de (...), signat per (...), comanador del
Sant Esperit, de Lleida.
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Jaume Pla, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-1082
267 x 637
Document molt tacat de fongs i pràcticament il·legible.

1103

1420, setembre, 9. Sant Pol de Mar.
Francesc Oliver, mercader, ciutadà de Barcelona, fill i hereu universal de Francesc Oliver, difunt, mercader,
ciutadà de Barcelona, i de Constança, vivent, amb el consell i la voluntat de la seva mare i d’alguns
amics, fa donació per raó de matrimoni per paraules de present a la seva muller Joaneta, filla de
Nicolau Guerau, difunt, mercader, ciutadà de Barcelona, i de Clara, vivent, d’un hospici amb tots els seus
drets i les seves pertinences, situat a la ciutat de Barcelona, al carrer d’en Durall. L’hospici, estimat en
11.000 sous, està sota el domini directe dels hereus del difunt Pere Durall, ciutadà de Barcelona, a cens
de 54 sous anuals pagadors per sant Joan del mes de juny. Joaneta, amb el consell i la voluntat de la
seva mare Clara i d’alguns amics, aporta en dot al seu marit Francesc Oliver uns altres 11.000 sous.
Hi manca la subscripció notarial.
1A-1083
353 x 490
Document partit per ABC. Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació molt esborrada.

1104

1420, octubre, 9. Barcelona.
Caterina, muller del difunt Gabriel Guic, mercader, ciutadà de Barcelona, i la seva filla Elionor, muller de
Pere de Mont-ros, menor de dies, mercader, ciutadà de Barcelona, venen a Romeu Gibert, prevere de
Barcelona, un hospici amb dos portals oberts al carrer, amb tots els seus drets i les seves pertinences,
situat a la ciutat de Barcelona, al carrer d’en Roudors, que va del carrer del Mar al dels Mirallers, vora
un forn que hi ha. L’hospici és tingut pel benefici fundat pel difunt Berenguer Rossell, prevere i beneficiat,
a l’altar de Sant Sever del claustre de la seu de Barcelona, i està sota el domini alodial de la pabordia
d’abril de la canònica. Es donen les afrontacions de l’hospici i els antecedents de la seva transmissió. El
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comprador pagarà un cens anual de 4 morabatins i un diner, pagadors per la festa de santa Maria del
mes de febrer. Preu de la venda: 100 lliures. Romeu Gibert adquireix l’hospici com a persona laica i privada, pagant amb diner no pas eclesiàstic, sinó propi i obtingut amb la seva indústria i el seu treball.
Francesc Joan, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1084
780 x 575
Al dors, en lletra coetània: “Empcio discreti Romei Gibert, presbiter Barchinone, in posse Francisci
Johannis, notarii publici Barchinone, de hospicio domine uxoris Gabrielis Guig”. Hi ha una altra
anotació, borrosa.

1105

1421, setembre, 20. Lleida.
Ramon Boixó, ciutadà de Lleida, en nom propi i com a hereu universal de la seva mare Clara, muller
que fou del difunt Ramon Boixó, ciutadà de Lleida, filla dels difunts Arnau de Bosc, major de dies, senyor
dels llocs de Flix, la Palma i el Mas de Flix, i de Francesca, fa definició, absolució i remissió als consellers,
els prohoms i la universitat de la ciutat de Barcelona, a Joan de Fontcoberta, notari, síndic de la mateixa
ciutat, a Francesc i Joan de Santcliment, cavaller, als batlles, els jurats, els prohoms, les universitats i els
singulars dels llocs d’Alcarràs, Montagut, Vilanova de Remolins, Sarroca i Llardecans, a Francesc d’Alpicat,
canonge precentor de la seu de Lleida, a Nadal Botella i Bernat Gomar, procuradors dels creditors de
Lleida, i a Joan Alemany, procurador dels creditors de Barcelona del difunt Francesc de Santcliment, cavaller, de totes les qüestions, demandes, reclamacions i causes que tant ell com els seus successors
poguessin interposar contra els llocs i castells de Flix, la Palma i el Mas de Flix, per causa de la llegítima
de la seva mare Clara i del dot i esponsalici de la seva àvia Francesca esmentades. Ramon Boixó reconeix haver rebut dels dits quatre procuradors dels creditors de Francesc de Santcliment, per aquesta
definició, els 5208 sous i 4 diners de moneda barcelonina que li havien estat adjudicats per tres sentències judicials, i 34 lliures, 10 sous i 3 diners de moneda jaquesa per salaris i altres despeses que havia
fet fins al dia d’avui.
Aquesta definició posa fi al litigi que Ramon Boixó i la ciutat de Barcelona havien mantingut per raó
dels drets derivats dels 50.000 sous aportats en dot per Francesca al seu marit Arnau de Bosc, senyor
que fou dels llocs de Flix, la Palma i el Mas de Flix, i dels altres 25.000 sous aportats en esponsalici pel
dit Arnau de Bosc a la seva muller Francesca. Francesc Basset, doctor en decrets, jutge comissionat pel
rei, havia dictat sentència definitiva el 28 de setembre de 1418, la qual fou apel·lada pel síndic de
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Barcelona. Guillem Jordà d’Aules, jutge i comissari reial de l’apel·lació, confirmà la primera sentència el
15 de juny de 1420, també recorreguda pel síndic barceloní. Una tercera i darrera sentència, confirmatòria de les dues anteriors, fou donada el 15 de gener d’enguany per Francesc Ferrer, llicenciat en
decrets, jutge i comissari delegat pel rei de la segona apel·lació.
Salvador Pere, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-1085
621 x 605
Al dors, en lletra coetània: “Instrumentum diffinicionis, absolucionis et remissionis factarum per
venerabilem Raymundum Boxoni, civem Ilerde, honorabilibus consiliariis, probis hominibus et universitati civitatis Barchinone, super legittima et quolibet alio jure sibi pertinenti et cetera in castris
de Flix et cetera”.
1106

1422, setembre, 1. Barcelona.
Clàusula del testament de la difunta Blanca, muller del difunt Joan Bertran, mercader, ciutadà de
Barcelona, ordenat l’1 de setembre de 1422 en poder de Joan Ferrer, notari públic de Barcelona. La
clàusula fa referència a la institució d’hereu universal de la testadora, feta a favor dels seus fills Ferrer i
Ramon Bertran, a parts iguals, als quals demana que facin llegats caritatius per a la seva ànima i la del
seu difunt marit.
Trasllat autoritzat per Joan Ferrer, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1440, agost, 23.
1A-1086
136 x 413

1107

1423, desembre, 23. Barcelona.
Gabriel Ballester, clavari i ciutadà de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Lleonard Rafel de Vallseca, cavaller, domiciliat a Barcelona, fill del
difunt Guillem de Vallseca, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 350 sous de pensió
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anual, a percebre cada 24 de desembre, assignats sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de
Barcelona, pel preu de 385 lliures, a raó de 22.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la
venda.
Antoni Llorenç, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-1087
807 x 567
Al dors, en lletra coetània: “Carta de .CCCL. sous barcelonesos censals, los quals mossèn Leonard
Rafael de Vallsecca reeb cascun ayn sobra la ciutat de Barcelona a .XXIIII. de deembre, per preu de
.CCCLXXXV. lliures barceloneses, comptant a rahó de .XXVm. per mil”. Hi ha dues anotacions
més, molt esborrades.

1108

1424, febrer, 10-12. Cotlliure.
Acta notarial de la presentació que fa Joan Franc, notari, ciutadà de Barcelona, sotssíndic i procurador
substitut de Joan de Fontcoberta, notari, síndic i procurador de la ciutat de Barcelona, a Joan Bonet, mercader de Cotlliure, síndic i procurador de la universitat d’aquesta vila per als afers de les lleudes reials
que s’hi cullen, col·lector i receptor de les mateixes per Jaume Font, canviador de Perpinyà, arrendatari
aquest bienni de les dites lleudes, d’una lletra patent del rei Alfons (1424, gener, 11. Barcelona) adreçada als col·lectors i arrendataris de les lleudes de Catalunya, especialment al lleuder de Cotlliure, contenint l’executòria d’un privilegi acabat de concedir als consellers, els prohoms i la universitat de Barcelona
(1424, gener, 6. Barcelona), relatiu a determinats avantatges i facilitats en el pagament de les lleudes
per part dels barcelonins. El sotssíndic Joan Franc requereix a Joan Bonet l’observança del privilegi al
peu de la lletra.
El dia 12, en absència del sotssíndic Joan Franc, Joan Bonet presentà al notari infrascrit la cèdula de la
seva resposta del requeriment barceloní, en la qual afirma que el privilegi reial esmentat començaria en
tot cas a ser vigent una vegada acabat el termini pel qual havien estat arrendades a la vila de Cotlliure
les lleudes i altres rendes reials que s’hi recapten, atès que el privilegi del rei Alfons no fa menció expressa que sigui concedit en perjudici de la vila de Cotlliure ni en detriment de l’arrendament actualment
vigent.
Jordi Morera, per autoritat reial notari públic per tot el principat de Catalunya.
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1A-1088
585 x 646
Al dors, en lletra coetània: “Alfonsus .IIII.” “Presentacio facta per subsindicum civitatis Barchinone de
privilegio per regem Alfonsum concesso quod de lezdis in quibus cives Barchinone obligati sunt,
unus illorum non pignetur pro alio”. “In tercio libro Virmilio, in foleo .XXVIII.” “Decima nona”. “XII
de febrer, any MCCCCXXIIII”.

1109

1424, febrer, 11-15. Perpinyà.
Acta notarial de la presentació i lectura que fa Joan Franc, notari, síndic i procurador substitut de Joan
de Fontcoberta, notari, síndic i procurador de la ciutat de Barcelona, a la muller de Pere Llobet, mestre
de la seca de Perpinyà, en absència d’aquest i del seu germà i lloctinent Antoni Llobet, d’una lletra
patent del rei Alfons (1423, desembre, 26. Barcelona), adreçada al mestre i els operaris de la seca de
Perpinyà, contenint l’executòria d’un privilegi concedit el mateix dia als consellers, els prohoms i la universitat de Barcelona, confirmant tots els privilegis sobre la moneda barcelonina atorgats a la ciutat pels
seus predecessors i ordenant que d’ara endavant la moneda barcelonina d’argent, els menuts, els diners
i òbols de tern fossin encunyats exclusivament a la seca de Barcelona, i que correguessin d’acord amb
el pes, la llei i altres propietats determinades pels seus antecessors.
El dia 12 de febrer, Joan Franc repetí la presentació i lectura de la lletra reial a un home trobat a la
casa de la seca, situada al carrer dels Fabres, en absència del lloctinent Antoni Llobet. El dia 15 intentà
una altra vegada presentar i llegir la lletra al lloctinent del mestre de la seca, però fou debades perquè
aquest fugí corrents vers la plaça de les Cebes.
Joan Roure, de Perpinyà, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei
d’Aragó.
1A-1089
477 x 597
Al dors, en lletra coetània: “Rex Alfonsus .IIII.” “Presentacio facta magistro secce Perpiniani de quibusdam provisionibus regiis obtentis per civitatem Barchinone”. “In tercio libro Virmilio, in foleo
.XXXII.”
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1109. Joan Franc, notari, síndic substitut de la ciutat de
Barcelona, presenta al mestre de la seca de Perpinyà, al
seu lloctinent i a tots els
operaris, una lletra patent
del rei Alfons contenint l’executòria d’un privilegi acabat de concedir a la ciutat
de Barcelona. El privilegi
confirma tots els privilegis
anteriors sobre la moneda
barcelonina, i ordena que de
llavors endavant només la
seca de Barcelona podrà
batre moneda barcelonina
d’argent, menuts, diners i
òbols de tern.

1109. Signatura del notari
Joan Roure, de Perpinyà.
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1110

1424, abril, 27. Barcelona.
Joan de Fontcoberta, notari, ciutadà de Barcelona, infrascrit, confessa i reconeix a Pere Regassol, canonge
de l’església de Barcelona, que li ha pagat 125 sous que li devia, 100 dels quals corresponen al salari
de l’instrument de venda d’un censal mort de 2750 sous de pensió anual, venut a Francesc Serra, prevere de Barcelona, per Bernat Ponç, també prevere de Barcelona, com a procurador de fra Romeu de
Corbera, mestre de Montesa, signada en poder del dit notari el 7 d’octubre de 1410; altres 5 sous
corresponen a l’instrument de gràcia, signat també en poder seu, per lluir l’esmentat censal mort; altres
10 sous pel trasllat de la procuració de Bernat Ponç, lliurat al comprador, i 10 sous que bestragué per
estendre l’escriptura de terç del censal mort, signada a la cort del veguer de Barcelona.
Joan de Fontcoberta, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1090
201 x 245

1111

1424, juliol, 24. Illa.
Trasllat de l’inici del llibre d’actes de la marmessoria del noble Pere de Fenollet, difunt, vescomte d’Illa i
de Canet, on consta que el 12 de gener de 1423 el dit vescomte, en presència del notari infrascrit,
ordenà a Arnau de Llupià, cavaller, que entrés a la torre del castell de Canet, n’extragués les escriptures
i les lliurés al senyor de Manrella i a Oliver de Gleu, del qual manament fou feta carta pública pel notari
infrascrit, en presència dels testimonis Joan Andreu, mestre en medicina, i Joan Fabre, d’Illa. Tot seguit, fou
treta de la torre una gran caixa de fusta plena de documentació, la qual fou lliurada als esmentats senyor de Manrella i Oliver de Gleu després que juressin retornar-la al vescomte si vivia.
El trasllat es fa en compliment d’una lletra closa del rei Alfons (1424, juliol, 1. Barcelona) adreçada a
Bernat Berga i Jaume Pla, notaris d’Illa. El monarca, informat que ambdós notaris disposen de cartes,
escriptures i trasllats referents a la qüestió que es mena davant d’ell sobre els vescomtats d’Illa i de
Canet, els ordena que li facin arribar aquesta documentació o còpia perquè pugui administrar justícia.
Jaume Pla, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó, clogué
aquesta escriptura el 24 de juliol de 1424.
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1A-1091
308 x 314
Al dors, en lletra coetània, una anotació il·legible.

1112

1424, desembre, 18. Barcelona.
Dues clàusules del testament del difunt Francesc de Conomines, ciutadà de Barcelona, ordenat el 18 de
desembre de 1424 en poder de Pere Andreu, notari públic de Barcelona. Les clàusules es refereixen a la
constitució dels seus hereus sobre tots els censals morts, morabatins i altres rendes emfitèutiques i alodials que posseïa a Barcelona i altres llocs, així com sobre els quintans de terra situats vora el Portal
Nou de Barcelona, feta a favor dels seus fills Pericó i Miquelet, fills de la seva primera muller Isabel.
Segueixen unes previsions per si aquests fills i llurs successors no poguessin rebre l’herència, en el qual
cas l’ordre de successió seria: Francesc de Conomines, altre fill del testador; els fills de Francesc de
Camós i de Caterina, germana del testador, difunta; els fills de Lluís de Bosc i d’Elionor, també germana
del testador, i, en darrera instància, l’hospital de la Santa Creu de Barcelona.
Trasllat autoritzat per Francesc de Moles, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1450,
gener, 20, extret d’un altre trasllat autoritzat per Pere Andreu, per autoritat reial notari públic de
Barcelona, de 1435, març, 23.
1A-1092
297 x 566
Al dors, en lletra coetània: “Translat auctèntich de algunes clàusules apposades e contengudes en
lo testament de l’honorable en Francesch de Conomines, quondam, ciutadà de Barcelona”.

1113

1425, abril, 20. Barcelona.
Pere Regassol, canonge de l’església de Barcelona, col·lector i receptor general de les dues talles decretades pel darrer Concili Provincial de Tarragona, confessa i reconeix a Joan Gascó, llicenciat en decrets,
canonge de l’església de València, col·lector particular d’aquestes talles a la ciutat i diòcesi de València,
absent, que per mans de Martí Garcia, del lloc d’Ontinyent, li ha pagat 88 lliures corresponents a la primera tanda o pagament de les talles que s’havia de fer per santa Maria del passat mes de març.
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El Concili de Tarragona havia concedit graciosament al rei 30.000 florins, i per això havia imposat al
clergat de la província de Tarragona i de les ciutats i diòcesis de Mallorca i Elna dues talles: l’una de 5
sous i l’altra de 12 diners per lliura. Pere Regassol havia estat designat col·lector i receptor general per
l’arquebisbe de Tarragona Dalmau [de Mur] el 7 de desembre de 1424, en el transcurs del mateix
Concili.
Mateu de Tesarac, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1093
225 x 296
Al dors, en lletra coetània: “Àpoca de huytanta e huyt lliures rebudes per en Martí Garcia de les
primeres peccúnies o col·lecta del subsidi, per letra de mossèn Pere Regaçol”.

1114

1425, juny, 19. Barcelona.
Pere Regassol, canonge de l’església de Barcelona, col·lector general de les dues talles imposades pel
darrer Concili de Tarragona, confessa i reconeix a Joan Gascó, llicenciat en decrets, canonge de València,
col·lector particular d’aquestes talles a la ciutat i diòcesi de València, que li ha pagat 100 florins d’or
d’Aragó corresponents a la primera tanda o pagament de les talles que s’havia de fer per santa Maria
del passat mes de març. Joan Gascó havia lliurat els 100 florins a Garcia de Tonyà, el qual, amb una lletra de canvi ordenada a València el 15 d’abril passat, els envià al seu germà Sandi de Tonyà, donzell, i
aquest els lliurà al seu sogre Joan Todó, ciutadà de Barcelona, que els rebé en nom de Pere Regassol.
L’arquebisbe Dalmau [de Mur] i el Concili de Tarragona havien aprovat la imposició de dues talles a tots
els bisbes, abats, priors, canonges, rectors, clergues i altres persones obtentores de rendes eclesiàstiques
a la província i diòcesi de Tarragona, exemptes i no exemptes, llevat dels hospitalers. Una de les talles
era de 5 sous i l’altra de 12 diners per lliura. Pere Regassol havia estat nomenat pel dit arquebisbe
col·lector i receptor general el 7 de desembre de 1424, en el transcurs del mateix Concili.
Mateu de Tesarac, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1094
187 x 308

249

Catàleg dels pergamins

1115

1425, juny, 23. Barcelona.
Constança, muller del difunt Pere Germà, batxiller en medicina, ciutadà de Barcelona, ven amb carta de
gràcia a Jaume Olzina, cuireter, ciutadà de Barcelona, 200 sous d’aquells 300 de pensió anual d’un censal mort que ella percep cada 26 d’agost, assignats sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de
Barcelona. Es donen els antecedents de la transmissió del censal. Preu de la venda: 250 lliures. Segueix
l’àpoca del preu de la venda, amb data del 30 de juliol. La venda és feta per lluir i redimir part d’un
altre censal mort de 360 sous de pensió anual, que la venedora paga cada 23 d’agost a Joan Torró,
notari i ciutadà de Barcelona, el qual li havia venut amb carta de gràcia pel preu de 375 lliures el dia
23 d’agost de 1420, amb instrument públic en poder de Salvador Marquès, per autoritat reial notari
públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
Rafel de Bruguera, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1095
536 x 588
Al dors, en lletra coetània: “Carta de .CC. sous censals pagadors a .XXVI. de agost, venuts per la
dona na Constança, muller de l’honrat en Pere Germà, quondam, de aquells .CCC. sous censals los
quals la dita dona na Constança rebia sobre la ciutat de Barcelona, e·n Jacme Ulzina, cuyrater, ciutadà de la dita ciutat, per preu de .CCL. lliures”. “Tenentur per en Vilanova”. “Est in inventario”.
1116

1425, juny, 25. Saragossa.
Acta notarial de la presentació que Galceran Dusai, Joan Bussot, Joan Llull i Bonanat Pere, doctor en
decrets, ciutadans i missatgers de la ciutat de Barcelona, fan al rei Alfons d’una cèdula escrita que
Francesc d’Arinyó, secretari reial, llegeix davant de tots ells en una cambra del palau de l’Aljaferia de
Saragossa, en presència també de l’arquebisbe de Tarragona Dalmau [de Mur], conseller del rei. A la
cèdula, inserida en la seva integritat, els missatgers de Barcelona recorden al sobirà anteriors missatgeries de la ciutat, com la que fou rebuda el dia 3 de febrer d’enguany, i altres diversos consells que a
petició del mateix rei li foren donats sobre l’afer del rei de Castella i sobre l’alliberament de l’infant
Enric, germà del rei, empresonat pel rei castellà. Davant els preparatius de guerra que fa el rei Alfons,
els missatgers barcelonins aconsellen al monarca que opti pels mitjans de concòrdia i de pau, que busqui i observi el consell dels seus regnes i terres, i que en el cas que decidís entrar en el regne de
Castella per moure guerra, ells, en nom de la ciutat, hi dissenteixen.
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1116. Els missatgers de
Barcelona presenten al rei
Alfons una cèdula escrita, en
la qual, de part de la ciutat,
l’aconsellen que en l’afer del
rei de Castella opti pels mitjans de pau i de concòrdia, i
que busqui el consell dels
seus regnes i les seves terres.
Davant dels preparatius del
sobirà, li fan saber en nom
de la ciutat que dissenteixen
d’ell si entrava en el regne
de Castella per moure-hi
guerra.
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Francesc d’Arinyó, secretari reial.
1A-1096
376 x 594
Al dors, en lletra coetània: “Alfonsus .IIII. XVI”. “Consell donat en scrits per los missatgers de
Barcelona al rey Alfonso que no intràs en Castella per fer guerra”. “In tercio libro Virmilio, in foleo
.LVIIo.” “Tricesima tercia”. “XXV de juny de XXV”.

1117

1425, novembre 10.València.
Fra Jaume Eimeric, mestre general de l’orde de la Mare de Déu de la Mercè dels captius, confessa i
reconeix a Pere Regassol, canonge de Barcelona, col·lector general del subsidi atorgat al rei pel Concili
Provincial celebrat a Tarragona, que ha rebut de mans de Joan Gascó, llicenciat en decrets, canonge de
València, col·lector del dit subsidi a la diòcesi de València, 32 lliures, 5 sous i 4 diners de rals de València,
que li eren degudes per les dietes dels 22 dies en què estigué ocupat en l’ambaixada tramesa per l’esmentat Concili Provincial al rei, a raó de 29 sous i 4 diners de rals per dieta. Aquesta quantitat procedeix de la col·lecta del subsidi corresponent a la tanda de sant Miquel de setembre passat.
Hi manca la subscripció notarial.
Trasllat autoritzat a València per Berenguer des Camps, per autoritat reial notari públic per a tota
la terra i dominació del rei d’Aragó, de 1428, maig, 17.
1A-1097
314 x 326
Al dors, en lletra coetània: “Àpocha de .XXXII. lliures, .V. sous, .IIII. diners, les quals rebé lo mestre
general de la Mercè per mossèn Pere Regaçol”.

1118

1425, novembre, 27. Puigcerdà.
Acta notarial de la presentació que fa Joan Franc, síndic i procurador substitut de Joan de Fontcoberta,
notari, ciutadà de Barcelona, síndic i procurador de la mateixa ciutat, a Gispert de Tregurà, cavaller, lloctinent de Ramon de Perellós, cavaller, governador dels comtats de Rosselló i Cerdanya, d’una lletra patent
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del rei Alfons (1425, novembre, 2. Tarassona) adreçada al dit governador, al veguer de Rosselló i Vallespir,
al batlle de Perpinyà i altres oficials reials dels dits comtats. La presentació i la lectura de la lletra tenen
lloc en el convent dels predicadors de Puigcerdà, en presència de Joan Jou, doctor en decrets, assessor
del lloctinent, i de Francesc Duran, escrivà substitut de Berenguer Riba, notari infrascrit.
La lletra del rei ordena al governador Ramon de Perellós i a la resta d’oficials reials dels comtats de
Rosselló i Cerdanya que procedeixin severament contra el mestre de la seca de Perpinyà, el lloctinent i
els seus operaris si perseveraven a voler batre moneda barcelonina d’argent o menuts, diners i òbols de
tern, incomplint el privilegi sobre la moneda d’argent que havia concedit a la ciutat de Barcelona (1423,
desembre, 26. Barcelona), si es mantenien en la ignorància de la lletra executòria que l’acompanyava
(1423, desembre, 26. Barcelona) i si menyspreaven un segon manament reial (1424, agost, 20.
Barcelona). Fetes la presentació i la lectura de la lletra reial, el lloctinent Gispert de Tregurà manifesta la
seva bona disposició per obeir i executar el mandat reial, amb el consell del seu assessor, una vegada
hagi tornat a Perpinyà i pugui conèixer plenament el seu contingut.
Berenguer Riba, de Perpinyà, per autoritat reial notari públic per tot el principat de Catalunya, i
escrivà de la cort del governador dels comtats de Rosselló i Cerdanya.
1A-1098
636 x 590
Al dors, en lletra coetània: “Presentació feta per lo síndich de la ciutat de Barcelona al lochtinent
de governador dels comptats de Rosselló e de Cardanya e de Vallespir de certes provisions fetes
per lo senyor rey Alfonso super lo batiment de la moneda de tern”. “In tercio libro Virmilio, in
foleo LVIIII”. “Tricesima quarta”. “A XXVII de noembre, any MoCCCCXXV”. “Alfonsus IIII”.

1119

[Abans de 1425, desembre, 20].
Clàusula del testament del difunt Guillem Riera, rector que fou de l’església de Nules, a la diòcesi de
Tortosa, ordenat en poder de Pere Sunyol més jove, per autoritat reial notari públic de Tortosa. La clàusula fa referència a la institució d’hereu universal, feta a parts iguals a favor dels seus nebots Guillemonet i
Bartomeu Riera, fills del seu germà Bartomeu Riera, difunt. En el cas que un d’ells dos morís intestat, els
drets passarien a l’altre germà sobrevivent, i si morien ambdós sense testament, la condició d’hereu universal passaria a l’obra o fàbrica de la seu de Tortosa.
Trasllat autoritzat per Antoni Llorenç, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a
tota la terra i dominació del rei d’Aragó, de 1425, desembre, 20.

253

Catàleg dels pergamins

1A-1099
253 x 381
Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació il·legible.

1120

1426, abril, 19. Barcelona.
Antònia, muller de Pere Verdaguer, perpunter, ciutadà de Barcelona, filla i hereva universal de Francesc
Geronès, mestre de cases, ciutadà de Barcelona, difunt, i de Margarida, vivent, ven a Joan Teixidor, pagès,
ciutadà de Barcelona, mitja mujada de terra plantada de vinya, situada en el territori de Barcelona, en
el lloc anomenat el Mas de les Sales. Es donen les afrontacions de la terra i els antecedents de la seva
transmissió. La terra està sota el domini alodial del quart presbiterat que el difunt Pere de Muntanyola,
rector que fou de l’església de Sant Nicolau de la Granada del Penedès, fundà a l’altar de Sant Nicolau
de la seu de Barcelona, amb un cens anual de 2 morabatins i mig, pagadors un per Nadal i l’altre i mig
per sant Joan del mes de juny, més altres 2 sous i 6 diners per la dècima dels fruits a satisfer per sant
Miquel. Preu de la venda: 9 lliures. Pere Verdaguer i Margarida, marit i mare de la venedora, respectivament, ratifiquen i confirmen la venda. Segueix l’àpoca del preu de la venda, amb data de 17 de juny,
estesa a favor de Pere Espona, pagès, ciutadà de Barcelona, al qual Joan Teixidor havia fet reconeixement i cessió del preu amb instrument públic del mateix dia 17 en poder del notari infrascrit.
Finalment, hi ha el reconeixement que fa Joan Teixidor a Pere Espona, també del dia 17, d’haver fet la
present compra no pas en nom propi sinó en nom i amb els recursos de dit Pere Espona, encara que
en l’instrument públic de la compravenda no es faci cap menció de Pere Espona.
Joan Ferrer, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1100
886 x 698
Al dors, en lletra coetània: “Tenetur pro Petro Sponear molinerio”. “In posse Johannis Ferrarii, notarii publici Barchinone”.

1121

1426, novembre, 13. Barcelona.
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Pere Regassol, canonge de Barcelona, col·lector general de les dues talles imposades pel darrer Concili
de Tarragona, fa donació i cessió a Joan de Font, ciutadà de Barcelona, de la tresoreria del rei i procurador seu, al qual devia 110 lliures, de tots els seus drets i les seves accions reals i personals, mixtes, útils i
directes, ordinàries i extraordinàries, sobre la mateixa quantitat de 110 lliures que la província de
Tarragona i el seu clergat li devien a ell, el dit Pere Regassol, per la meitat del salari que el Concili li va
taxar per la col·lecta i regiment de les talles. Així, Joan de Font podrà reclamar, percebre i signar àpoca
de les 110 lliures que li són degudes en nom del rei. Aquestes 110 lliures degudes al rei són a compliment d’aquelles 4125 lliures corresponents a la tercera tanda o pagament de les dues talles i que s’havia de fer efectiva per sant Miquel de setembre passat, les quals, al seu torn, eren part d’aquelles
16.500 lliures concedides graciosament al rei pel Concili de Tarragona. L’arquebisbe Dalmau [de Mur],
amb l’aprovació del Concili tarragoní, havia decretat ambdues talles sobre el clergat i les rendes eclesiàstiques de la província de Tarragona, l’una de 5 sous i l’altra de 12 diners per lliura.
Mateu de Tesarac, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1101
228 x 321
Al dors, en lletra coetània: “Cessio facta per Petrum Regassol Johanni de Fonte”. “Paguí per aquesta
cesió .CC. florins a na Costança, muller d’en Berenguer Gibert, quondam, a dos de joliol, per en
Johan ça Font, en dita de taula de la ciutat, lo dit dia. Any .XXVIII.”

1122

1426, novembre, 23. Barcelona.
Acta notarial de la designació que Galceran Dusai, Joan Llull, Pere Ballester, Antoni Pujada i Francesc de
Conomines, consellers aquest any de la ciutat de Barcelona, i el Consell de Cent Jurats, aplegats a l’escala de l’antic palau reial de la ciutat, fan en presència del notari infrascrit i de diversos testimonis, de
síndic i procurador especial seu a favor de Pere Ribalta, acabat d’elegir clavari de la ciutat, al qual són
concedides totes les facultats per vendre amb carta de gràcia censals morts en les millors condicions
possibles, per tal d’assegurar el proveïment de vitualles i altres necessitats de la ciutat. El nomenament
es fa d’acord amb les autoritzacions donades als consellers de Barcelona pels reis Pere (1359, maig,
17. Barcelona) i Joan (1390, febrer, 5. Barcelona), i també segons els capítols de la creació i regiment de
la Taula de Canvi de la ciutat. La designació compta amb l’autorització i el decret de Joan Ferriol, sotsveguer i regent la vegueria de Barcelona en absència de Guillem de Bordils, cavaller, veguer de Barcelona,
Igualada, Vallès, Moià i Moianès.
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Bernat d’Esplugues, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat autoritzat per Berenguer Alemany, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1427,
març, 6.
1A-1102
701 x 563
Els plecs del pergamí i les notes dorsals mostren que el suport fou reutilitzat com a coberta del
primer manual d’escriptures de Gabriel Canyelles, notari escrivà del Consell de la ciutat. El títol
principal diu: “Manuale primum mei Gabrielis Canyelles, auctoritate regia notarii publici Barchinone
et scribe honorabilis Concilii civitatis”. En lletra posterior: “Manuale primum Gabrielis Canyelles.
Incipit die XXVI februarii MCCCCXXXIII et finit die XIII marci MCCCCXXXVII”. La coberta presenta alguns danys que afecten la lletra del document original i està ornada amb l’escut de la ciutat
de Barcelona.

1123

1428, juny, 23. Barcelona.
Acta notarial de la designació que Joan Fiveller, Guillem Romeu, Francesc de Pla, Lluís Ros i Guillem de
Torrent, consellers aquest any de la ciutat de Barcelona, i el Consell de Cent Jurats, aplegats a l’escala
de l’antic palau reial de la ciutat, fan en presència del notari infrascrit i de diversos testimonis, de síndic i
procurador especial seu a favor de Pere de Mont-ros, ciutadà de Barcelona, acabat d’elegir clavari de la
ciutat, al qual són concedides totes les facultats per vendre amb carta de gràcia censals morts en les
millors condicions possibles, per tal d’assegurar el proveïment de vitualles i altres necessitats de la ciutat.
El nomenament es fa d’acord amb les autoritzacions donades als consellers de Barcelona pels reis Pere
(1359, maig, 17. Barcelona) i Joan (1390, febrer, 5. Barcelona), i també segons els capítols de la creació
i el regiment de la Taula de Canvi de la ciutat. La designació compta amb l’autorització i el decret de
Joan de Barberà, cavaller, veguer de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès.
Bernat d’Esplugues, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat autoritzat per Antoni Brocard, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1429, octubre, 26.
1A-1103
667 x 552
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Al dors, en lletra coetània: “Translat del sindicat de Barcelona fet a ops de la compra de l’honrat en
Francesch Lobet”. “Trelat del sindicat de Barcelona fet a ops de la conpra d’en Francesch Lobet”.
1124

1428, juny, 23. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1123.
Bernat d’Esplugues, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat autoritzat per Bernat Nadal, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1429, desembre, 14.
1A-1104
564 x 638
Taques de fongs que afecten l’escriptura. Al dors, en lletra coetània: “Translat auctèntich pres del
sindicat de la ciutat de Barcelona”.
1125

1428, juny, 23, Barcelona.
Vegeu el document núm. 1123.
Bernat d’Esplugues, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat autoritzat per Bernat Mateu, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1430, maig, 26.
1A-1105
492 x 602
Document en mal estat de conservació de la part esquerra, amb pèrdua d’escriptura. Al dors, en
lletra coetània: “Est Bernardi Mathei notarii”.
1126

1428, juny, 23. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1123.
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1126. Els consellers i el
Consell de Cent Jurats de
Barcelona designen Pere de
Mont-ros, clavari de la ciutat,
síndic i procurador especial
llur per vendre amb carta de
gràcia censals morts en les
millors condicions possibles,
a fi d’assegurar el proveïment de vitualles i altres
necessitats de la ciutat.
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Bernat d’Esplugues, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat autoritzat per Joan Franc, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1430, juliol, 21.
1A-1106
534 x 669
Al dors, en lletra coetània: “Translat autèntich del sindicat de Barcelona”.

1127

1428, juny, 23. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1123.
Bernat d’Esplugues, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat autoritzat per Antoni Vinyes, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1430, octubre, 24.
1A-1107
416 x 736

1128

1428, juny, 23. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1123.
Bernat d’Esplugues, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat autoritzat per Antoni Maruny, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1432, octubre, 8.
1A-1108
516 x 604
Document en mal estat de conservació de la banda dreta, amb pèrdua d’escriptura. Al dors, en lletra coetània: “Translat del poder del clavari de la ciutat de Barcelona”.
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1129

1428, juny, 23. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1123.
Bernat d’Esplugues, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat autoritzat per Joan Osona, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1447, juny, 17.
1A-1109
545 x 499

1130

1428, setembre, 18. Barcelona.
Rafel Oller, botiguer, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Climent de Vall, ciutadà de Barcelona,
procurador dels creditors de la Cambra Apostòlica, absent, que per mans de Miquel Formós, canonge de
Barcelona, col·lector dels drets de la dita Cambra, ha rebut 6 lliures i 1 sou que faltava pagar a Joan
Ferrer, notari i escrivà reial, ciutadà de Barcelona, d’aquelles 8 lliures i 5 sous a ell degudes pel salari
d’un instrument, signat en poder seu, de certs capítols signats entre el dit procurador Climent de Vall,
d’una banda, i Antoni Vicenç, canonge de Barcelona, òlim col·lector dels drets de la Cambra Apostòlica,
de l’altra. Joan Ferrer havia fet cessió de les 6 lliures i 1 sou a Rafel Oller el 10 d’abril de 1428, amb
instrument públic rebut per Bartomeu Mesons, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
Bartomeu del Bosc, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Joan Ginebret, notari,
el qual posseeix les escriptures de l’escrivania del difunt Mateu de Tesarac, notari públic de
Barcelona, clogué aquest instrument el 26 de febrer de 1457.
1A-1110
194 x 219

1131

1429, gener, 4.València.
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Francesc Martorell, canonge de València, diputat pel rei en tots els seu regnes i terres com a col·lector
general dels drets i les rendes de la Cambra Apostòlica, confessa i reconeix a Miquel Formós, canonge
de Barcelona, col·lector diputat dels mateixos drets i les rendes en el principat de Catalunya, absent,
que li ha pagat 300 florins, la meitat dels quals els ha rebut de mans d’Antic Almogàver, cavaller, un
dels creditors dels drets de la dita Cambra en el principat, i l’altra meitat de mans de Bernat sa Nou,
mercader, ciutadà de València, amb moneda del mateix Antic Almogàver. Aquests 300 florins formen
part d’aquells 1800 que el rei amb una seva primera provisió (1424, agost, 8. Barcelona) havia consignat a Pere ses Oliveres, rector de l’església de Vilafranca, a la diòcesi de València, sobre les rendes de la
Cambra Apostòlica collidores a les diòcesis de Tarassona, Mallorca, Barcelona, Girona, Vic, Lleida, Urgell i
Tortosa, i que més tard, amb una altra seva provisió (1426, juliol, 29. València) consignà al dit Francesc
Martorell, deduïts els 350 florins que ja havia rebut Pere ses Oliveres.
Joan Martínez menor, notari públic de València i per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó, en
lloc de Miquel Galí, notari, ciutadà de València, absent, el qual regeix els llibres del difunt Andreu de
Montsó, notari, clogué aquest instrument l’11 d’agost de 1434.
1A-1111
271 x 275
Al dors, en lletra coetània: “Àpoca fermada per mossèn Francesch Marthorell, quondam, a l’honorable mossèn Miquel Fermós, canonge de Barcelona, de CCC florins”. D’una altra mà: “Nichil
valet”.

1132

1429, gener, 26. Barcelona.
Guillem Almogàver, donzell, domiciliat a la ciutat de Barcelona, confessa i reconeix a Miquel Formós,
canonge de Barcelona, col·lector general dels drets i les rendes de la Cambra Apostòlica a les diòcesis
del principat de Catalunya, que li ha pagat els 11 sous que de voluntat seva havia bestret a un correu
tramès pel dit Guillem a Francesc Martorell, canonge de València i col·lector general dels drets de la dita
Cambra per designació reial, per dur-li els comptes de la seva col·lecta i els de les diòcesis d’Urgell i
Lleida.
Mateu de Tesarac, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1112
187 x 209
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1133

1429, juliol, 24. Calataiud.
El rei Alfons, mancat de recursos econòmics per fer front a les seves operacions militars, designa procurador especial seu Francesc Sarçola, cavaller, conseller i tresorer reial, per tal que procuri la venda al preu
més alt possible de qualssevol objectes d’or, d’argent i pedres precioses propis del sobirà. També li dóna
plens poders per vendre censals morts a persones privades i a institucions, col·legis, comunitats i universitats, tant religioses com seglars, per un preu global de fins a 100.000 florins. Aquests censals seran
assignats sobre el patrimoni reial a Catalunya. El monarca fa una menció explícita dels consellers i prohoms de la ciutat de Barcelona com a potencials compradors d’aquests censals.
Joan Olzina, secretari reial, per autoritat reial notari públic per a tota la seva dominació.
Trasllat autoritzat per Bernat d’Esplugues, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la
ciutat de Barcelona, de 1429, setembre, (...).
1A-1113
488 x 590
Document en mal estat de conservació, amb passatges il·legibles.

1134

1429, agost, 3. Barcelona.
Francesc Sarçola, cavaller, conseller i tresorer del rei, designat procurador especial seu per vendre censals
fins a un import màxim de 100.000 florins, destinats a sufragar les despeses del monarca, ven amb
carta de gràcia a Galceran Dusai, Joan Llull, Francesc de Sitges, Ferrer Nicolau de Gualbes i Joan de
Marimon, consellers aquest any de la ciutat de Barcelona, en nom de la ciutat, un censal mort de
27.500 sous de pensió anual, a percebre cada 3 d’agost, assignats sobre les rendes, els drets i els emoluments que el sobirà rep a la ciutat i vegueria de Tortosa, a la vegueria del Camp de Tarragona, sobre
les lleudes reials de Tortosa i altres rendes que administra la Batllia General de Catalunya. Preu del censal: 27.500 lliures. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Bernat d’Esplugues, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
1A-1114
873 x 631
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Document en mal estat de conservació, amb passatges molt borrosos i pèrdua d’escriptura a la
banda dreta. Notes dorsals il·legibles.

1135

1429, agost, 3. Barcelona.
Pere de Mont-ros, mercader, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona, ven amb carta de gràcia a Joana, muller de Jaume Setantí, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 500 sous de pensió anual, a percebre cada 3 d’agost, assignats
sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu d’11.000 sous, a for o raó de
20.000 sous per 1000 sous. Joana compra el censal com a tutora del seu fill impúber Guillem, emancipat pel seu pare, en nom i amb recursos procedents de la donació de béns feta pel pare al fill esmentat. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Antoni Maruny, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1115
676 x 643
Document en mal estat de conservació de la part superior dreta, amb pèrdua d’escriptura. Nota
dorsal coetània molt esborrada. Una altra nota dorsal informa que el 16 de febrer de 1458 Miquel
Reig, notari de Barcelona i escrivà jurat de la cort del veguer de Barcelona, cancel·là l’escriptura de
terç del present censal.

1136

1429, agost, 3. Barcelona.
Pere de Mont-ros, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la
ciutat de Barcelona, ven amb carta de gràcia a Margarida de Montcada, abadessa, i al convent del
monestir de Santa Maria de Pedralbes, de l’orde de Santa Clara, situat en el territori de Barcelona, un
censal mort de 500 sous de pensió anual, a percebre cada 3 d’agost, assignats sobre les imposicions i
altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 500 lliures, a for o raó de 20.000 sous per 1000
sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
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Gabriel de Forest, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1116
790 x 692
Document en mal estat de conservació de tot el marge dret, amb petites pèrdues d’escriptura. Al
dors, en lletra coetània: “Dels .D. sous que la ciutat de Barcelona fa de censal mort cascun any, a
tres d’agost, al monastir de Pedralbes”. Una altra anotació sobre una transacció del censal feta l’any
1444. Una tercera nota informa que el 14 de juny de 1458 fou cancel·lada l’escriptura de terç d’aquest censal per Miquel Reig, notari de Barcelona i escrivà jurat de la cor t del veguer de
Barcelona.

1137

1429, agost, 4. Barcelona.
Pere de Mont-ros, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la
ciutat de Barcelona, ven amb carta de gràcia a Joana, muller de Jaume Setantí, mercader, ciutadà de la
dita ciutat, absent, un censal mort de 550 sous de pensió anual, a percebre cada 5 d’agost, assignats
sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 550 lliures, a for o raó de
20.000 sous per 1000 sous. Joana compra el censal com a tutora del seu fill impúber Guillem, a benefici d’ell i amb els recursos de la dita tutoria. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Bernat Nadal, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1117
712 x 705
Al dors, en lletra coetània: “Dels .DL. sous de censal mort, los quals la universitat de la ciutat de
Barcelona fa a mi Johana, muller de l’honrat en Jacobo Xatantí, mercader, ciutadà de Barcelona, axí
com a tudriu d’en Guillem, fill meu e del dit marit meu, cascun any, a .V. dies del mes de agost”.
Una altra nota dorsal informa que el 16 de febrer de 1458 fou cancel·lada l’escriptura de terç d’aquest censal per Miquel Reig, notari de Barcelona i escrivà jurat de la cor t del veguer de
Barcelona.
1138

1429, agost, 4. Barcelona.
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Pere de Mont-ros, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la
ciutat de Barcelona, ven amb carta de gràcia a Francesc Llobet, ciutadà de Barcelona, un censal mort
de 200 sous de pensió anual, a percebre cada 4 d’agost, assignats sobre les imposicions i altres drets
de la ciutat de Barcelona, pel preu de 200 lliures, a for o raó de 20.000 sous per 1000 sous. Segueix
l’àpoca del preu de la venda.
Antoni Brocard, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1118
788 x 588
Al dors, en lletra coetània: “Dels .CC. sous censals annuals los quals l’onrat en Francesch Lobet,
ciutadà de Barcelona, pren e reeb cascun any, a quatre dies d’agost, sobre la universitat de
Barcelona”. D’una altra mà: “Dels .CC. sous censals que·n Francesch Lobet reb tots anys, ha .IIII. de
agost, sobre la ciutat de Barcelona”. Una altra nota informa que el 30 de maig de 1457 fou
cancel·lada l’escriptura de terç d’aquest censal per Miquel Reig, notari de Barcelona i escrivà jurat
de la cort del veguer de Barcelona.
1139

1429, agost, 4. Barcelona.
Pere de Mont-ros, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la
ciutat de Barcelona, ven amb carta de gràcia a Margarida, muller de Jaume Pastor, ciutadà de
Barcelona, difunt, un censal mort de 502 sous, 8 diners i òbol de pensió anual, a percebre cada 4 d’agost, assignats sobre les imposicions i altres drets de la ciutat, pel preu de 502 lliures, 13 sous i 11
diners, a for o raó de 20.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Bernat Pi, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1119
735 x 627
Al dors, en lletra coetània: “Carta de .DII. sous, .VIII. diners e malla de censal mort, los quals la honrada madona Margarida, muller de l’honrat en Jacme Pastor, quondam, ciutadà de Barcelona, reeb
cascun any, a .IIII. d’agost, sobra la universitat de la ciutat de Barcelona”. Una altra nota informa que
el 28 de febrer de 1458 fou cancel·lada l’escriptura de terç d’aquest censal per Miquel Reig, notari
de Barcelona i escrivà jurat de la cort del veguer de Barcelona.
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1139. Pere de Mont-ros, clavari i síndic de la universitat
de la ciutat de Barcelona,
ven amb carta de gràcia a
Margarida, vídua de Jaume
Pastor, ciutadà de Barcelona,
un censal mort de 502 sous i
8 diners de pensió, pel preu
de 502 lliures, 13 sous i 11
diners.

1139. Signatura de Bernat Pi,
notari públic de Barcelona.
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1140

1429, agost, 4. Barcelona.
Pere de Mont-ros, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la
ciutat de Barcelona, ven a Francesc Castelló, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, un censal mort de
250 sous de pensió anual, a percebre cada 4 d’agost, assignats sobre les imposicions i altres drets de la
ciutat de Barcelona, pel preu de 250 lliures. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Pere Joan, escrivà reial, per autoritat reial notari públic per a tota la seva dominació, tenint les
escriptures del difunt Joan Oliver, per autoritat reial notari públic de Barcelona, clogué aquest instrument l’11 de març de 1502.
1A-1120
745 x 660
Al dors, en lletra coetània: “Compre de censal de dotza lliures, deu sous annuals, venut per lo clavari de la ciutat de Barcelona a micer Francesch Castelló, jurista, per preu de .CCLta. lliures”. Una
altra anotació informa de la venda del censal al convent dels Predicadors de Barcelona, amb instrument públic de 19 de març de 1502 en poder de Galceran Balaguer, notari de Barcelona. En
lletra posterior, hi ha una altra anotació, borrosa.

1141

1429, agost, 4. Barcelona.
Pere de Mont-ros, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la
ciutat de Barcelona, ven amb carta de gràcia a Pere de Coll, llicenciat en lleis, ciutadà de Barcelona, un
censal mort de 950 sous de pensió anual, a percebre cada 4 d’agost, assignats sobre les imposicions i
altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 950 lliures. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Joan Franc, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1121
778 x 632
Al dors, en lletra coetània: “Venda de .XXXXVII. lliures, .X. sous de censal mort, les quals lo honorable misser Pere dez Coll reb quescun any, a .IIII. d’agost, sobre la ciutat de Barcelona”. Una altra
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nota informa que el 28 de febrer de 1458 fou cancel·lada l’escriptura de terç d’aquest censal per
Miquel Reig, notari de Barcelona i escrivà jurat de la cort del veguer de Barcelona. Hi ha una tercera anotació, il·legible.

1142

1429, agost, 4. Barcelona.
Pere de Mont-ros, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la
ciutat de Barcelona, ven amb carta de gràcia a Joana, muller de Jaume Setantí, mercader, ciutadà de
Barcelona, un censal mort de 550 sous de pensió anual, a percebre cada 4 d’agost, assignats sobre les
imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 550 lliures, a for o raó de 20.000 sous
per 1000 sous. Joana compra el censal com a tutora del seu fill Guillem, a benefici d’ell i amb els recursos de la dita tutoria. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Bernat Pi, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1122
774 x 650
Al dors, en lletra coetània: “Carte de .DL. sous de censal mort, los quals en Guillem Xatantí, fill de
l’honrat en Jacme Xatantí, mercader, ciutadà de Barcelona, reeb sobre la ciutat de Barcelona cascun any, a .IIII. de agost”. Una altra nota informa que el 16 de febrer de 1458 fou cancel·lada l’escriptura de terç d’aquest censal per Miquel Reig, notari de Barcelona i escrivà jurat de la cort del
veguer de Barcelona.

1143

1429, agost, 4. Barcelona.
Pere de Mont-ros, mercader, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona, ven amb carta de gràcia a Joana, muller de Jaume Setantí, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 550 sous de pensió anual, a percebre cada 4 d’agost, assignats
sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 550 lliures, a for o raó de
20.000 sous per 1000 sous. Joana compra el censal com a tutora del seu fill impúber Guillem, emancipat pel seu pare, en nom i amb els recursos procedents de la donació paterna. Segueix l’àpoca del preu
de la venda.
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Bernat Mateu, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1123
760 x 538
Document en mal estat de conservació al marge esquerre, amb pèrdua de text. Al dors, en lletra
coetània: “Dels .DL. sous barcelonesos de censal mort, los quals en Guillem Xatantí, fill dels honrats en Jacme Xatantí e de la dona na Johana, muller sua, reeb sobre la universitat de Barcelona
cascun any, a .IIII. d’agost. Lo preu del qual censal és .DL. lliures, a rahó de .XXm. per .M.” Una altra
anotació informa que el 20 de febrer de 1458 fou cancel·lada l’escriptura de terç d’aquest censal
per Miquel Reig, notari de Barcelona i escrivà jurat de la cort del veguer de Barcelona.

1144

1429, agost, 9. Barcelona.
Francesc Sarçola, cavaller, conseller i tresorer reial, nomenat pel rei Alfons procurador especial per vendre
censals fins a un import màxim de 100.000 florins per sufragar les seves despeses (document núm.
1133), designa procuradors substituts seus Pere Basset, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, conseller
reial i batlle general de Catalunya, i Bernat sa Fàbrega, ciutadà de Barcelona, lloctinent del batlle general. Ambdós procuradors reben plens poders per tractar i negociar amb els consellers de Barcelona, en
nom de la ciutat, els compromisos continguts en la venda d’un censal mort de 27.500 sous de pensió i
27.500 lliures de preu, venut pel mateix Francesc Sarçola als consellers i a la universitat de la ciutat de
Barcelona el 3 d’agost (document núm. 1134).
Bernat d’Esplugues, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
1A-1124
625 x 478
Taques de fongs que afecten alguns passatges de l’escriptura.

1145

1429, agost, 12. Barcelona.
Pere de Mont-ros, clavari i ciutadà de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven a Beatriu, muller d’Antoni de Tonyà, cavaller, difunt, un censal mort de 800 sous de pensió
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anual, a percebre cada 12 d’agost, assignats sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de
Barcelona, pel preu de 800 lliures. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Joan Oliver, per autoritat reial notari públic de Barcelona, autoritzà aquest instrument en substitució d’un altre que s’havia extraviat, i el clogué el 10 de març de 1458 per mandat del regent la
vegueria de Barcelona, a instància de Joan Ramon Ferrer, doctor en lleis, tutor dels fills pupils del
noble Guillem Ramon de Josa.
1A-1125
772 x 610
Al dors, en lletra coetània: “Empcio honorabilis domine Beatricis de Thonia”. Una altra nota informa que el 22 de març de 1458 fou cancel·lada l’escriptura de terç d’aquest censal per Miquel
Reig, notari de Barcelona i escrivà jurat de la cort del veguer de Barcelona.

1146

1430, març, 20. Barcelona.
Pere Queralt, mercader, menor de dies, ciutadà de Barcelona, fill de Pere Queralt, mercader, i d’Isabel,
ciutadans de la dita ciutat, difunts, dicta testament en trobar-se malalt. Nomena marmessors la seva
àvia paterna Constança, muller que fou del difunt Pere Queralt; el seu sogre Andreu d’Olivella, mercader,
i els seus oncles Miquel Desblades, mercader, i Gilabert Queralt, ciutadans de Barcelona. Ordena que
l’enterrin a la capella de Sant Pal·ladi del claustre de la catedral, en el carner on fou soterrat el seu
pare. Disposa de diversos llegats per al seu enterrament i per a nombroses obres de caritat. Deixa
quantitats en efectiu a la parròquia de Sant Just, a l’hospital de la Santa Creu, a l’obra de la seu i a
Santa Maria de Montserrat. També fa llegats als seus germans Francesc i Maria, a la seva muller Violant
i a llur filla Constancina.
Pere de Casanova, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1126
499 x 627
Al dors, en lletra coetània: “Testamentum venerabilis Petri Queralt minoris dierum”.
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1146. Testament de Pere
Queralt, ciutadà de Barcelona.
Nomena marmessors, disposa
el seu enterrament, fa llegats
piadosos i donatius als seus
familiars.

1146. Caplletra del testament de Pere Queralt, ciutadà de Barcelona.

1146. Signatura de Pere de
Casanova, notari públic de
Barcelona.
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1147

1430, maig, 22.
Clàusula del testament de Joan Boïga, mercader, ciutadà de Barcelona, difunt, ordenat el 22 de maig de
1430, en poder del notari infrascrit. La clàusula es refereix a un llegat atorgat a la seva germana
Elionor, muller de Pere Golet.
Trasllat autoritzat per Joan Dalmau, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota
la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-1127
186 x 394
Taques de fongs.

1148

1430, agost, 19. Carinyena.
El rei Alfons declara invàlides i nul·les de dret totes aquelles concessions, donacions a benefici i altres
alienacions del seu patrimoni que per inadvertència o mal assessorament havia fet dels llocs i rendes
del patrimoni reial de Giminells, Talarn i Vic. El monarca havia venut a la ciutat de Barcelona un censal
mort de 27.500 sous de pensió anual pel preu de 50.000 florins, amb el pacte exprés i formalitzat
amb jurament solemne que durant el contracte del censal no podria donar, empenyorar, vendre, concedir o alienar les rendes, castells, llocs i altres drets reials del principat de Catalunya, atès que constituïen
la garantia de dit censal.
Trasllat autoritzat per Gabriel Canyelles, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1435,
gener, 28.
1A-1128
333 x 352
Al dors, en lletra coetània: “Translat autèntich d’una provisió del senyor rey”. “Cum qua dominus
revocat provisionem et donacionem factam de juribus de Talarn in preiudicium contractus .Lm. florenorum”. “In tercio libro Virmilio, in foleo .CLXXII.”
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1149

1431, març, 12.
Clàusula del testament d’Elionor, muller de Pere Golet, mercader, ciutadà de Barcelona, difunta, ordenat
el 12 de març de 1431 en poder del notari infrascrit. La clàusula es refereix a la institució d’hereu universal de la difunta a favor del seu fill Valentí Golet.
Trasllat autoritzat per Joan Dalmau, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota
la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-1129
191 x 370
Taques de fongs.

1150

1431, juny, 9. Barcelona.
Antoni Otger, sastre, habitant de Barcelona, procurador del seu pare Guillem Otger, de la vila de la
Geltrú, a la diòcesi de Barcelona, confessa i reconeix a fra Ramon Joan, prior del monestir de Sant Jeroni
de la Vall d’Hebron, a la diòcesi de Barcelona, a fra Nadal Garriga, prior del monestir de Santa Maria
del Carmel, de Barcelona, a fra Joan Gener, prior del monestir de Sant Agustí, de Barcelona, i a Francesc
Mas, vicari perpetu de l’església de Santa Maria del Mar, també de Barcelona, almoiners i executors,
juntament amb altres, del testament del difunt Bertran Nicolau, mercader, ciutadà de Barcelona, que ha
rebut de mans del dit fra Ramon Joan 100 sous per ajudar a casar Maria, germana i filla dels dits
Antoni i Guillem Otger, respectivament. Aquests 100 sous formen part de les 1000 lliures que el difunt
Bertran Nicolau en el seu darrer testament va disposar que fossin distribuïdes per maridar noies pobres.
Joan Torró, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1130
189 x 242
Al dors, en lletra coetània: “Àpoca de n’Anthoni Otger de .V. lliures”. “Maria sor d’en”. “A IX de
juny M CCCC XXXI”.

273

Catàleg dels pergamins

1151

1431, agost, 30. Mallorca.
Els jurats i consellers del Consell General de la ciutat i el regne de Mallorca designen dos dels seus
components, Nicolau de Pacs, ciutadà, i Antoni de Quint, mercader, clavaris, receptors i administradors
de totes les imposicions i els drets que la universitat de la ciutat de Mallorca recapta, i també de totes
les quantitats degudes als creditors censalistes de la ciutat de Barcelona i del principat de Catalunya. El
nomenament es fa en compliment d’uns capítols concordats entre la universitat de Mallorca i els seus
creditors censalistes de Barcelona i Catalunya. Els dos designats presten jurament de complir el contingut dels capítols, mentre un grup de fiadors avala fins a la quantitat de les 40.000 lliures esmentada
en els capítols.
Alemany de Puig, notari públic i escrivà de la universitat de Mallorca.
1A-1131
1125 x 629
Document format per dos pergamins enganxats. Al dors, en lletra coetània: “Certa concòrdia feta
entre la universitat de la ciutat de Mallorques e los creedors lurs. E fou fermada a part en
Mallorques per la dita universitat”.

1152

1432, juliol, 9. Barcelona.
Pere Montmany, moler, ciutadà de Barcelona, ven a Francesc Flix, prevere, beneficiat a la seu de
Barcelona, un hospici amb dos portals oberts al carrer, l’un al de la Portaferrissa i l’altre al d’en Petritxol,
que posseeix pel presbiterat o benefici de Santa Maria fundat pel difunt Vicenç Bonanat, apotecari, ciutadà de Barcelona, a l’església del monestir de Santa Maria de les Magdalenes de Barcelona, al qual
presbiterat es paga un cens anual de 7 morabatins i mig cada 12 de gener. Es donen les afrontacions
de l’hospici i els antecedents de la seva transmissió. Preu de la venda: 82 lliures i 10 sous. Pere de
Montmany fa la present venda per lluir un censal mort de 55 sous de pensió que amb la seva muller
Antònia paguen cada 15 de maig a Valençona, muller de Jaume Vila, draper, ciutadà de Barcelona,
difunt, i per pagar diversos deutes pendents. Francesc Flix adquireix l’hospici pagant amb recursos i
béns propis obtinguts no pas del seu benefici, sinó amb la seva indústria i fortuna.

274

Catàleg dels pergamins

Segueix l’àpoca del preu de la venda amb data de 5 de gener de 1433, en la qual, i com que el venedor Pere Montmany ja havia mort, la seva muller Antònia, usufructuària dels seus béns, i Bernat
Costeges, causídic, ciutadà de Barcelona, curador assignat pel batlle de Barcelona dels béns jacents de
Ponç de Masferrer, mercader, ciutadà de Barcelona, hereu universal del dit Pere Montmany, avi seu
matern, absent de la ciutat, reconeixen haver rebut del comprador Francesc Flix les 82 lliures i 10 sous,
import de la venda. Hom dóna el detall dels deutes saldats amb aquesta quantitat i s’informa de la lluïció del censal mort de 55 sous. Pere de Montmany havia testat el 10 d’octubre de 1432 en poder de
Joan Franc, notari de Barcelona.
Joan Ferrer, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1132
798 x 670
Al dors, en lletra coetània, hi ha dues anotacions il·legibles.

1153

1432, novembre, 20. Barcelona.
Testament d’Antònia, muller del difunt Domènec Jofre, ciutadà de Barcelona. Elegeix marmessors Jaume
de Sora, prevere, beneficiat a l’església de Sant Miquel de Barcelona, Berenguer Espigoler, escrivà reial,
ciutadà de Barcelona, i Caterina, muller del difunt Pere Millars, domèstic del rei, ciutadà de Barcelona.
Vol ser enterrada a l’església de Sant Miquel, en el carner del dit Pere Millars, on reposa el seu marit.
Ordena diversos llegats piadosos i donatius a l’hospital de la Santa Creu i a la parròquia de Sant
Miquel. Deixa a Blanca, muller del difunt Domènec Guardiola, escrivà de lletra rodona, de València, l’usdefruit d’un hospici a Barcelona, situat molt a prop del palau de la reina.
Antoni Buach, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació
del rei d’Aragó.
Trasllat autoritzat per Pere Devesa, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1447, desembre, 15.
Precedint el testament d’Antònia hi ha el trasllat d’una clàusula del testament del seu marit
Domènec Jofre, dictat a Barcelona el 19 de març de 1425 en poder de Jaume Vidal, ciutadà de
Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó, en la qual
nomena hereva universal la seva muller mentre visqui en castedat i sense altre marit.
1A-1133
912 x 682
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Al dors, en lletra coetània: “Aquestes cartas fan per un alberch que la ciutat ha comprat a obs dels
entrameses, lo qual és prop lo palau menor reyal, segons de la dita compra appar per carta reebuda en poder d’en Johan Franch, notari de Barcelona, a XXVII de noembre de l’any M CCCC
XLVII”.

1154

1433, abril, 2. Barcelona.
Acta notarial contenint la sentència definitiva pronunciada per Joan Bussot, Baltasar de Gualbes,
Guillem de Vallseca, Miquel de Montjuïc i Francesc Llobet, consellers de la ciutat de Barcelona, senyora
directa i alodial del castell i la baronia de Cervelló, a la diòcesi de Barcelona, en la causa que vertia
entre Pere de Bell-lloc, ciutadà de Barcelona, procurador de Martí Benet de Torrelles, cavaller, senyor del
castell de la Roca i del casal i quadra de Torrelles, situada dins els termes de la dita baronia, d’una
banda, i Bernat Moragues, procurador d’Aldonça, muller d’Arnau de Ballester, cavaller, difunt, tenint i posseint en feu per la ciutat de Barcelona els dits castell i baronia de Cervelló, de l’altra. La sentència, preparada pel relator de la causa Simó Sunyer, doctor en lleis, confirma la declaració que els consellers predecessors seus Joan Llull, Guillem des Soler, Pere Marquet, Bernat sa Pila i Guillem Pujada havien proferit
el dia 13 de novembre de 1432, en la qual determinaven que era competència dels consellers de
Barcelona entendre sobre una ferma de dret que davant seu havia presentat l’esmentat Pere de Belllloc, procurador de Martí Benet de Torrelles, el 19 d’agost anterior. La ferma de dret exposava els greuges que la dita Aldonça i els seus oficials, assistits per Jaume Callís, cavaller, jurisperit, jutge assignat per
Aldonça, infligien a Martí Benet de Torrelles per impedir-li l’exercici de la jurisdicció i la percepció dels
drets i les rendes en la seva quadra de Torrelles, que tenia en feu pel senyor de Cervelló i que era situada justament dins dels termes de la baronia de Cervelló.
Aquesta sentència definitiva respon a la suplicació de recurs que Aldonça havia presentat als consellers
el 28 de novembre de 1432 contra la primera declaració del dia 13 del mateix mes, suplicació que
resultà desestimada.
Gabriel Canyelles, per autoritat reial notari públic de Barcelona i escrivà del Consell de la ciutat,
clogué aquest instrument el 28 de gener de 1434.
1A-1134
733 x 590
Al dors, en lletra coetània: “Dues sentències donades per los honorables consellers de Barcelona,
senyora directa e alodial del castell de Çervelló, en la causa o qüestió qui·s menave entre la nobla
madona Aldonça, muller del noble n’Arnau de Bellester, quondam, tudriu de sos fills, tenent e pos-
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sehint la senyoria útil del dit castell en feu per la dita ciutat, de una part, e lo honorable mossèn
Martí Benet de Torrelles, de la part altra”. En lletra posterior: “Baronia de Cervelló”. Hi ha altres
anotacions borroses.

1155

1433, juny, 7-9. Barcelona.
Acta notarial de la presentació que Joan Bussot, Baltasar de Gualbes, Guillem de Vallseca i Francesc
Llobet, consellers juntament amb Miquel de Montjuïc de la ciutat de Barcelona, i Joan Franc, notari, síndic de la dita ciutat, fan a la reina Maria, lloctinent general del seu marit el rei Alfons, asseguda al seu
tron de la cambra de paraments del palau reial de la ciutat, d’una suplicació en la qual li fan memòria
de la treva concordada entre els reis de Castella i Aragó, i com després el procurador del rei de Castella
Álvaro García de Alarcón havia presentat una requesta als consellers, la qual ja fou contestada per ells.
Més endavant foren presentades als consellers altres dues requestes, intimacions i protestacions per
part del mateix Álvaro García de Alarcón i per Alfonso Fernando, doctor, procuradors del rei castellà, perquè els infants don Enric i don Pedro havien entrat en el regne de Castella i havien damnificat els seus
vassalls, en clara vulneració de la treva. Per això, els consellers, assabentats que l’infant don Pedro ha de
venir a Barcelona d’aquí a pocs dies per veure la reina, li supliquen que faci tots els possibles perquè es
compleixin els capítols de la treva signada entre ambdós regnes.
El dia 9, els consellers i el síndic demanaren a la reina que els fes lliurar instrument públic de la presentació de dita suplicació, petició que els fou concedida.
Guillem Bernat de Brugada, secretari del rei, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i
dominació seva, protonotari de la reina.
1A-1135
318 x 403
Al dors, en lletra coetània: “Carta de una supplicació presentada a la senyora reyna per los honorables consellers de la ciutat de Barcelona, continent en acabament que com se digués que·ls
infants don Enrich e don Pedro eren entrats en Castella e hi haguessen fets certs dans durant la
treva del senyor rey e del rey de Castella. E haguessen hoyt dir que·l dit infant don Pedro venie a
la dita senyora entrant en Barcelona. Per ço los dits consellers ho notificaven a la dita senyora, supplicant-la que en nom del senyor rey faés servar la dita treva”.
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1156

1433, juliol, 25. Illa.
Julià Oliba, prevere d’Illa, ven a Pere Jaufred, barber de la mateixa vila, una casa amb tots els seus drets i
les seves pertinences, situada dintre de la vila d’Illa, en el Portal de la Barrera, pel preu de 9 lliures i mitja.
Jaume Pla, per autoritat del bisbe d’Elna notari públic per tot el seu bisbat.
1A-1136
298 x 370
Taques de fongs. Al dors, en lletra coetània: “Carta d’en Pere Jaufre, d’un cortal qui fou de mossèn
Jolià Oliba”.

1157

1433, setembre, 24. Barcelona.
Acta notarial de la confessió i el reconeixement que fa Jaumeta, muller de Pere Orts, mercader, ciutadà
de Barcelona, en presència de Guillem Carreres, escrivà jurat del notari infrascrit, i de dos testimonis
pregats, a fra Lluís de Gualbes, prior a Catalunya de l’orde de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem,
absent, i en el seu lloc al seu procurador fra Gabriel Comella, prior de l’església de Sant Joan de
Barcelona, del mateix orde, de percebre cada any per santa Maria del mes de març un cens de 3
morabatins sobre unes cases amb quatre portals oberts al carrer de Sant Joan, sota el palau reial de
Barcelona, que posseeixen amb tots els seus drets i les seves pertinences els hereus de Pere sa Badia,
botiguer, ciutadà de Barcelona, difunt. Aquests les tenen per Bartomeu sa Vall, notari, ciutadà de
Barcelona, a cens de 12 morabatins anuals, pagadors la meitat per sant Miquel de setembre i la meitat per santa Maria de març. Bartomeu sa Vall les té per dita Jaumeta, a cens dels 3 morabatins
esmentats.
Jaumeta posseeix les cases en indivís, la meitat sota domini alodial de la pabordia de maig de l’església
de Barcelona, a cens de 9 sous pagadors per santa Creu del mes de maig, i l’altra meitat sota domini
alodial de la casa de l’Hospital de Sant Joan de Barcelona, a cens de 4 sous i 6 diners pagadors per
Nadal. Es donen les afrontacions de les cases. Jaumeta exhibeix la carta precària de l’establiment d’aquest cens que Antoni sa Plana, doctor en decrets, paborde del mes de maig de l’església de Barcelona,
i fra Lluís de Gualbes, aleshores comanador de la casa de l’Hospital de Sant Joan de Barcelona, li feren
el dia 22 de novembre de 1419 en poder de Francesc Joan, notari públic de Barcelona.
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Joan Ubac, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1137
344 x 360
Al dors, en lletra coetània: “Tenetur per dominum priorem Cathalonie generalem racione domus
Sancti Johannis Iherusalem Barchinone”.
1158

1433, setembre, 25. Barcelona.
Miquel Bramona, prevere, beneficiat a la seu de Barcelona, marmessor del difunt Joan Denbú, mercader,
ciutadà de Barcelona, ven a Pere Ferrer, espaser, ciutadà de Barcelona, com a millor postor en pública
subhasta, dues cases amb tots els seus drets i les seves pertinences, situades a la mateixa ciutat, a
prop del mar i dels monestirs dels Framenors i de la Mercè, en el carrer anomenat d’en Voltres, àlies
d’en Cornellà. Les cases estan sota el domini alodial de l’Almoina dels Pobres de la catedral de
Barcelona, i els seus procurador i el seu administrador general en perceben cada any un cens de 5 sous
pagadors per sant Miquel de setembre. Es donen les afrontacions de les cases i els antecedents de la
seva transmissió. Preu de la venda: 90 lliures i 5 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda, amb data
del 7 d’octubre.
Joan Denbú havia fet testament el 25 de setembre de 1427 en poder de Berenguer Alemany, notari de
Barcelona, en el qual nomenava marmessors el prevere Miquel Bramona i la seva muller Constança, ara
difunta, instituïda hereva universal en vida seva. Per a després de la mort de Constança, el testador
havia disposat la fundació d’una capellania a l’altar de Sant Gregori i Santa Eugènia de la seu de
Barcelona. Per tal de donar compliment a la voluntat del difunt, Miquel Bramona, únic marmessor vivent,
procedeix a fer la present venda després d’haver subhastat les dues cases.
Pere Andreu, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1138
730 x 637
Document deteriorat a la part superior dreta. Al dors, en lletra coetània i posterior, hi ha diverses
anotacions molt borroses.
1159

1433, novembre, 19. Barcelona.

279

Catàleg dels pergamins

Salvador Marquès, notari, ciutadà de Barcelona, procurador ad littes de la marmessoria i herència de
Bertran Nicolau, difunt, mercader, ciutadà de Barcelona, dels seus marmessors i dels administradors de
l’hospital de la Santa Creu en qualitat d’hereu del dit difunt, confessa i reconeix a fra Ramon Joan, prior
del monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, en el territori de Barcelona, marmessor, juntament amb
altres, del dit Bertran Nicolau, que de mans de Joan Torró, notari infrascrit, ha rebut 18 lliures i 15 sous
que la dita marmessoria li devia per salari seu de la qüestió arbitral existent entre ell mateix com a
procurador esmentat, d’una banda, i el dit prior Ramon Joan i fra Joan Boïl, ecònom i procurador seu i de
tot el convent de dit monestir, de l’altra, per raó dels 90.000 sous que el dit Bertran Nicolau havia llegat
a l’esmentat monestir en el seu darrer testament. Han actuat d’àrbitres en aquesta qüestió, elegits per
ambdues parts, Francesc d’Alsamora i Guillem Jordà.
Les 18 lliures i 15 sous rebuts per Salvador Marquès formen part de les 142 lliures, els 18 sous i els 5
diners que el dit Joan Torró ha rebut dels fons de la marmessoria de Bertran Nicolau, retirats de la Taula
de Canvi de Barcelona per manament de Joan sa Plana, cavaller, regent la vegueria de Barcelona, ordenat avui mateix.
Joan Torró, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1139
188 x 318
Al dors, en lletra coetània: “Àpoca d’en Salvador Marquès, notari, de XVIII lliures, XV sous”. “XIX
novembris M CCCC XXXIII”.

1160

1435, maig, 10. Martorell.
Guillem Mestre, fill de Guillem Mestre, de la parròquia de Sant Sadurní de Subirats, habitant a la vila de
Martorell, fa devolució i retorn a fra Bartomeu de Molins, prior i procurador ecònom del monestir i convent de la Casa de Déu, situat dins de la baronia de Castellví de Rosanes, del mas Mascaró amb els
seus edificis, les terres, els drets i les pertinences, que tenia sota domini alodial del dit monestir per
carta d’establiment que li havia fet fra Pere Clar, aleshores síndic i procurador ecònom del convent, amb
instrument públic de 25 de març de 1433 en poder del notari infrascrit, a cens de 5 sous anuals pagadors per Nadal.
Guillem Mestre reconeix que no pot explotar el mas i les seves possessions sense perill greu de la seva
persona, atès que es troba aclaparat per bandositats, ocupacions i angoixes diverses, per la qual cosa li
convé desfer-se immediatament del mas. El prior fra Bartomeu de Molins accepta la devolució del mas,
rep la part proporcional del cens corresponent fins al dia d’avui i reintegra a Guillem Mestre els 15 flo-
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rins que havia pagat per dret d’entrada en l’establiment de l’any 1433. Guillem Mestre retorna al prior
l’escriptura de l’establiment, la qual queda invalidada i sense efecte.
Joan Badia, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei, i notari públic de
la vila de Martorell pel rector de la mateixa vila.
1A-1140
251 x 517
Al dors, en lletra coetània: “Retiment del mas Mascaró, a cens de V sous”. “Restitucio mansi de
Masquero facta conventui per Guilelmum Mestre”.

1161

1435, novembre, 14. Florència.
Acta notarial en la qual es fa constar que, en presència del notari infrascrit i de dos testimonis pregats,
fra Pere Bonet, prior del convent de la Casa de Déu, de l’orde dels eremites de sant Agustí, a la diòcesi
de Barcelona, nomena procuradors seus Francesc Frigola, beneficiat a l’església catedral de Mallorca,
Pere Burgès, mercader de Mallorca, i fra Mateu Jeroni, de l’orde de sant Agustí, del convent de Santa
Maria de Lluc, tots ells absents. Els dóna plens poders per representar-lo, especialment per recuperar
les 300 lliures de moneda de la ciutat de Mallorca que els jurats i clavaris d’aquesta ciutat li devien per
raó del seu priorat.
Bernat Oliver, clergue de Mallorca, per autoritat apostòlica i imperial notari públic.
1A-1141
368 x 238
Al dors, en lletra coetània, anotació il·legible.

1162

1436, octubre, 11. Fuelhar.
Acta notarial en la qual Francesc Castelló, doctor en lleis de la ciutat de Barcelona, conseller del rei
d’Aragó, assessor de l’ofici de la governació dels comtats de Rosselló i Cerdanya, que fou ambaixador
tramès a Itàlia davant del rei d’Aragó per la ciutat de Barcelona juntament amb Joan Bussot i Guillem
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1162. Notícia de l’excarceració de vuit genovesos presoners a Barcelona, alliberats en
correspondència per haver
Gènova deslliurat primer quatre ciutadans barcelonins que
hi eren captius, després d’un
procés de negociació i compromís. Els genovesos són
acompanyats a la frontera
francesa i acomiadats amicalment, i tot seguit emprenen el
camí de retorn a Gènova via
Montpeller.

1162. Signatura de Joan des
Tor, de Perpinyà, notari públic
per autoritat apostòlica.
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Romeu, ciutadans de Barcelona, exposa, en presència del notari infrascrit, de tres testimonis i dels súbdits genovesos Joan Italià, Baptista Italià, germans, Ambròs de Casanova, Nicolau Lomelini, Agustí
Bondinar, Nicolau Jamboni, Manuel Vacha i Jordi Vacha, que trobant-se ell mateix presoner a la ciutat de
Gènova amb Joan Bussot, Pere de Pla i Baltasar Romeu, de la ciutat de Barcelona, foren finalment alliberats després de prometre a les autoritats genoveses que una vegada arribats a Barcelona farien tots
els possibles per obtenir l’excarceració dels vuit genovesos esmentats, els quals havien estat empresonats per Riambau de Corbera, cavaller, i que en el termini de cinc mesos a comptar del dia de la promesa els conduirien en llibertat fora de la jurisdicció del rei d’Aragó. Com que Francesc Castelló i els
seus companys han acomplert la promesa, ara demana als vuit genovesos que reconeguin els fets mitjançant carta pública i que en donin fe quan arribin a Gènova.
Els vuit genovesos, doncs, confessen i reconeixen a Francesc Castelló, present, i als seus companys
absents, en poder del notari infrascrit, que efectivament han estat alliberats de la presó i que frueixen
de plena i total llibertat, absolen els quatre barcelonins i llurs fiadors de la promesa i les obligacions
contretes a Gènova, i declaren nul a tots els efectes l’instrument de la promesa amb les obligacions i
seguretats que signaren en aquesta ciutat quan foren alliberats del captiveri. Els genovesos, després d’acomiadar-se amicalment de Francesc Castelló, enfilen el camí de retorn a Gènova en direcció a
Montpeller.
Es fa constar que aquest acte té lloc en el terme de Fuelhar, indret de jurisdicció del rei francès situat
vora el camí que porta d’Òpol, de jurisdicció del rei aragonès, a Durban, ja en terra francesa.
Joan des Tor, de Perpinyà, per autoritat apostòlica notari públic.
1A-1142
319 x 440
1163

1436, novembre, 22-desembre, 4. Barcelona.
Acta notarial de la inspecció de l’estat de les forques erigides antigament per delimitar els termes de la
ciutat de Barcelona en els llocs de Montgat, Coll de Finestrelles, Puig Guardiola, Coll de Gavarra,
Collserola, Vallvidrera i Castelldefels. Joan Franc, notari, síndic de la ciutat de Barcelona, havia requerit el
2 de juliol de 1435 a Guillem de Santcliment, cavaller, veguer de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i
Moianès, perquè en compliment del privilegi concedit pel rei Jaume a la ciutat de Barcelona (1320,
gener, 27. Tarragona) sobre l’erecció de forques delimitadores dels termes de la ciutat, procedís sobre el
terreny a reconèixer l’estat de les dites forques i, si s’esqueia, ordenar-ne llur reconstrucció.
El 22 de novembre de 1436, en presència del notari infrascrit i de diversos testimonis, el veguer Guillem
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de Santcliment, acompanyat del seu assessor Galbert de Geltrú, i del nou síndic de la ciutat de
Barcelona Joan Oliver, notari, visità les forques de Montgat, a tocar de la torre de guaita, i les del Coll de
Finestrelles. L’endemà dia 23 foren examinades les forques de Puig Guardiola, sobre la casa d’en Povera,
en el terme de Molins de Rei, i les del Coll de Gavarra. L’endemà dia 24 foren inspeccionades les forques de Collserola i les de Vallvidrera. Segons cada cas, el veguer ordenà a Pere Santjoan, lloctinent
d’Andreu d’Olivella, escrivà de les obres de la muralla i altres obres comunes de Barcelona, també present en les inspeccions, la reconstrucció urgent d’algun dels tres pilars de pedra de cada forca i la substitució de les tres barres de fusta travesseres de cadascuna. En un carreu d’un dels pilars de cada forca
hi havia esculpit el senyal reial a la dreta i el de la ciutat de Barcelona a l’esquerra. El 28 de novembre,
el síndic Joan Oliver requerí a Mateu de Vall, batlle de Barcelona, perquè reconegués personalment l’estat de les forques de Castelldefels, situades a l’indret dels Pujols, lloc de la seva jurisdicció. La visita tingué lloc el 4 de desembre i el batlle ordenà la reposició de les tres barres de fusta.
Antoni des Vern, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1143
805 x 652
Al dors, en lletra coetània: “Per rahó de les forques dels térmens de la ciutat de Barcelona”.

1164

1437, maig, 31. Bolonya.
Sentència pronunciada per Geminiano de Prato, doctor en decrets, prepòsit de l’església de Pistoia,
capellà del papa Eugeni IV i auditor de les causes d’apel·lació elevades al palau apostòlic, sobre el litigi
que vertia entre Joan de Pau, cavaller, d’una banda, i Elisabet de Cartellà, del bisbat de Girona, de l’altra,
per raó de matrimoni i altres assumptes continguts en les actes del procés. La sentència declara nul·la
l’apel·lació que el procurador del dit Joan de Pau havia presentat contra la sentència definitiva dictada
pels auditors de les causes del sacre palau apostòlic, i condemna la part del dit cavaller a pagar les
despeses fetes per l’altra part contendent durant la tramitació de l’apel·lació.
Gerard de Wihongue, clergue de la diòcesi de Lieja, per autoritat apostòlica i imperial notari
públic, escrivà de les causes de l’auditoria.
1A-1144
539 x 378
Hi manca el segell.
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1165

1438, gener, 20-febrer, 17. Lleida.
Acta notarial de la presentació que fa Vicenç sa Trilla, mercader, ciutadà de Lleida, procurador substitut
de fra Joan Ponç, de l’orde dels frares eremites de sant Agustí i conventual del monestir de la Casa de
Déu, del mateix orde, situat dins la baronia de Castellví de Rosanes, a la diòcesi de Barcelona, a Pere
Pelegrí, doctor en decrets, degà de la seu de Lleida, en qualitat de jutge, de diverses escriptures: una
cèdula d’apel·lació, un instrument públic de Geminiano de Prato, doctor en decrets, capellà del papa i
auditor de les causes del seu sacre palau (1437, maig, 31. Roma) i el trasllat d’una lletra de Bartomeu
Valero, batxiller en ambdós drets, vicegerent de Ramon de Pujol, canonge de Vic i oficial del bisbe de
Barcelona (1433, gener, 24. Barcelona). Totes aquestes escriptures, inserides en la seva integritat en la
present acta, estan relacionades amb una causa judicial que afectava l’esmentat convent de la Casa de
Déu i que es ventilava a la Cúria Apostòlica de Roma. Fra Joan Ponç era el procurador de fra Pere
Rabinat, prior del convent de la Casa de Déu. Durant alguns dies es produí controvèrsia entre els
esmentats Pere Pelegrí, jutge, i Vicenç sa Trilla, perquè aquest darrer no acreditava suficientment la seva
condició de procurador substitut.
Pere Martí, veí de Lleida, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei
d’Aragó.
1A-1145
1192 x 616
Document format per dos pergamins cosits. Al dors, en lletra coetània: “Apel·lació presentada a
l’honorable micer Pere Pelegrí, degà de la seu de Leyda, per lo honorable en Vicent ça Trilla, mercader de Leyda, axí com a síndich del monestir de la Casa de Déu situat prop Martorell”.

1166

1438, maig, 7. Barcelona.
Pere Joan de Conesa, ciutadà de Barcelona, ven amb carta de gràcia a Antoni Cases, ciutadà de
Barcelona, 312 sous i 6 diners pertanyents a aquells 520 sous censals que el venedor rep cada any el
dia 21 d’agost, assignats sobre les imposicions i altres drets que es cullen a la ciutat de Barcelona, pel
preu de 375 lliures. El venedor posseïa el censal per donació que li’n féu Margarida, muller del difunt
Gabriel de Conesa, ciutadà de Barcelona, amb instrument públic de 29 de maig de 1431 en poder del
notari infrascrit. La dita Margarida el tenia per compra feta a Pere Vicenç, clavari, ciutadà de Barcelona,

285

Catàleg dels pergamins

síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona, amb instrument públic de 21 d’agost de
1417 en poder del notari Antoni Llorenç (doc. núm. 1089). Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Guillem Jordà, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1146
370 x 603
Document en mal estat de conservació de la part esquerra, amb pèrdua d’escriptura. Al dors, en
lletra coetània: “Venda feta per lo honrat en Pere Johan de Conesa a l’honrat n’Anthoni Cases,
migençant carta de gràcia, de CCC XII sous, VI diners sobre la ciutat de Barcelona, rebedors quiscun any a XXI d’agost”. “Vendicio Petro Johannis de Conesa”.

1167

1438, juliol, 16. Barcelona.
Dues clàusules del testament del difunt Miquel de Conomines, ciutadà de Barcelona, fill de Francesc de
Conomines i d’Isabel, difunts, ordenat el 16 de juliol de 1438 en poder de Nicolau de Mediona, notari
públic de Barcelona. La primera de les clàusules és el proemi del testament, i la segona la institució
d’hereu universal a favor del seu fill o fills mascles legítims que deixi a la seva mort; si no n’hi ha, serà
hereu universal el seu germà Pere de Conomines.
Trasllat autoritzat per Francesc de Moles, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1450,
gener, 20.
1A-1147
182 x 434
Al dors, en lletra coetània: “Translat de la clàusula de la institució universal, posada e contenguda
en lo testament de l’honorable en Miquel de Conomines, quondam, ciutadà de Barcelona”.

1168

1438, agost, 30. Ferrara.
Nicolau, cardenal de l’església romana del títol de la Santa Creu de Jerusalem, protector de l’orde dels
eremites de sant Agustí, jutge i comissari especial delegat del papa, s’adreça als consellers i jurats de la
ciutat de Barcelona. Els exposa la penosa situació actual de l’anomenada Casa de Déu, convent de l’es-
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1168. Nicolau, cardenal del
títol de la Santa Creu de
Jerusalem, protector de l’orde dels eremites de sant
Agustí i delegat papal, exposa als consellers i jurats de
Barcelona la penosa situació
de la Casa de Déu, convent
d’aquell orde fundat i dotat
pel mercader barceloní
Bertran Nicolau vora
Martorell, a la diòcesi de
Barcelona. El purpurat encomana a dos dels consellers i
a dues persones més el restabliment del patrimoni del
convent.

1168. Segell de cera vermella i blanca del cardenal
Nicolau, del títol de la Santa
Creu de Jerusalem, amb una
gran creu i alguns atributs de
la passió de Crist.
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mentat orde dels eremites de sant Agustí fundat i dotat pel mercader barceloní Bertran Nicolau vora
Martorell, a la diòcesi de Barcelona, i com havien sorgit greus divergències entre aquest convent, d’una
banda, i el convent de Barcelona del mateix orde i els administradors de l’hospital de la Santa Creu de
la dita ciutat, de l’altra. L’escandalosa situació havia derivat en la dispersió de les rendes de la Casa de
Déu i en decrets d’excomunió i d’interdicte. El cardenal encomana a dos dels consellers barcelonins que,
juntament amb fra Guillem Ponç, professor de teologia i prior del convent dels eremites de sant Agustí
de Tolosa, i una altra persona religiosa que podran escollir, posin en clar la situació de les rendes de la
Casa de Déu des de la seva dissolució fins al dia d’avui, i que en el termini de dos mesos procurin que
les dites rendes siguin restituïdes a la Casa de Déu pels seus actuals i il·legítims tinents.
Pere de Noxeto, clergue de la diòcesi de Piacenza, notari públic per autoritat apostòlica i imperial,
secretari del cardenal, jutge i comissari Nicolau, escrivà diputat especial d’aquesta causa.
1A-1148
450 x 361
Conserva el segell pendent de cera blanca i vermella. Al dors, anotació coetània il·legible. En lletra
posterior: “Commissió apostòlica dirigida als consellers de Barcelona pera que pugan demanar
compte de les rendes de la Casa de Déu ensemps ab lo prior de Tolosa”. En lletra del segle XIX:
“Sobre nombramiento de colector de rentas del hospital de la Casa de Dios. 1438”.

1169

1438, novembre, 27-desembre, 5. Gaeta.
Acta notarial de la presentació i lectura d’una suplicació oferta al rei Alfons per Joan Llull, major de dies,
i Bernat sa Pila, ciutadans i ambaixadors tramesos per la ciutat de Barcelona. El monarca és present a
l’estança anomenada “la guarda-roba” de la residència de Gaeta on s’allotja, acompanyat d’Arnau
Fonolleda, secretari reial i notari infrascrit, i dels consellers Nicola Speciale, cavaller, virrei a la ciutat de
Gaeta, i Joan Olzina, secretari. Els ambaixadors barcelonins presenten una cèdula escrita en la qual
deploren la llarga absència del sobirà del principat de Catalunya i dels altres regnes i terres seves, li
demanen que abandoni els afers del regne de Nàpols i de les terres itàliques, i li supliquen en nom de
la ciutat i dels consellers de Barcelona que visiti el principat i altres regnes i terres seves, per tal de salvaguardar la seva reial persona i per a repòs de tots els seus regnes. Vuit dies més tard, el rei Alfons,
present a l’estança de paraments de la seva residència, davant dels mateixos notari i testimonis, lliura la
seva resposta escrita als ambaixadors barcelonins, en la qual manifesta que els assumptes del regne de
Nàpols reclamen de moment la seva presència inexcusable a Itàlia, però que el seu desig més fervent
és poder visitar al més aviat possible els seus regnes de la part deçà.
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Arnau Fonolleda, secretari reial i notari públic per a tota la terra i dominació seva.
1A-1149
354 x 480
Al dors, en lletra coetània: “Supplicació feta al senyor rey per part de la ciutat que vingués visitar
los regnes e terres de part deçà”. “Alfonsus rex”. “In tercio libro Virmilio, in foleo CLXXI”.

1170

1438, desembre, 8. Gaeta.
El rei Alfons, a petició de Joan Llull, major de dies, i de Bernat sa Pila, ciutadans i ambaixadors tramesos
per la ciutat de Barcelona, concedeix als consellers i al Consell de la dita ciutat la facultat de poder
construir un port o moll a la platja de Barcelona, a l’indret que els semblarà més convenient. També els
concedeix autorització per imposar un dret d’ancoratge sobre tot tipus d’embarcacions que arribin i
marxin de la platja i dels termes marítims de la ciutat, per tal de sufragar les despeses de la construcció del port o moll. Finalment, reglamenta l’elecció i regiment d’un prohom responsable de l’ofici de la
recepció i administració dels diners procedents d’aquell dret, així com el retiment dels seus comptes
davant el Mestre Racional de la cort reial.
Trasllat autoritzat per Pere Pau Pujades, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1440,
agost, 30.
1A-1150
401 x 462
Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació il·legible.
Editat per C ABESTANY I SOBREQUÉS, La construcció del port de Barcelona al segle xv, doc. 2, pàg. 60-62.

1171

1438, desembre, 8. Gaeta.
Vegeu el document núm. 1170.
Trasllat autoritzat per Honorat sa Conamina, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de
1441, febrer, 20.
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1171. El rei Alfons, a petició
dels ambaixadors de
Barcelona, concedeix a la
ciutat la construcció d’un
port o moll en el lloc de la
platja que els consellers i
jurats creuran més convenient. També autoritza la
imposició del dret d’ancoratge sobre totes les embarcacions que arribin a la ciutat i
en surtin, per tal de sufragar
les grans despeses de l’obra.
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1171. El rei Alfons autoritza
la construcció d’un port o
moll a la platja barcelonina, i
estableix el dret d’ancoratge
per finançar les despeses de
la seva obra. Còpia del privilegi en el Llibre Verd, I, fol.
195r-196r.
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1A-1151
372 x 533
1172

1438, desembre, 8. Gaeta.
Vegeu el document núm. 1170.
Trasllat autoritzat per Pere de Casanova, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1441,
març, 18.
1A-1152
397 x 603
Taques de fongs que afecten alguns passatges de l’escriptura. Al dors, en lletra coetània: “Translat
del privilegi atorgat per lo senyor Rey a la ciutat de poder fer moll o port a la plage”.
1173

1438, desembre, 8. Gaeta.
Vegeu el document núm. 1170.
Trasllat autoritzat per Bartomeu Agell, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1448,
setembre, 17.
1A-1153
344 x 386
1174

1439, març, 27. Barcelona.
Acta notarial de la confessió jurada que fa Gracià Gilabert, moliner, ciutadà de Barcelona, en presència
de Bartomeu sa Vall, notari públic de Barcelona, i de dos testimonis pregats, de tenir per Berenguer
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Maçanet, mercader, ciutadà de Barcelona, successor de Bernat de Camprodon, unes cases amb tots els
seus drets i les seves pertinences, situades a la mateixa ciutat, sota les cases que foren de l’antic orde
de la milícia del Temple, en el lloc anomenat Còdols, a cens de 7 morabatins anuals pagadors el primer
dia de juny. Les cases estan sota el domini alodial de la pabordia del mes de novembre de la canònica
barcelonina. Es donen les afrontacions de les cases. Gracià Gilabert mostra l’escriptura pública de l’establiment emfitèutic d’aquestes cases que Bernat de Camprodon, mercader, ciutadà de Barcelona, li havia
fet el 25 de maig de 1390 en poder de Jaume de Font, notari de Barcelona.
Jaume Comes, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació
del rei d’Aragó, en lloc de Bartomeu sa Vall, notari de Barcelona, impossibilitat d’escriure per malaltia, clogué aquest instrument el 27 de novembre de 1444.
1A-1154
241 x 462
1175

1439, abril, 18. Barcelona.
Jaume Jou, mercader, ciutadà de Barcelona, fill de Jaume Jou, mercader, ciutadà de Barcelona, i de Maria,
difunts, ven a Francesc Castelló, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, un hospici major o cases amb
obradors i botigues, amb tots els seus drets i les seves pertinences, situades a Barcelona, vora el mar, a
la plaça del Vi, vora la Drassana. Les cases són tingudes per Ramon des Pla, ciutadà de Barcelona, sota
el domini alodial de l’altar de Sant Silvestre de la catedral, a cens de 2 morabatins i 18 diners anuals
pagadors per sant Miquel. Es donen les afrontacions de les cases i els antecedents de la seva transmissió. Preu de la venda: 20.000 sous.
Elionor, Guillem i Pere Joan, germans del venedor Jaume Jou, havien interposat contra ell una querella a
la cort del veguer de Barcelona el 4 de desembre de 1438, reclamant-li elevades quantitats de moneda
per raó de l’herència de llurs pares. El procés arribà a l’audiència reial, i el 31 de gener passat la reina
dictà sentència obligant Jaume Jou a vendre unes cases per poder pagar les quantitats reclamades pels
seus germans, no obstant el testament del seu pare que prohibia l’alienació dels immobles. El preu de
les cases quedà fixat en 30.000 sous, i fou convingut que es redactarien tres escriptures de venda
separades en atenció a la configuració dels edificis i als censos diferents que els gravaven: l’hospici
major per 20.000 sous, la cuina i el rebost per 7000, i una estança o cambra per 3000 sous més. Els
tres germans litigants confirmen la venda.
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Narcís Ralló, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1155
701 x 641
Al dors, en lletra coetània, hi ha dues anotacions borroses, una de les quals esmenta una sentència
de 6 de juliol de 1440 del jutge de les apel·lacions del Consolat de Mar, en poder del notari
Bernat Pi, regent l’escrivania del Consolat.

1176

1439, abril, 18. Barcelona.
Jaume Jou, mercader, ciutadà de Barcelona, fill de Jaume Jou, mercader, ciutadà de Barcelona, i de
Maria, difunts, ven a Francesc Castelló, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, una casa, això és, una cuina
i rebost, situada a Barcelona, vora el mar, a la plaça del Vi, a prop de la Drassana. La casa és tinguda
per Pere des Puig, ciutadà de Barcelona, per la muller de Pere de Mont-ros i pels hereus d’en Rafart, de
Vallvidrera, que ho tenen per Ramon des Pla, ciutadà de Barcelona, sota domini alodial de l’altar de Sant
Silvestre de la catedral, a cens de 10 morabatins pagadors la meitat per Nadal i la meitat per sant
Joan del mes de juny. Es donen les afrontacions de la casa i els antecedents de la seva transmissió. Preu
de la venda: 7000 sous.
Elionor, Guillem i Pere Joan, germans del venedor Jaume Jou, havien interposat contra ell una querella a
la cort del veguer de Barcelona el 4 de desembre de 1438, reclamant-li elevades quantitats de moneda
per raó de l’herència de llurs pares. El procés arribà a l’audiència reial, i el 31 de gener passat la reina
dictà sentència obligant Jaume Jou a vendre unes cases per poder pagar les quantitats reclamades pels
seus germans, no obstant el testament del seu pare que prohibia l’alienació dels immobles. El preu de
les cases quedà fixat en 30.000 sous, i fou convingut que es redactarien tres escriptures de venda
separades en atenció a la configuració dels edificis i als censos diferents que els gravaven: l’hospici
major per 20.000 sous, la cuina i el rebost per 7000, i una estança o cambra per 3000 sous més. Els
tres germans litigants confirmen la venda.
Narcís Ralló, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1156
717 x 585
Document en mal estat de conservació, amb pèrdua d’escriptura en tot el marge dret i molt
borrosa la meitat superior. Al dors, en lletra coetània, hi ha algunes anotacions il·legibles.
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1177

1439, abril, 18. Barcelona.
Jaume Jou, mercader, ciutadà de Barcelona, fill de Jaume Jou, mercader, ciutadà de Barcelona, i de Maria,
difunts, ven a Francesc Castelló, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, una casa, això és, una cambra
adjunta a un hospici, situada a Barcelona, vora el mar, a la plaça del Vi, a prop de la Drassana. La cambra és tinguda per Guillem Romeu, ciutadà de Barcelona, el qual la té per Ramon des Pla, ciutadà de
Barcelona, sota domini alodial de l’altar de Sant Silvestre de la catedral, a cens de 5 morabatins pagadors per l’Ascensió. Es donen les afrontacions de la casa i els antecedents de la seva transmissió. Preu
de la venda: 3000 sous.
Elionor, Guillem i Pere Joan, germans del venedor Jaume Jou, havien interposat contra ell una querella a
la cort del veguer de Barcelona el 4 de desembre de 1438, reclamant-li elevades quantitats de moneda
per raó de l’herència de llurs pares. El procés arribà a l’audiència reial, i el 31 de gener passat la reina
dictà sentència obligant Jaume Jou a vendre unes cases per poder pagar les quantitats reclamades pels
seus germans, no obstant el testament del seu pare que prohibia l’alienació dels immobles. El preu de
les cases quedà fixat en 30.000 sous, i fou convingut que es redactarien tres escriptures de venda
separades en atenció a la configuració dels edificis i als censos diferents que els gravaven: l’hospici
major per 20.000 sous, la cuina i el rebost per 7000, i una estança o cambra per 3000 sous més. Els
tres germans litigants confirmen la venda.
Narcís Ralló, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1157
693 x 712
Document en mal estat de conservació, amb pèrdua de text a la banda dreta i molt esborrada
tota la meitat superior.
1178

1439, maig, 12. Barcelona.
La reina Maria, lloctinent general del seu marit el rei Alfons, certificada de la concessió feta pel sobirà als
consellers, al Consell de Cent Jurats, als prohoms i als singulars de la ciutat de Barcelona per a la construcció d’un port o moll a la platja de la ciutat i la imposició del dret d’ancoratge (1438, desembre, 8. Gaeta),
els concedeix plena llicència perquè un síndic especial de la ciutat pugui vendre a carta de gràcia censals
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1178. La reina Maria, lloctinent general del seu marit el
rei Alfons, concedeix llicència als consellers i al Consell
de Cent Jurats de Barcelona
perquè un síndic especial de
la ciutat pugui vendre amb
carta de gràcia censals morts
per esmerçar-los en l’obra
del moll. També regula l’elecció i el regiment d’un prohom col·lector del dret d’ancoratge.

1178. Signatura d’Antoni
Vilanova, notari públic de
Barcelona.

1178. Signatures de Bernat
Montserrat i Honorat sa
Conomina, notaris públics
de Barcelona.
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1178. La reina Maria, lloctinent general del rei Alfons,
concedeix als consellers i al
Consell de la ciutat de
Barcelona la venda de censals morts per pagar la construcció del port, i regula el
regiment del prohom
col·lector del dret d’ancoratge. Còpia del privilegi en el
Llibre Verd, I, fol. 196v-197v.
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morts i esmerçar els diners recollits en l’obra del moll. També els concedeix que puguin escollir un prohom
col·lector de l’ancoratge d’entre una terna proposada per ells mateixos, i fixa en un bienni la durada en el
càrrec d’aquest prohom, termini que no havia quedat fixat en el privilegi del rei Alfons.
Trasllat autoritzat per Honorat sa Conomina, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de
1441, febrer, 20.
1A-1158
452 x 606
Editat per C ABESTANY I SOBREQUÉS, La construcció del port de Barcelona al segle xv, doc. 4, pàg. 66-67.
1179

1439, maig, 12. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1178.
Trasllat autoritzat per Pere de Casanova, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1441,
març, 20.
1A-1159
503 x 562
Document en mal estat de conservació a les parts central i superior, amb pèrdua d’escriptura.

1180

1439, maig, 20. Barcelona.
Acta notarial de la designació que Francesc de Pla, Guillem de Torrent, Pere Dusai, Pere Bussot i Mateu
de Soler, consellers aquest any de la ciutat de Barcelona, i el Consell de Cent Jurats, aplegats a l’escala
de l’antic palau reial de la ciutat, fan en presència del notari infrascrit i de diversos testimonis, de síndic i
procurador especial seu a favor de Pere de Mont-ros, mercader, ciutadà de Barcelona, administrador
general i receptor del dret d’ancoratge, al qual són donades totes les facultats per vendre amb carta de
gràcia censals morts en les millors condicions possibles, assignats sobre les quantitats procedents del
dret d’ancoratge, i esmerçar-los en les obres del nou moll o port de la ciutat. Aquest sindicat es fa en
compliment del privilegi del moll del rei Alfons (1438, desembre, 8. Gaeta) i de la concessió de la reina
Maria (1439, maig, 12. Barcelona) atorgats a la ciutat. La designació compta amb l’autorització i el
decret de Bernat Margarit, cavaller, veguer de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès.
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Gabriel Canyelles, per autoritat reial notari públic de Barcelona i escrivà del Consell de la ciutat de
Barcelona.
Trasllat autoritzat per Antoni Brocard, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1440, juny, 28.
1A-1160
610 x 731
Al dors, en lletra coetània: “Translatum factum de sindicatu Barchinone pro habendis peccuniis
necessariis ad faciendum mollum in plagia maris Barchinone, quod factum est ad opus empcionis
facte per dominam Yolantem, uxorem Johannis Buada, quondam, mercatoris Barchinone”.
Document en mal estat de conservació al marge esquerre, amb pèrdua de text a l’angle superior.

1181

1439, maig, 20. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1180.
Trasllat autoritzat per Honorat sa Conomina, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de
1441, febrer, 20.
1A-1161
694 x 609
Document en mal estat de conservació de la part superior, amb pèrdua d’escriptura. Al dors, en
lletra coetània: “Translata pro vendicione censualis portus mihi Anthonio Maruny facta”.

1182

1439, maig, 20. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1180.
Trasllat autoritzat per Pere de Casanova, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1441,
març, 18.
1A-1162
705 x 633

299

Catàleg dels pergamins

Document en mal estat de conservació, amb pèrdua de text a les parts superior i central.
Editat per C ABESTANY I SOBREQUÉS, La construcció del port de Barcelona al segle xv, doc. 6, pàg. 69-72.

1183

1439, maig, 30. Barcelona.
Pere de Mont-ros, mercader, ciutadà de Barcelona, receptor general del dret d’ancoratge pels consellers i
divuit prohoms de la ciutat, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona per vendre
censals per a la construcció del moll o port a la platja de la ciutat, ven amb carta de gràcia a Joan de
Llobera més jove, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 500 sous de pensió anual, a percebre cada 31 de maig, assignats sobre el dret d’ancoratge, pel preu de 500 lliures.
Francesc Martí, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-1163
772 x 629
Al dors, en lletra coetània: “Censuale mortuum quingentorum solidorum censualium mortuorum
annualium, emptum per venerabilem Johannem de Lupparia, mercatorem, civem Barchinone, juniorem”. Hi ha una altra anotació, borrosa.

1184

1439, maig, 30. Barcelona.
Pere de Mont-ros, mercader, ciutadà de Barcelona, receptor general del dret d’ancoratge pels consellers i
divuit prohoms de la ciutat, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona per vendre
censals per a la construcció del moll o port a la platja de la ciutat, confessa i reconeix a Joan de Llobera
més jove, mercader, ciutadà de Barcelona, que li ha pagat, mitjançant la Taula de Canvi de la ciutat, 500
lliures pel preu d’un censal mort de 500 sous de pensió anual, a percebre cada 31 de maig, que li ha
venut amb carta de gràcia amb data d’avui mateix.
Francesc Martí, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
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1A-1164
233 x 280
Al dors, en lletra coetània: “Apocha predicti censualis mortui quingentorum solidorum”.

1185

1439, juny, 8. Barcelona.
Arnau Palau, àlies Rouric, de la parròquia de Sant Boi de Llobregat, hereu universal de Berenguer Palau,
de la dita parròquia, difunt, ven a Francesc de Pla, Guillem de Torrent, Pere Dusai, Pere Bussot i Mateu
de Soler, consellers aquest any de la ciutat de Barcelona, i als seus successors en la conselleria, la meitat
d’una peça de terra o arenal, que és una albereda, situada vora el riu Llobregat. En aquesta peça de
terra hi ha construït un mas, el qual havia estat del dit Berenguer Palau i que actualment posseeix el
venedor Arnau Palau per Joan Torrelles, cavaller, com a successor de Guillem de Lacera, fill i hereu universal de Berenguer de Lacera, ciutadà de Barcelona, difunt. Es donen les afrontacions de la peça de terra.
Preu de la venda: 50 lliures, que Arnau Palau ha rebut de mans de Pere de Conomines, administrador
del pont de Sant Boi. Eulàlia i Jaume Rouric, muller i germà del venedor, respectivament, confirmen la
venda.
Els consellers compren la terra a benefici de l’obra del pont de Sant Boi, per modificar el curs de l’aigua
del riu Llobregat quan passa per sota i prevenir que les inundacions el malmetin. El pont de Sant Boi i
el dret de trànsit pertanyen a la ciutat de Barcelona.
Pere Miquel Carbonell, escrivà reial, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de la notaria de Gabriel Canyelles, difunt, per autoritat reial notari públic de Barcelona, clogué aquest instrument el 9 d’octubre de 1511.
1A-1165
428 x 638
Al dors, en lletra del Carbonell: “Venda feta per Arnau Palau, àlies Rourich, als honorables consellers de Barcelona, de la mitat de una peça de terra, dita albareda, prop lo pont de Sanct Boy”. Hi
ha altres anotacions molt esborrades.

1186

1439, juliol, 16. Barcelona.
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Ramon de Papiol, doctor en lleis, i Pau d’Eroles, llicenciat en lleis, ciutadans de Barcelona, jutges i comissaris designats per la reina Maria, lloctinent general del seu marit el rei Alfons, pronuncien sentència
definitiva en la causa que es menava a la cort reial sobre la delimitació dels termes entre el castell i les
parròquies de Cabanyes, Martorelles, Sant Fost i Santa Perpètua de Mogoda, les quals pertanyen a la
jurisdicció de la cartoixa de Montalegre, d’una banda, i la parròquia de Mollet, representada pel batlle i
els homes de la parròquia, de l’altra. Els jutges, una vegada examinat tot el procés de la causa, amb les
declaracions dels testimonis de cada part i amb la informació recollida directament per Nicolau Roca,
escrivà de la reina, per encàrrec d’ella, i vistes finalment moltes altres escriptures annexes al procés,
delimiten amb detall els termes que eren objecte de litigi i ordenen que aquests termes siguin marcats
amb fites i mollons. Condemnen els de Mollet a pagar les 25 lliures que el monestir de Montalegre
havia bestret per a les despeses judicials.
Nicolau Roca, escrivà de la reina, per autoritat reial notari públic per a tota la dominació del rei
d’Aragó.
1A-1166
362 x 585
Al dors, en lletra coetània: “Sentencia lata in causa contencionis terminorum orte que inter baiulum et homines de Molleto vertebatur ex una, et dominum parrochiarum de Cabanyes, de Sent
Fost et de Sancta Perpetua de Mogoda ex altera partibus”. En lletra posterior: “Vallès. Sentència
donada en la causa de la contenció dels térmens portada entre lo batle y hòmens de Mollet, de
una part, y los de Cabanyes, de Sant Fost y de Santa Perpètua de Mogoda, de altra part. Va ab la
comissió o letres de la reyna et registrata Valles”. “Carta 2a. No .V.”

1187

1439, juliol, 16. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1186.
Trasllat autoritzat per Antoni Miquel, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1464,
novembre, 23.
1A-1167
375 x 591
Al dors, en lletra posterior: “Vallès. Translat autèntic de la sentèntia donada per Ramon de Papiol y
Pau de Eroles, doctors en drett, en la causa aportaven lo balle y universitat de Mollet, de una part, y
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1186. Sentència definitiva
pronunciada per dos comissaris reials en la causa sobre
la delimitació de termes
entre el castell i les parròquies de Cabanyes,
Martorelles, Sant Fost i Santa
Perpètua de Mogoda, pertanyents a la jurisdicció de la
cartoixa de Montalegre,
d’una banda, i la parròquia
de Mollet, de l’altra. Els jutges delimiten detalladament
els termes objecte del litigi i
ordenen que siguin marcats
amb fites i mollons.
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los de Cabanyes, de Sant Fost y de Santa Perpètua de Mogoda, de la part altre, sobre los térmens de
la parròquia de Mollet. Va ab la carta de la comissió y sentèntia registrada Vallès”. “Carta 3a. No .V.”
1188

1439, octubre, 15. Barcelona.
Pere Ferrer i Pere de Bonavia, menor de dies, mercaders, ciutadans de Barcelona, es fan mutu reconeixement i cessió de drets de resultes de la companyia d’assegurances de vaixells que ambdós han establert de paraula. Pere Ferrer ha comprat un censal mort de 15 lliures de pensió anual, assignades sobre
el dret d’ancoratge imposat a Barcelona per a la construcció del port, pel preu de 300 lliures, segons
escriptura de compra de 13 d’octubre en poder de Francesc Martí, notari públic. Com que en la dita
escriptura només s’hi fa constar el nom de Pere Ferrer, aquest reconeix a Pere de Bonavia que en l’esmentat censal aquest hi posseeix una participació de la meitat, tant en el preu com en la pensió, i per
això li fa cessió de tots els drets i les accions que li pertanyen en la meitat del preu del censal i de les
seves pensions. Pere de Bonavia hi dóna el seu consentiment i, en virtut del pacte que ambdós han convingut, promet a Pere Ferrer que li pagarà la meitat de totes les assegurances que es perdran acceptades pel dit Ferrer des de l’any 1438 fins ara, i també d’aquelles que de comú acord acceptaran d’ara
en endavant.
Narcís Ralló, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1168
358 x 329
Al dors, en lletra coetània: “Carta de regonexença feta per en Pere Ferrer a·n Pere de Bonavia”.

1189

1439, novembre, 4. Barcelona.
Pere de Mont-ros, mercader, ciutadà de Barcelona, receptor general del dret d’ancoratge pels consellers i
divuit prohoms de la ciutat, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona per vendre
censals per a la construcció del moll o port a la platja de la ciutat, ven amb carta de gràcia a Andreu
d’Olivella, mercader, i a Gilabert Queralt, ciutadans de Barcelona, tutors testamentaris de Constancina,
filla pupil·la de Pere Queralt, mercader, ciutadà de Barcelona, menor de dies, difunt, un censal mort de
650 sous de pensió anual, a percebre cada 4 de novembre, assignats sobre el dret d’ancoratge, pel
preu de 650 lliures. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
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Pere de Casanova, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1169
748 x 730
Document en mal estat de conservació, amb pèrdua de quasi el terç superior del text.
1190

1439, novembre, 13. Barcelona.
Fra Andreu Vila, guardià aquest any del convent de Framenors, Mateu Serra i Francesc Alagot, preveres,
beneficiats a la seu de Barcelona, marmessors, juntament amb altres ja difunts o absents de la ciutat,
del testament de Francesc Flix, prevere, beneficiat a la mateixa seu, difunt, venen a Antoni Ferrer, mercader, ciutadà de Barcelona, com a millor postor en pública subhasta, un hospici amb tots els seus drets i
les seves pertinences i dos portals, un que dóna al carrer de la Portaferrissa i un altre que s’obre al
carrer d’en Petritxol, de Barcelona. Aquest hospici està sota domini alodial del presbiterat o benefici de
Santa Maria, instituït pel difunt Vicenç Bonanat, apotecari, ciutadà de Barcelona, a l’església del monestir
de Santa Maria de les Magdalenes de Barcelona, al qual presbiterat es paga un cens anual de 7 morabatins i mig cada 12 de gener. Es donen les afrontacions de l’hospici i els antecedents de la seva transmissió. Preu de la venda: 96 lliures i 5 sous, quantitat que els marmessors esmerçaran en l’execució del
testament de Francesc Flix. El difunt havia dictat la seva darrera voluntat el dia 2 de desembre de
1435 en poder del notari infrascrit. Segueixen l’àpoca del preu de la venda, amb data de 10 de desembre, i l’acta notarial del lliurament de la possessió corporal de l’immoble al seu comprador, feta pel marmessor Francesc Alagot el dia 12 de desembre.
Joan Ferrer, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1170
769 x 657
Al dors, en lletra coetània, hi ha dues anotacions molt borroses.
1191

1439, novembre, 27. Barcelona.
Romeu Gibert, prevere, beneficiat a l’església del monestir de Santa Anna de Barcelona, abans beneficiat a l’església de Santa Maria del Mar, en atenció dels molts i grats serveis que Francesc Torres, doctor
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en lleis, ciutadà de Barcelona, li ha dispensat i li continua dispensant en la salvaguarda i advocació de la
seva persona i dels seus béns en diverses qüestions, fa donació i concessió al dit Francesc Torres d’un
hospici a Barcelona, amb tots els seus drets i les seves pertinences, amb dos portals oberts al carrer
d’en Roudors, que va del carrer del Mar al dels Mirallers, vora un forn que hi ha en aquest darrer carrer.
Romeu Gibert posseeix l’hospici pel benefici que Berenguer Rossell, prevere, beneficiat a la seu de
Barcelona, difunt, fundà a l’altar de Sant Sever del claustre de la catedral, a cens anual de 4 morabatins
i 1 diner menut pagadors per la festa de santa Maria del mes de febrer, i sota el domini alodial de la
pabordia del mes d’abril de la canònica. Es donen les afrontacions de l’hospici i els antecedents de la
seva transmissió. També li fa donació i concessió de nou censals morts, amb les pensions anuals corresponents, i d’unes cases que posseeix en el burg de Barcelona, vora l’església de Santa Maria del Pi, sota
el domini alodial del benefici de Sant Jaume i Sant Francesc fundat a l’església de Sant Pere de les
Puelles, a cens de 2 sous i 3 diners pagadors per Tots Sants, de les quals cases també es donen les
afrontacions i els antecedents de la seva transmissió. Finalment, li fa donació dels hospicis, les vinyes, les
terres, els camps, els censos, els deutes i tots els altres béns i drets que posseeix a la vila i els termes de
Cardona.
Romeu Gibert es reserva en vida seva natural tota la present donació, en règim usufructuari. Després
de la seva mort, aquests béns passaran a mans de Francesc Torres. Es reserva 30 lliures per disposar-ne
en el seu testament i altres 22 per a aniversaris de la seva família. Nomena procurador general seu
Jaume Tallada, causídic, ciutadà de Barcelona. Francesc Torres accepta la donació i promet complir-ne
totes les seves condicions.
Antoni Maruny, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
Trasllat autoritzat per Joan Brujó, per autoritat reial notari públic de Barcelona, sense data [però
anterior a 8 de juliol de 1483, dia de la seva mort].
1A-1171
590 x 635
Al dors, en lletra coetània: “Translatum donacionis facte per discretum Romeum Giberti, quondam,
presbiterum, honorabili Francisco Torres, legum doctoris”.

1192

1439, desembre, 31. Barcelona.
Pregó per a la venda d’un alberg amb dos portals, l’un obert al carrer de la Portaferrissa i l’altre al
carrer d’en Petritxol, que els hereus i successors del difunt Francesc Flix, prevere, beneficiat a la seu de
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1192. Pregó per a la venda
d’un alberg amb dos portals,
l’un obert al carrer de la
Portaferrissa i l’altre al d’en
Petritxol, de Barcelona.
L’immoble, que està sota la
senyoria alodial d’un benefici
en el monestir de Santa
Maria Magdalena, de la
mateixa ciutat, fou comprat
per Antoni Ferrer, mercader
barceloní.
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Barcelona, posseeixen a la ciutat de Barcelona, sota la senyoria alodial del presbiterat o benefici de
Santa Maria fundat a l’església del monestir de Santa Maria Magdalena, de Barcelona, pel difunt Vicenç
Bonanat, especier, a cens de 7 morabatins i mig pagadors cada 12 de gener. El comprador fou Antoni
Ferrer, mercader, ciutadà de Barcelona.
1A-1172
117 x 211
Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació borrosa.
1193

1440, agost, 2. Barcelona.
Maria, muller de Pere de Godencs, difunt, mercader, ciutadà de Barcelona, filla i hereva universal
d’Antoni Trull, difunt, seller de la dita ciutat, ven Guillem de Soler, Pere de Malla, Bernat [Fiveller, Joan de]
Gualbes i Joan Marquet, consellers aquest any de la ciutat de Barcelona, i als seus successors en la conselleria unes cases o hospici que té a la plaça del Palau Reial de Barcelona, a tocar de la cuina del dit
palau. Maria posseeix les cases per l’hospital de la Santa Creu i els seus administradors, als quals paga
un cens anual de 7 morabatins cada dia 1 de febrer. Es donen les afrontacions de les cases i els antecedents de la seva transmissió. Els consellers compren l’hospici per a l’embelliment de la ciutat i per
poder-ne enderrocar una part, això és, la torre que hi ha sobre una volta, per tal que la processó del
Corpus hi pugui transitar més folgadament.
Hi manca la subscripció notarial.
1A-1173
769 x 585
Document en mal estat de conservació de la banda dreta, amb passatges il·legibles i pèrdua d’escriptura. Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació molt borrosa.
1194

1440, octubre, 14. Barcelona.
Guillem Vidal, causídic, ciutadà de Barcelona, designat curador pel veguer de Barcelona Bernat Margarit,
cavaller, de Bartomeu Montmany, mercader, ciutadà de Barcelona, absent, i expressament per aquesta
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transacció, ven a Guillem de Soler, Pere de Malla, Bernat Fiveller, Joan de Gualbes i Joan Marquet, consellers aquest any de la ciutat de Barcelona, i als seus successors en la conselleria, un obrador amb dos
portals, amb tots els seus drets i les seves pertinences, que el dit Bartomeu Montmany posseeix a la
plaça del Palau Reial Major de la ciutat, sota la volta que hi ha. L’obrador és tingut per l’hospital de la
Santa Creu i els seus administradors, als quals es paga un cens anual de 3 morabatins i mig. Es donen
les afrontacions de l’obrador i els antecedents de la seva transmissió. Preu de la venda: 80 lliures. Els
consellers compren l’obrador per a l’embelliment de la plaça del Palau Reial Major de la ciutat, per
enderrocar la torre de l’hospici que fou de Maria, muller del difunt Pere de Godencs, mercader, ciutadà
de Barcelona, situada sobre la volta per la qual es va de la dita plaça a la plaça de la Freneria.
Hi manca la subscripció notarial. Nota a l’extrem inferior dret: “Vista per mi Johan Franch, notari”.
1A-1174
672 x 489
Document en mal estat de conservació de la banda dreta, amb taques de fongs i pèrdua d’escriptura.

1195

1440, octubre, 7-14. Barcelona.
Acta notarial de la presentació d’una cèdula d’apel·lació que fa Bernat Paladella, procurador fiscal de la
cort del batlle de Barcelona, a Berenguer de Mont-ravà, batxiller en decrets, oficial del bisbe de
Barcelona, a la seva casa del carrer de la Diputació, en presència del notari infrascrit, de dos testimonis
pregats i de Joan Oliver, notari de Barcelona, síndic de la ciutat. La cèdula fa referència a la situació jurídica i canònica del clergue tonsurat Ponç des Catllar i sobre el gaudi del seu privilegi clerical, després
que havia estat processat per diversos delictes i posteriorment exculpat. Dels dies 12 i 14 són la resposta de l’oficial i la rèplica del procurador fiscal.
Pau Guardiola, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1175
488 x 594
Al dors, en lletra coetània: “Pro facto Poncii dez Castlar”.
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1196

1440, octubre, 17. Barcelona.
Pere Sartra, prevere, beneficiat a l’església de Santa Maria del Mar, procurador de Pere Pelegrí, doctor en
decrets, canonge i paborde de gener de l’església de Barcelona, Sanç Gaià, canonge i paborde de febrer,
com a tal paborde i també com a procurador de Pere de Palol, canonge i paborde d’agost, Guillem Ponç
de Fonollet, doctor en decrets, canonge sagristà i paborde de juliol, i Bartomeu Valero, canonge, procurador de Francesc Dàries, paborde de desembre, tots ells d’una banda, i Francesc Romaguera, Guillem
Rabós, Jaume Minimbert i Rafel Sitjar, carnissers, ciutadans de Barcelona, prohoms aquest any de la
confraria de l’ofici dels carnissers de la ciutat de Barcelona, de l’altra, designen Pere de Palol, canonge
precentor de l’església de Barcelona, i Guillem de Soler, ciutadà de Barcelona, conseller primer aquest
any de la ciutat, com a àrbitres i amigables componedors per resoldre i dictaminar sobre les diferències
existents entre ambdues parts per raó de la percepció de les llengües dels bous, dels vedells i dels porcs
que els carnissers sacrifiquen per vendre a la ciutat, i sobre determinat lliurament que els carnissers han
de fer de les dites llengües als dits pabordes.
El plet ja havia estat sentenciat a favor dels pabordes per l’audiència de la reina Maria, lloctinent general del seu marit el rei Alfons, però els carnissers li havien suplicat un millorament de la sentència. La
reina, amb la intervenció dels consellers de la ciutat, els concedí la facultat de signar un compromís arbitral amb els pabordes de la catedral (1439, juny, 1. Barcelona). Ambdues parts es comprometen, sota
pena de 500 lliures, a acceptar i complir l’arbitratge que els dos componedors elegits emetran per tot el
mes de novembre vinent i, per tant, els atorguen plens poders per dirimir les diferències existents.
Mateu de Tesarac, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1176
545 x 654
Al dors, en lletra coetània: “Carta de compromès fet entre los pabordres de janer, febrer, juliol,
agost e deembre en la seu de Barcelona, de una part, e los prohòmens de la confraria de l’offici
dels carnicers de Barcelona, de la part altra, sobre certa qüestió entre les dites parts suscitada
sobre lo dret de les lengües dels bous, vedells e porchs qui·s maten, tallen e venen en Barcelona”.
1197

1440, novembre, 29. Barcelona.
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Guillem Ponç de Fonollet, doctor en decrets, paborde de juliol de l’església de Barcelona, Sanç Gaià,
paborde de febrer, com a tal paborde i també com a procurador de Pere de Palol, paborde d’agost,
Bartomeu Valero, canonge, procurador de Francesc Dàries, paborde de desembre, i Pere Sartra, prevere,
beneficiat a la seu de Barcelona, procurador de Pere Pelegrí, paborde de gener, cedeixen i transfereixen
a Francesc Romaguera, Guillem Rabós, Jaume Minimbert i Rafel Sitjar, carnissers, ciutadans de
Barcelona, prohoms aquest any de la confraria de l’ofici dels carnissers de la ciutat de Barcelona, tots
els drets i les accions reals i personals, mixtes, útils i directes, ordinàries i extraordinàries, i altres competències que els poguessin correspondre per raó del dret que havien de percebre sobre un determinat
lliurament de les llengües dels bous, dels vedells i dels porcs sacrificats pels carnissers de la ciutat per a
la venda pública. Aquesta cessió es fa en compliment d’una clàusula de la sentència acabada de dictar
per Pere de Palol, canonge precentor de l’església de Barcelona, i Guillem de Soler, ciutadà de Barcelona,
conseller primer aquest any de la ciutat, àrbitres i amigables componedors en el contenciós que enfrontava els esmentats pabordes de l’església i l’ofici dels carnissers de la ciutat de Barcelona. La sentència
posa fi a les dissensions, i la clàusula en qüestió ordena la substitució del lliurament de les llengües pel
pagament de 30 lliures anuals, que els carnissers faran efectives el dia de sant Andreu.
Pere Fitor, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Joan Lunes, per la mateixa autoritat notari públic de Barcelona, tenint i regint les escriptures de l’escrivania de Mateu de Tesarac,
difunt, notari públic de Barcelona, clogué aquest instrument el 29 de novembre de 1555.
1A-1177
568 x 345
Al dors, en lletra coetània: “Transferiment de drets que·s diuuen (sic) sobre les lengües, fet per los
pabordes de janer, fabrer, juliol, agost e dehembre de la seu de Barcelona als pròmens de la comfraria dells carnicers de la dita ciutat”. Hi ha una altra anotació, borrosa.
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Els topònims d’aquest índex apareixen en majúscules (BARCELONA), les veus onomàstiques, en
versaleta (JAUME I) i les matèries, en rodona (parròquies). Els noms propis entren en la seva forma
actual i, si escau, es fan constar al costat de la veu principal les variants catalanes i llatines dels
noms i cognoms i també dels topònims que apareixen a les notes dorsals dels documents regestats. Les xifres remeten sempre al número dels regests.
Els noms de persona cristians entren generalment pel cognom, sempre que es fa constar, excepte
en el cas de reis, infants, papes i algunes dignitats eclesiàstiques, que, com en el cas dels jueus,
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 una doble barra ( // ). Els noms o els cognoms idèntics als
que encapçalen l’entrada se substitueixen per un guió (—). En cas de dubte sobre la coincidència
de la identitat de dos personatges o més amb un mateix nom, s’ha optat per repetir l’entrada o
les entrades. Els noms de persona van seguits de les dades d’identificació pertinents, com la filiació,
la condició jurídica i social, l’ofici o el càrrec. En cas d’un encapçalament idèntic, els topònims precedeixen sempre els antropònims. S’han identificat pràcticament tots els topònims amb la seva
actual correspondència administrativa (municipi, comarca, departament, etc.).
La part de matèries, conceptes o assumptes no és pas exhaustiva, ja que només s’han recollit
aquelles matèries de caràcter general relatives a la ciutat de BARCELONA. Les entrades genèriques de matèries, ordenades alfabèticament, van en lletra rodona subratllada (Carrers i places), i la
separació dels conceptes agrupats dintre de cada entrada s’indica amb una coma (,), mentre que
la separació entre matèries s’ha fet amb un punt i guió (.–).
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ABAMAR ALMOLÍ, jueu de Falset, 849, 907.

Joan), monjo del monestir de Ripoll i paborde
d’Age, procurador, 915. // — (Lluís), notari públic
de la baronia de Cervelló, 1070.

ABELLA (Pere s’), corredor d’orella, ciutadà de
Barcelona, 991.

AIGÜESMORTES, ciutat del Llenguadoc,
Occitània, departament de Gard, mesura, 940.

ABRAHAM JOSEF DE TOLOSA, jueu de Falset, fill de
Josef de Tolosa, jueu de Falset, i germà de Josef
de Tolosa, 849, 909.

AIMERIC (Jaume), ciutadà de Mallorca, procurador,
1018. // — (Joan), cavaller, veguer de Barcelona,
Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 1079.

ABRIL (Bernat), ciutadà de Barcelona, 829, 836.

AIXALÓ (Antoni), notari públic, escrivà dels jurats
de Mallorca, 977, 1001, 1003, 1005, 1010.

A

ADROVER (Francesc), ciutadà de Girona, 838, 842.
AGE, en el municipi de Puigcerdà, comarca de la
Baixa Cerdanya, pabordia del monestir de Ripoll,
915.
AGELL (Bartomeu), notari públic de Barcelona,
1173.

ALAGOT (Francesc), prevere, beneficiat a la seu
de Barcelona, marmessor, 1190.
ALAIOR, municipi de l’illa de Menorca, església,
844.
ALAMANDA, muller de Ramon Ballester, llicenciat
en lleis, ciutadà de Barcelona, 896-897.

ÀGER, municipi de la Noguera, abadia de Sant
Pere, de l’orde de sant Agustí, a la diòcesi
d’Urgell, 806, 818, 848, 1043.

ALAMANY (Thoma), pictor, 816.

AGERB (Pere d’), rector de l’església de Porreres, 811.

ALBARRASÍ, municipi aragonès de la província
de Terol, bisbat de Sogorb-Albarrasí, Santa Maria,
963, 973.

A GNETA , filla de Joan ses Avasses, ciutadà de
Barcelona, major de dies, 1021. // —, de Lleida,
1102.
AGOSTA, ciutat de l’illa de Sicília, comte, 970.
AGRAMUNT, Agramunt d’Urgell, Agremunt,
municipi de l’Urgell, vila, 944.
AGUILÓ (Guillem d’), ciutadà de Tortosa, 814,
868. // — (Guillem d’), fill de l’anterior, castlà de
Vilanova de Cubelles, 814, 868.

ALBERIC, municipi del País Valencià, a la Ribera
Alta, senyor, 842.
ALBERT (Guillem), moliner, ciutadà de Barcelona,
1038, 1057.
A LBERTÍ (Arnau), jurisperit, cavaller, jurat de
Mallorca, procurador, 1001, 1003.
ALBOLEIX (Juci, d’), menor de dies, sarraí habitant
de Flix, jurat dels sarraïns de Flix, procurador,
954, 956, 962, 964, 966.

AGULLÓ (Nicolau), draper, ciutadà de Lleida, 884.
A GUSTÍ , Augustini (Antoni, Anthonius), notari
públic de Barcelona, 896, 1048-1051. // —
(Guillem), causídic de Barcelona, 807. // — (fra

ALCANYÍS, Alcaníç, Caniç (Miquel d’, Micael del),
prevere, rector de l’església parroquial de Sant
Andreu de Lleida, beneficiat a la seu, 814, 868,
913, 928.
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ALCARRÀS, municipi del Segrià, universitat del
lloc, a la diòcesi de Lleida, batlle i jurats, 814,
858-862, 864, 868, 872, 874-875, 877-880, 882883, 885-890, 892-898, 900-901, 906, 908-910,
912-916, 919-922, 925, 929-931, 952, 955, 969,
1027-1028, 1105.
ALCÚDIA, municipi de l’illa de Mallorca, rector
de l’església, 811.

AMETLLA [DEL VALLÈS], l’, municipi del Vallès
Oriental, parròquia de Sant Genís, a la diòcesi de
Barcelona, 1000, parròquia del terme del castell
de Montbui, 1040.
ANDREA, muller de Guillem Roquers, peier, ciutadà de Barcelona, 1069, 1071.

ALDONÇA, muller d’Arnau de Ballester, cavaller,
tenint en feu per la ciutat de Barcelona el castell i
la baronia de Cervelló, a la diòcesi de Barcelona,
1154.

ANDREU (Guillem), notari públic de Barcelona,
885, 914, 920. // — (Joan), mestre en medicina,
1111. // — (Pere), notari públic de Barcelona,
815, 939, 1091, 1112, 1158. // — (Pere), de
Corbera, pare de Clara, marit de Perpinyà
Comte, de la vila d’Illa, 1098.

ALEMANY (Berenguer), notari públic de Barcelona,
1052, 1121, 1158. // — (Bernat), notari públic de
Barcelona, 879, 886, 890, 918, 952. // — (Joan),
1105.

ANGELINA, muller de Joan de Conomines, ciutadà
de Barcelona, abans muller de Bonanat
Almogàver, 893. // —, de la casa d’Andreu de
Vilagaval, ciutadà de Barcelona, 1063.

ALFAGERÍ, Alfajarí (Joan d’, micer Johan d’), doctor
en decrets, ciutadà de Lleida, 954, 956.

ANGLESOLA, municipi de l’Urgell, rector de l’església del lloc, al bisbat de Vic, 1084.

ALFONS IV, Alfonso, Alfonsus, rei de CatalunyaAragó, primogènit, duc de Girona, 1074, rei,
1108-1109, 1111, 1116, 1118, 1133, 1144, 1148,
1155, 1162, 1169-1170, 1178, 1180, 1186, 1196.

A NGLÍ (Berenguer), de la parròquia de Santa
Engràcia de Montcada, 809, de la Pobla nova de
Santa Engràcia de Montcada, 1064.

A LMENAR (Ponç d’), lloctinent del veguer de
Tortosa i de la Ribera d’Ebre, 992. // — (Ramon
d’), rector de l’església d’Énguera, a la diòcesi de
València, i familiar del cardenal de València, 949.
ALMOGÀVER (Antic), fill de Bonanat Almogàver,
893, cavaller, 1131. // — (Bonanat), pare d’Antic
Almogàver, 893. // —, Almugàver (Genís), ciutadà de Barcelona, 901, regent la vegueria de
Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 1052.
// — (Guillem), donzell, domiciliat a la ciutat de
Barcelona, 1132.
ALPICAT (Francesc d’), canonge precentor de la
seu de Lleida, 1105.
ALSAMORA (Francesc d’), àrbitre, 1159.

A NTÍGONA , filla de Pere sa Costa, ciutadà de
Barcelona, escrivà de porció de la casa reial, 965966.
ANTINYAC, Antinhac (Naudet d’, Arnau d’), mercader de Besiers, mercader de Montpeller, 940941, 946.
ANTONI, fill de Guillem Perelló i Maria, de Tivissa,
910. // —, germà de Pere Burguet, prevere, 997.
ANTONI PERE, fill de Ramon de Torrelles, cavaller,
senyor del castell de la Roca, i Elionor, 1099.
A NTÒNIA , muller de Pere Sarrió, ciutadà de
Barcelona, 1038. // —, muller de Francesc Serra,
sastre, 1063. // —, muller de Bartomeu Aranyó,
carnisser, ciutadà de Barcelona, 1076. // —, muller
de Guillem Cirera, sastre, ciutadà de Barcelona,
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1077. // —, muller de Pere Verdaguer, perpunter,
ciutadà de Barcelona, filla de Francesc Geronès,
mestre de cases, ciutadà de Barcelona, i Margarida,
1120. // —, muller de Pere Montmany, moler, ciutadà de Barcelona, 1152. // —, muller de
Domènec Jofre, ciutadà de Barcelona, 1153.

835, 1021. // — (Joan ses, Joanet ses, Johanetus
ses), mercader, ciutadà de Barcelona, major de
dies, més jove, fill de Joan ses Avasses, mercader,
ciutadà de Barcelona, i Maria; pare de Pere,
Tomàs, Gabriel, Francesc i Agneta, 892, 933, 958,
1021; conseller de Barcelona, 1031-1032, 1064.

ARAGÓ, regne d’, 940, 959-961, 980, 989, 1029,
rei d’, 933, 959-960, 970-971, 973, 1075, 1155,
Justícia d’, 865.

AVERÇÓ (Lluís d’), conseller de Barcelona, 974-975.

ARAGONÈS (Esteve), beneficiat a l’església de Sant
Miquel, de Barcelona, 936.
A RANYÓ (Bartomeu), carnisser, ciutadà de
Barcelona, 1076, 1094.
ARBÓS (Jaume), prevere, beneficiat a la seu de
Barcelona, 829, 836.

AVINYÓ, ciutat de Provença, Occitània, departament de la Valclusa, 817, 819, 847, 891, 947, 950,
958, 972, 980, 983-984, 989.
AVINYÓ (Pere), notari públic, regent la notaria del
castell i els termes de Siurana d’Empordà, 1034.
AYNAR (García de), batxiller en decrets, canonge
ardiaca de la seu de Pamplona, 980.
B

A RENÓS (Eiximèn Pere d’, Exemèn Pereç d’),
cavaller, senyor d’Alberic, 838, 841-843.
ARGENT (Manuel), rector de l’església de Ternils,
953.

BACÓ (Antoni), ciutadà de Mallorca, mercader,
procurador substitut, 1003, 1005-1010, 1018.
BADALONA, municipi del Barcelonès, parròquia
de Santa Maria, 1053.

ARINYÓ (Francesc d’), secretari reial, 1116.
ARMANYAC (Bernat d’), gent armada del comte
de Foix i d’, 796.

BADIA (Joan), notari públic de la vila de Martorell
pel rector de la vila, 1076, 1093-1094, 1160. // —
(Pere, Petrus sa), seller, ciutadà de Barcelona, 1048,
abans seller i ara botiguer, 1100, 1157.

ARNAU (Bernat), notari públic de Barcelona, 816,
1055.

BAGES (Jacobus), notari, 1039.

ARRAONA, castell, baronia de la ciutat de
Barcelona, en el municipi de Sabadell, comarca
del Vallès Occidental, 1036.

BAGUDÀ (Antoni), llicenciat en lleis, ciutadà de
Girona, jurisperit, 837-838, 841-843. // — (Francesc
de), batlle reial de Castelló d’Empúries, 937, 941.

ASTRUC GRACIÀ, jueu de Falset, 849, 907.

BALAGUER, municipi de la Noguera, ciutat, habitant, escrivania pública, rector de l’església, 870,
902, 1062.

AULES (Guillem Jordà d’), jutge i comissari reial,
1105.
AVASSES, Avaces (Joan ses), mercader, ciutadà de
Barcelona, casat amb Maria, pares de Joan ses
Avasses, ciutadà de Barcelona, major de dies,

BALAGUER (Galceran), notari de Barcelona, 1140.
// —, Balaguerii (Nicolau, N.), clergue de la diòcesi de Saragossa, notari públic apostòlic, 847,
891, 983, 989.
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BALLAT (Pere), ciutadà de Barcelona, procurador,
1088.
BALLESTER (Antoni), ballester de Barcelona, casat
amb Mancella, 912. // — (Arnau), ciutadà de
Barcelona, marit d’Elisenda, pares de Gabriel i
Pere Ballester, 930. // — (Arnau de), cavaller,
casat amb Aldonça, tenint en feu per la ciutat de
Barcelona el castell i la baronia de Cervelló, a la
diòcesi de Barcelona, 1154. // — (Gabriel), fill
d’Arnau Ballester i Elisenda, germà de Pere
Ballester, 930. // — (Gabriel), ciutadà de
Barcelona, procurador, 1009, clavari de
Barcelona, 1107. // — (Pere), de Sant Feliu de
Cabrera, 896-897. // — (Pere), ciutadà de
Barcelona, fill d’Arnau Bellester i Elisenda, germà
de Gabriel Ballester, procurador, 930, 1007,
1009, 1020, conseller de Barcelona, 1122. // —
(Ramon), beneficiat a la seu de Barcelona, 896897. // — (Ramon), llicenciat en lleis, ciutadà de
Barcelona, 896-897.
B ANYALOCA (Antoni de), notari públic de
Barcelona, 1099.
BANYOLES, lloc del municipi de Tivissa, comarca
de la Ribera d’Ebre, construcció d’un camí, 998.
BANYULS DE LA MARENDA, municipi del
Rosselló, homes de la vall, a la diòcesi d’Elna,
cònsols, 1073.
BARBERÀ (Joan de), cavaller, veguer de Barcelona,
Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 1123. // —
(Nicolau), mercader, ciutadà de Tortosa, 814,
868. // — (Ramon), ciutadà de Tortosa, síndic de
la ciutat, 995.
BARCELONA, ciutat del Barcelonès, capital de
Catalunya, 794-797, 799-805, 807-808, 810, 812813, 816, 819-823, 825, 828-831, 833-836, 838840, 845-846, 849-853, 856-867, 869, 870-876,
878-910, 912-923, 925, 928, 930-931, 933, 936,
939, 942, 944-946, 948, 950-952, 955, 958-959,
961-962, 964, 968-969, 971, 973-976, 981-982,
984, 988, 990-1001, 1003, 1005-1006, 1008,

1010-1016, 1018-1024, 1026-1044, 1046-1050,
1052-1053, 1055-1060, 1063-1069, 1071-1087,
1089-1092, 1095-1097, 1100, 1104, 1106-1115,
1118, 1120-1130, 1132-1146, 1148, 1150-1155,
1157-1159, 1162-1163, 1166-1170, 1174-1197.Baronies de la ciutat: vegeu Arraona, Cervelló,
Crevillent, Elx, Empúries, Flix, el Mas de Flix,
Montcada, Montornès del Vallès, la Palma,
Sabadell, Tàrrega, Terrassa, Vilagrassa.– Carrers i
places: Àngela, call de n’, àlies d’en Sanaüja, 794795, Avallà, 1048-1051, Bassa de Basea, vora la
volta d’en Isern, Bassia de Basilia, 1069, 1071,
Canvis, plaça i carrer, 807, 840, Canvis de Mar,
plaça, 1071, Cavarroques, 990, Diputació, 1195,
Durall, 1103, Freneria, plaça, 1194, Guillem
Moneder, 1047, Mar, 1104, 1191, Mirallers, 1104,
1191, Montcada, 1055, 1083, Nagera, carrer o
volta, 1077, Palau reial major, plaça, 974-975,
1122-1123, 1180, 1193-1194, sota el palau reial,
829, 836, 1035, 1037, Petritxol, 1152, 1190,
1192, Porta o de les Predicadoresses, en el Raval,
1063, Portaferrissa, 1152, 1190, 1192, Portal
Nou, 1057, 1112, Roudors, 1104, 1191, Sagarra,
795, Sanaüja, Sanahuga, call d’en, 794-795, 802,
805, Sant Jaume, plaça, 1088, Sant Joan, Sent
Johan, carrer o riera, 829, 836, 1035, 1037, 10481051, 1100, 1157, Vi, plaça, 1175-1177, Voltres,
àlies d’en Cornellà, 835, 1158.– Comtat: 932,
953, 1040-1041.– Esglésies, parròquies i capelles:
Catedral-Seu, 939, 997, 1016, 1029, 1041, 1063,
1146; altars i capelles: Onze Mil Verges, 1085,
Sant Agustí, 1083, Sant Bartomeu, 975, Sant
Gregori i Santa Eugènia, 1158, Sant Nicolau, 997,
1060, 1120, Sant Pal·ladi, al claustre, 1146, Sant
Sever, al claustre, 1104, 1191, Sant Silvestre,
1175-1177, Santa Trinitat, 802; bisbe, oficialat,
1040, 1042, 1070, 1165, 1195; canònica, beneficis, pabordies, 806, 817, 829, 836, 896-897, 916,
920, 923, 990, 1023, 1025, 1029, 1035, 1040,
1043, 1045-1046, 1062, 1075, 1083, 1091, 1094,
1100, 1104, 1110, 1113-1114, 1130-1132, 1152,
1157-1158, 1174, 1190-1192, 1196-1197; diòcesi, 799-801, 804, 808, 829, 836, 928, 1000, 1045,
1058, 1131, 1150, 1154, 1161, 1165, 1168;
parròquies: Sant Cugat del Rec, 830, 1056, Sant
Jaume, 830, Sant Just, 830, 1146, Sant Miquel,
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830, 936, 1019, 1057, 1088, 1153, Sant Pere de
les Puelles, 830, 968, 1191, Santa Maria del Mar,
795, 799-801, 804, 808, 819, 830, 835, 892, 896897, 936, 948, 1000, 1063, 1150, 1191, 1196,
Santa Maria del Pi, 830, 996, 1016, 1062, 1082;
altres esglésies: Sant Joan de Jerusalem, 1080,
Santa Eulàlia del Camp, 1020, Santa Madrona,
1019; Pia Almoina, 834, 1060, 1069, 1071, 1158,
Almoina dels Infants Orfes, 1085-1086.– Govern
i oficis de la ciutat: Consell de Cent Jurats, consellers, jurats, prohoms, universitat, 794-796, 805,
809, 830, 834, 843, 849-850, 852, 854, 856, 870,
877, 932, 935, 937-938, 944, 946, 951, 957, 962,
964, 970, 974-975, 985, 992-995, 998, 1022,
1030-1032, 1036, 1052, 1058, 1064-1065, 1073,
1078-1079, 1081, 1086, 1088, 1090, 1095-1096,
1101, 1105, 1108-1109, 1122-1123, 1133-1134,
1144, 1154-1155, 1168-1170, 1178, 1180, 11831185, 1189, 1193-1194; oficis de la ciutat, administrador del pont de Sant Boi, 1185; advocat
ordinari, 998; capdeguaita i mantellets, 1078; clavari, 796, 849, 852, 871-875, 878-883, 885-890,
892-895, 897-901, 906-910, 912, 914-916, 918,
920-922, 925, 928, 930-931, 939, 948, 952, 955,
969, 999, 1024, 1026-1028, 1030, 1039, 1052,
1056, 1079, 1082, 1084, 1086, 1089, 1092, 1097,
1107, 1122-1123, 1128, 1135-1143, 1145, 1166;
cònsols de la mar, 957, 970; crida públic, 796,
1071; escrivà del Consell, 796-797, 850, 854,
856-868, 871-875, 878-883, 885-890, 892-895,
897-904, 906-910, 912, 914-916, 918, 920-922,
925, 928-931, 944, 952, 955, 969, 1026-1028,
1052, 1079, 1086, 1092, 1097, 1099, 1122-1127,
1133-1134, 1154, 1180; síndic i procurador, sotsíndic, ambaixadors i missatgers, 796, 837-838,
841-843, 850, 853-854, 856-868, 870, 913, 919,
926, 928-929, 954, 956, 970, 974, 986-987,
1022, 1030, 1039, 1052, 1056, 1065-1066, 1068,
1074, 1079, 1081-1082, 1084, 1086, 1089, 1092,
1097, 1105, 1108-1109, 1116, 1118, 1122-1123,
1135-1143, 1145, 1155, 1162-1163, 1166, 11691170, 1178, 1183-1184, 1189, 1195.– Hospitals:
Bernat Marcús, 830, Pere Desvilar, 830, Hospital
de la Santa Creu, 936, 968, 976, 996, 1063, 1069,
1076, 1093-1094, 1112, 1146, 1153, 1159, 1168,
1193-1194.– Impostos: dret d’ancoratge, 1170,

1178, 1183-1184, 1188-1189, imposició o ajuda
dels honors, 1024, imposició del pes de la ciutat,
957, talla de 10 sous per lliura, 794-795, 802,
805.– Indrets: burg de la ciutat, 1057, 1191, cases
que havien estat del Temple, 816, 1044, 1087,
cases dels malalts, 968, Còdols, 1174, Coll de
Finestrelles, 1163, Coll de Gavarra, 1163,
Collserola, 1163, forn de Poals, 1019, hospici del
paborde de Tarragona, 1087, Mas d’en Sales, de
les Sales, en el territori de la ciutat, 997, 1060
1120, Montjuïc, 1019, Montjuïc, vora la torre del
Farell, 1023, 1046, Montjuïc, al costat del fossar
dels jueus, 923, palau reial, antic palau reial, palau
reial menor, palau de la reina, 796, 850, 1035,
1052, 1079, 1081, 1087, 1153, 1155, 1157, Pont
d’en Campdarà, 1057, Portal Nou, 1057, Puig
Guardiola, 1163, Raval, 1063, Soleres, en el territori de la ciutat, 1080, termes de la ciutat, 1163,
Vallvidrera, 1163.– Monestirs i convents: Frares
Menors, 996, 1158, 1190, Frares Predicadors,
896-897, 968, 1050, 1140, Hospital de Sant Joan
de Jerusalem, 829, 1035, 1044, 1100, 1157,
Jonqueres, 1015, Pedralbes, 895, 1136,
Predicadores, Predicadoresses, 827, 926, 1047,
1063, Sant Agustí, 807, 1076, 1093-1094, 1150,
1168, Sant Antoni, 1084, 1087, Sant Jeroni de la
Vall d’Hebron, 1150, 1159, Sant Pere de les
Puelles, 1015, Santa Anna, 817, 847, 869, 891,
905, 933, 945, 950, 953, 958, 961, 963, 972-973,
983-984, 1191, Santa Maria Magdalena, 999,
1152, 1190, 1192, Santa Maria de la Mercè dels
Captius, 1117, 1158, Santa Maria del Carmel,
829, 1047, 1150, Santa Maria de Valldonzella,
1000, 1020.– Obres públiques: construcció del
port o moll a la platja, 1170, 1178, 1180, 11831184, 1188-1189, embelliment de la plaça del
Palau reial major, 1193-1194, muralla, 816,
1163.– Oficials reials: 824, 1017, algutzirs i procuradors fiscals, 803, 1081, arrendador de les lleudes de Mediona, 1065-1066, 1068, batlle, sotsbatlle, 1065-1066, 1068, 1078, 1100, 1152, 1163,
1195, governador dels comtats de Rosselló i
Cerdanya, 1118, Mestre Racional, 876, 879, 890,
1036, 1170, veguer de Barcelona, sotsveguer,
regent la vegueria, 796, 807, 834, 946, 974, 982,
1018, 1022, 1030, 1052, 1071, 1078-1079, 1081,
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1083-1084, 1110, 1122-1123, 1135-1139, 11411143, 1145, 1159, 1163, 1175-1177, 1180, 1194,
veguer de Rosselló i Vallespir, 1118, vicecanceller,
803, 1059, 1062, 1081.– Oficis: blanquers, 951,
carnissers, 1196-1197, ferrers, 1047, sastres,
1092, 1097.– Parlament de Barcelona [de 13961397], 796.– Privilegis: 803, 1022, 1065, 1081,
1109, 1118, 1163, Llibre Verd, 803, 838, 951,
998, Llibre Vermell, 986-987, 992-995, 1074,
1081, 1108-1109, 1116, 1118, 1148, 1169.–
Taula de Canvi, 974, 999, 1030, 1043, 1050,
1052, 1079, 1121-1123, 1159, 1184.– Usatges de
Barcelona: 803, 932, 937.
B ARDAIXÍ (Antoni de), procurador fiscal de la
cúria reial, 1081.

B ATLLE (Guillem), de la vila de Castelló
d’Empúries, 1101.
BEDORCH (Berenguer), notari de Barcelona, 1026.
BELLERA (Arnau Guillem de), cavaller, veguer de
Barcelona, Vallès, Igualada, Moià i Moianès, 834,
850, 974, 1018.
B ELLFORT (Rainald de), canonge sagristà del
monestir de Santa Maria de Terrassa, 1061.
BELL-LLOC (Pere de), ciutadà de Barcelona, procurador, 1154. // — (Tristany de), procurador de
l’Almoina de la seu de Barcelona, 834.

BARDI (Andreu de), 1029.

BELLMUNT (Tomàs de), notari públic de Barcelona,
968, 1008.

B ARTOMEU , fill de Bartomeu Riera i nebot de
Guillem Riera, rector de l’església de Nules, a la
diòcesi de Tortosa, 1119.

BELLOT (Antoni, Anthonius), batxiller en decrets,
rector de l’església d’Énguera, a la diòcesi de
València, 949.

BARTOMEVA, muller primer de Bernat Abril i després de Francesc de Santcliment, ciutadans de
Barcelona, 829, 836. // —, muller de Bernat de
Sarrià, formenter, ciutadà de Barcelona, filla de
Pere de Tresserra, apotecari, ciutadà de
Barcelona, 1016. // —, muller de Berenguer
Nicolau, pares de Bertran Nicolau, mercader, ciutadà de Barcelona, 1058. // —, muller de Guillem
de Vallseca, doctor en lleis, filla de Guillem de
Pou, ciutadà de Barcelona, 1086.

BELLVER (Antoni de), notari de Barcelona, 885,
914, 920.

BASELLA (Pere), notari públic de València, 841.

BERENGUER ARNAU, fill d’Arnau del Bosc i Elionor,
944.

BASSET (Francesc, Francesch), doctor en decrets,
ciutadà de Lleida, jutge comissionat pel rei, 861,
954, 956, 1105. // — (Pere), doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, conseller reial i batlle general
de Catalunya, procurador substitut, 1144.
BASTIDA (Arnau de, sa), ciutadà de Barcelona,
795, 1063.

BENET XIII, papa, 817, 819-820, 828, 831, 847,
891, 911, 943, 949-950, 972, 985, 1025, 1058,
1075.
BERENGUER, bisbe electe i confirmat de Tarassona,
col·lector apostòlic en els regnes d’Aragó i
Navarra, 989, 991.

BERGA, municipi del Berguedà, prevere de la vila,
1091.
BERGA (Bartomeu de, Bertomeu), apotecari de
Lleida, 859. // — (Bernat), notari d’Illa, 1111.
BERNAT, fill de Guillem Perelló i Maria, de Tivissa,
910. // —, fill de Guillem Mulet i Maria, 969. // —,
germà de Pere Burget, prevere, 997.
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BERTRAN (Ferrer), fill de Joan Bertran, mercader,
ciutadà de Barcelona, i Blanca, germà de Ramon
Bertran, 1106. // —, Bertrandi (Joan, Johannes),
convers, que solia dir-se Samuel Benvenist, major
de dies, mercader, ciutadà de Barcelona, 794795, 802, 805. // — (Joan, Johan), canviador de
Lleida, 866. // — (Joan), mercader de Puigcerdà,
1064. // — (Joan), mercader, ciutadà de
Barcelona, marit de Blanca, pares de Ferrer i
Ramon Bertran, 1106. // — (Ramon), fill de Joan
Bertran, mercader, ciutadà de Barcelona, i Blanca,
germà de Ferrer Bertran, 1106.
BESALÚ, municipi de la Garrotxa, vegueria, vila,
837-838, 841-843.
BESCARAN (Guerau de, Gerau), habitant del lloc
de Sanaüja, a la diòcesi d’Urgell, 873.

pares de Ferrer i Ramon Bertran, 1106. // —,
muller de Domènec Guardiola, escrivà de lletra
rodona, de València, 1153.
B LANES , Blanis (Francesc de, Francesch de,
Francischus de), ardiaca de la Selva, a la diòcesi
de Girona, referendari i procurador del papa
Benet XIII, col·lector de la Cambra Apostòlica,
ardiaca de València, doctor en decrets, 985,
1025, 1029. // — (Guillem de), 1099. // —
(Ramon de), cavaller, algutzir reial, 803, 887.
BLASCO (Joan), sastre, ciutadà de Barcelona, administrador de la confraria de l’ofici dels sastres de
Barcelona, 1097.

BETA (Berenguer), peier, ciutadà de Barcelona,
casat amb Guillemoneta, 899, 1056.

B OFILL (Bernat), notari públic de Castelló
d’Empúries, 941. // — (Francesc), mariner, ciutadà de Barcelona, casat amb Elisenda, pares de
Pere Bofill, boter, ciutadà de Barcelona, 816. // —
(Francesc), corretger, ciutadà de Barcelona, procurador, 829, 836. // — (Pere), boter, ciutadà de
Barcelona, fill d’Elisenda, marit d’Eulàlia, filla de
Berenguer Mateu, siveller, ciutadà de Barcelona, i
Constança, 816, 936. // — (Pere), notari públic
de Tortosa, procurador, 965, 986-987, 992-995.

BEUDA (Bernat), abans ciutadà de Girona, ara de
Barcelona, 1090.

BOÏGA (Joan), mercader, ciutadà de Barcelona,
1147.

BIGUES I RIELLS, municipi del Vallès Oriental,
parròquia de Sant Pere, del terme del castell de
Montbui, 1040.

BOÏL (fra Joan), ecònom i procurador del monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, en el territori de Barcelona, 1159.

BISBAL [D’EMPORDÀ], la, municipi del Baix
Empordà, església de Santa Maria, a la diòcesi de
Girona, domer, 1084.

BOIX (Antoni), batlle del terme del castell de
Llagostera, 1090.

BESIERS, Besers, ciutat del Llenguadoc, Occitània,
departament de l’Erau, burgès, mesura, drap de
burell, mercader, clergue, notari públic i escrivà
de la cort reial, ciutadà de, 940-942, 946.

BLANCA, Blancha, muller de Joan Bertran, convers,
que solia dir-se Samuel Benvenist, major de dies,
794-795, 802, 805. // —, Blancha, muller de Pere
de Llor, donzell, 874. // —, muller de Pere de
Vallfreda, colteller, ciutadà de Barcelona, 922. //
—, habitant a Barcelona, muller de Joan Bertran,
mercader de Puigcerdà, 1064. // —, muller de
Joan Bertran, mercader, ciutadà de Barcelona,

BOIXADORS (Bernat de), cavaller, senyor del castell i lloc de Savallà, 935, 938. // — (Guillem de),
prevere, beneficiat a l’església de Santa Maria del
Mar, de Barcelona, procurador, 1000.
BOIXERA (Bernat), d’Illa, 934.
BOIXÓ, Boxoni (Ramon, Raymundus), ciutadà de
Lleida, fill de Ramon Boixó, ciutadà de Lleida, i
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Clara, 1105. // — (Ramon), ciutadà de Lleida,
marit de Clara, pares de Ramon Boixó, ciutadà
de Lleida, 1105.
BOLONYA, ciutat italiana d’Emília-Romanya,
1164.
BONADONA, filla de Provençal Mercadell, jueu de
Falset, 798, 849, 877, 881, 907.
B ONAIUTO (Bartolomeo de), notari públic del
regne de Sicília, 1095-1096.
BONANASC, fill de Provençal Mercadell, jueu de
Falset, 798, 849, 877, 881, 907.
BONANAT (Joan), mercader d’Osca, habitant de
Barcelona, 810, 828, 831, 839. // — (Miquel),
batlle de la vila de Falset, 798. // — (Vicenç),
apotecari, especier, ciutadà de Barcelona, fundador del benefici de Santa Maria a l’església del
monestir de Santa Maria de les Magdalenes, de
Barcelona, 1152, 1190, 1192.
BONANY (Bartomeu de, Bartomeu, Berthomeu
de), de la casa reial, de l’ofici del Mestre Racional
de la cort del rei, ciutadà de Barcelona, procurador, 854, 879.
BONASTRUC MERCADELL, jueu de Falset, 849, 877,
881, 907.
BONASTRUGA, filla de Provençal Mercadell, jueu
de Falset, 798, 849, 877, 881, 907.
BONAVIA (Pere de), menor de dies, mercader,
ciutadà de Barcelona, 1188.
BONDINAR (Agustí), súbdit genovès, presoner a
Barcelona i alliberat, 1162.
B ONET (Bartomeu), canonge, sotscol·lector
apostòlic a la ciutat i diòcesi d’Urgell, 1054. // —
(Iohan), testimoni a Castelló d’Empúries, 1034. //
— (Joan), mercader de Cotlliure, síndic i procura-

dor de la universitat de la vila, col·lector i receptor de les lleudes reials de Cotlliure, 1108. // —
(fra Pere), prior del convent de la Casa de Déu,
de l’orde dels eremites de sant Agustí, a la diòcesi de Barcelona, 1161. // — de Mitjavila (Joan),
ciutadà de Barcelona, senyor útil i escrivà de l’escrivania de la cort del batlle de Barcelona, 1100.
BONETA, muller de Josef de Tolosa, jueu de Falset,
909.
BONJUHÀ BONSENYOR, jueu de Barcelona, 794795.
BONJUHÀ NAÇANELL, jueu de Barcelona, 794-795,
805.
B ORDILS (Guillem de), cavaller, veguer de
Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 1122.
BORRASSÀ (Joan), de Castelló d’Empúries, 941.
BORREDÀ (Ramon), de la vila de Sant Vicenç de
Cervelló, 1070.
BORRELL (Jaume), del lloc de la Palma, procurador,
875, 880, 889, 897, 900, 930-931.
BOSC, Bosch (Arnau de, Arnau del), abans ciutadà
de Lleida, després habitant de la vila d’Agramunt
d’Urgell, antic senyor dels castells i llocs de Flix, la
Palma i el Mas de Flix, casat amb Violant, pares
de Maria, 854, 865, 870, 902-903, 944, major de
dies, marit de Francesca, pares de Clara, muller
de Ramon Boixó, ciutadà de Lleida, 1105. // —
(Bartomeu del), notari públic de Barcelona, en
lloc de Joan Ginebret, notari, 1130. // — (Lluís
de), casat amb Elionor, germana de Francesc de
Conomines, ciutadà de Barcelona, 1112. // —
(Salvador de, Salvador del), antic senyor dels castells i llocs de Flix, la Palma i el Mas de Flix, 904,
947, 954, 978, 1026.
BOSCÀ (Joan), ciutadà de Barcelona, 888. // —
(Pere), mercader, ciutadà de Barcelona, 888.
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BOSQUET (Andreu), procurador general del rei a la
baronia de Castellví de Rosanes, 1076, 1093-1094.

B UACH (Antoni), ciutadà de Barcelona, notari
públic, 1153.

B OSQUETS (Ponç de), canonge de Barcelona,
administrador de l’hospital de la Santa Creu,
1094.

BUADA (Johannes), mercader de Barcelona, casat
amb Violant, 1180.

BOTELLA (Nadal), procurador, 1105.
BOTELLER (Pere, Petrus), habitant de la vila de
Falset, notari públic de Falset, procurador, 798,
849, 854, 877, 881, 906-910.

BULLIDOR, el, lloc del municipi de Barbens,
comarca de l’Urgell, 870.
BURGÈS (Pere), mercader de Mallorca, procurador, 1161.

BRAMONA (Miquel), prevere, beneficiat a la seu
de Barcelona, marmessor, 1158.

BURGOS, ciutat de Castella i Lleó, rectors de la
ciutat, jutge, canonge de l’església, notari públic,
959-960, 970-971.

BRÍGIDA, filla de Ramon de Torrelles, cavaller, senyor del castell de la Roca, i Elionor, 1099.

BURGUÈS (Arnau), conseller de Barcelona, 796. //
— (Francesc), conseller de Barcelona, 974-975.

BROCARD (Antoni), notari públic de Barcelona,
1123, 1138, 1180.

BURGUET (Pere), prevere, beneficiat a la seu de
Barcelona, fill de Simó Burguet, pagès, ciutadà
de Barcelona, 997. // — (Simó), pagès, ciutadà de
Barcelona, pare de Pere Burguet, 997.

BRINES (Pere), notari públic de Barcelona, 869,
905.
BRU (Narcís), notari públic, 1060.
BRUC (Nicolau), mercader, ciutadà de Barcelona,
1024.
BRUGADA (Guillem Bernat de), secretari del rei
Alfons, notari públic, 1155.
BRUGUERA (Francesc), cònsol de l’ofici dels blanquers de la ciutat de Barcelona, 951. // —
(Guillem), casat amb Maria, 997. // — (Pere de),
notari, 1056. // — (Rafel de), notari públic de
Barcelona, 1115.
BRUJÓ (Joan), notari públic de Barcelona, 1191.
BRUNA (Bartomeu de), de la vila de Sant Vicenç
de Cervelló, casat amb Maria, 1070.

BUSQUETS (Alamanda de), monja del monestir de
Santa Maria de Pedralbes, 895. // — (Angelina
de), monja del monestir de Santa Maria de
Pedralbes, 895. // —, Busqueta (Constança de,
Constança), monja del monestir de Santa Maria
de Valldonzella, 895, 1020. // — (Guillem de),
comissari i administrador, 794-795, 805.
BUSSOT (Antoni), conseller de Barcelona, 854,
clavari de Barcelona, 948, 952, 955, 969. // —
(Antoni), ciutadà de Barcelona, procurador, 969,
1028. // — (Bernat), conseller de Barcelona, 830.
// — (Guillem Pere), doctor en lleis i jutge, 807,
1022, conseller de Barcelona, 1052, 1095. // —
(Joan), ciutadà de Barcelona, missatger de la ciutat de Barcelona al rei, 1116, 1162, conseller de
Barcelona, 1079, 1154-1155. // — (Pere), conseller de Barcelona, 1180, 1185. // — (Ramon), ciutadà de Barcelona, 969, 1028.
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CALBET (Bartomeu), ciutadà de Lleida, 978-979.

CABANYES, castell del municipi de Sant Fost de
Campsentelles, comarca del Vallès Oriental, batlle del castell de Cabanyes i del casal de Mogoda,
834, parròquia de la jurisdicció de la cartoixa de
Montalegre, amb Martorelles, Sant Fost i Santa
Perpètua de Mogoda, 1186-1187.

CALDES (Galceran de), casat amb Sibil·la, pares de
Ramonet de Caldes, 1093-1094. // — (Pere
Galceran de), avi patern de Ramonet de Caldes,
1093-1094. // —, Calidis, Caulis (Ramonet de,
Raymundus de), fill de Galceran de Caldes i
Sibil·la, 1093-1094.

CABASSERS, Cabaçers, municipi del Priorat,
terme, lloc, església, rector i notari públic, 904.

CALDES DE MALAVELLA, municipi de la Selva,
batlle de la vila i parròquia, procurador de la
baronia del castell de Llagostera i de Caldes de
Malavella, procurador del castell de Llagostera i
de la batllia de Caldes, 1090.

CABESTANY I FORT (Joan-F.), 1170, 1178, 1182.
CABOTES (Bernat), calderer de Barcelona, 914.
CABRERA, lloc de la diòcesi de Barcelona, que
tant pot correspondre al municipi de Cabrera
d’Igualada o d’Anoia, a la comarca de l’Anoia,
com al de Cabrera de Mar, a la comarca del
Maresme, ambdós en el bisbat de Barcelona, rector de l’església, 928.
CABRERA [DE MAR], municipi del Maresme,
Sant Feliu de Cabrera, 896-897.
CABRERA (Bernat de), comte de Mòdica i mestre
justicier del regne de Sicília, 1095-1096.
CABRIT (Ramon), prevere, beneficiat a l’església
de Sogorb, sotscol·lector de la Cambra
Apostòlica i de la dècima a la diòcesi de Sogorb,
933, 953, 963, 973.
CADAQUÉS, municipi de l’Alt Empordà, batlle
reial del castell, 937.
C ADIRETA (Bernat), crida públic de Barcelona,
796.
CALAF (Francesc), lloctinent del procurador general del rei a la baronia de Castellví de Rosanes,
1093-1094.

CALLÍS (Jaume), cavaller, jurisperit, jutge, procurador, 1096, 1154.
Cambra Apostòlica, 799-801, 804, 806, 808, 810813, 817-825, 828, 831-833, 839, 844-847, 869,
891, 905, 927, 933, 943, 945, 949-950, 953, 958,
961, 963, 972-973, 980, 983-984, 991, 1025,
1029, 1043, 1045, 1130-1132.
CAMÓS (Francesc de), conseller de Barcelona,
1095, casat amb Caterina, germana de Francesc
de Conomines, ciutadà de Barcelona, 1112.
CAMPLLONG (Jaspert de), notari públic de la ciutat,
batllia i vegueria de Girona, 812-813, 837-838,
841-843. // — (Jaume de), notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona, 1072.
CAMPORRELLS (Benasc de), habitant del lloc de
Saidí, notari públic, 855.
CAMPOSINES, les, en el municipi de la Fatarella,
comarca de la Terra Alta, rector de l’església,
962.
CAMPRODON (Bernat de), mercader, ciutadà de
Barcelona, 1174.
CAMPS (Berenguer des), notari públic, 1117.

CALATAIUD, municipi de la província de
Saragossa, folrer del papa a la ciutat, 961, 1133.
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CANET [DE ROSSELLÓ], municipi del Rosselló,
centre del vescomtat de Canet, vescomte d’Illa i
de Canet, 1111.
CÀNOVES, en, sepultura al cementiri de la seu de
Barcelona, 1063.
CANYAMÀS (Guillem de), prevere, rector de la
parròquia de Sant Pere de Masquefa, 920.
CANYELLES (Gabriel), ciutadà de Barcelona, notari
públic de Barcelona, escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, 840, 852-854, 856-868, 871875, 878-883, 885-890, 892-895, 897-904, 906910, 912, 914-916, 918, 920-922, 925, 928-931,
944, 952, 955, 969, 996-997, 1000, 1026-1029,
1040, 1042-1043, 1122, 1148, 1154, 1180, 1185.
// — (Ramon de, Raymundus de), mercader, ciutadà de Barcelona, 836, 1035, 1037.
CAPDEFERRO (Ramon), rector de l’església de les
Camposines, vicari i notari públic de Flix, 962.
CARBÓ (Bernat), ciutadà de Barcelona, 872, 1027,
procurador general dels castells de Flix i la Palma
per la ciutat de Barcelona, 902-904, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, 954, 956, procurador general del lloc
de Flix per la ciutat de Barcelona, 962. // —
(Galceran), conseller de Barcelona, 1079.
CARBONELL (Francesc), ciutadà de Mallorca, procurador, 1008, 1011-1015, 1021. // —,
Carbonelli (Guillem, Guilelmus), llicenciat en
decrets, canonge de Barcelona, 817, comissari
general i col·lector dels drets de la Cambra
Apostòlica, 845-846, sotscol·lector i lloctinent
general de fra Berenguer Ribalta, 869, rector de
l’església de Santa Maria del Pi, de Barcelona,
1016, canonge sagristà de Barcelona, clergue de
la Cambra Apostòlica, referendari pontifici, procurador papal i de la Cambra Apostòlica, 1025,
1094. // — (Pere Miquel), escrivà reial, notari
públic de Barcelona, tenint les escriptures de la
notaria de Gabriel Canyelles, notari públic de
Barcelona, 1185.

CARDONA, municipi del Bages, comte de, 935,
vescomte de, 929, vila i termes, 1191.
C ARDONA (Bartomeu, Barthomeu), mercader,
ciutadà de Barcelona, procurador, procurador
substitut, 812-813, 818, 1037. // — (Berenguer),
sastre, ciutadà de Barcelona, procurador, 1091. //
— (Bernat), de la parròquia de Ripollet, en el
terme del castell de Montcada, 834. // —
(Esperandéu), jurisperit, ciutadà de Barcelona,
837-838, 843.
CARINYENA, municipi aragonès de la província
de Saragossa, 1148.
CARLES III, rei de Navarra, entrada a la ciutat de
Barcelona, 1036.
CARMENÇÓ, en el municipi de Vilajuïga, comarca de l’Alt Empordà, batlle reial del castell, 937.
CARRERA (Pere), de la vila de Besalú, procurador,
837-838, 841-842.
CARRERES (Guillem), escrivà jurat del notari Joan
Ubac, notari públic de Barcelona, 1157.
C ARTELLÀ (Elisabet de), del bisbat de Girona,
1164.
CASA DE DÉU, la, monestir de l’orde dels frares
eremites de sant Agustí, en el municipi de
Castellví de Rosanes, comarca del Baix Llobregat,
dins la baronia de Castellví de Rosanes, vora
Martorell, fundat per Bertran Nicolau, mercader
barceloní, dotació econòmica, prior, procurador
ecònom, 982, 1058, 1076, 1093-1094, 11601161, 1165, 1168.
CASABÒ, Cassabò (Bernat), prevere, abans domer
de l’església de Santa Maria de la Bisbal, a la diòcesi de Girona, després rector de l’església del
lloc d’Anglesola, al bisbat de Vic, 1084.
CASANOVA (Ambròs de), súbdit genovès, empresonat a Barcelona i alliberat, 1162. // — (Pere de),
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notari públic de Barcelona, 1146, 1172, 1179,
1182, 1189.
CASELLES (Joan de), notari públic de Barcelona,
1038. // — (Nicolau), pagès, agricultor, ciutadà
de Barcelona, casat amb Joaneta, 1048-1051.
CASES (Antoni, Anthoni), de la tresoreria de la
reina, ciutadà de Barcelona, 1013, 1166.
C ASESNOVES (Francesc de), notari públic de
Barcelona, 1075. // — (Joan de), habitant de
Barcelona, procurador, 832.
CASSÀ, Cassany (fra Joan), de l’orde dels frares
eremites de sant Agustí, vicari representant del
provincial d’Aragó, 1058, prior del monestir de la
Casa de Déu, en el terme de la baronia de
Castellví de Rosanes, 1076, bisbe, 1094.
CASSADOR (Jaume), notari de la ciutat de Tortosa,
síndic del braç reial de Catalunya, 1067, 1072.
CASTELL (Guillem), prevere, beneficiat a la seu de
Barcelona, 1029.
CASTELLA, regne, rei, ballester del rei, procurador del rei, 959-960, 970-971, 980, 1116, 1155.
CASTELLAR (fra Joan Peres del), comanador d’Énguera, 949.
CASTELLDEFELS, municipi del Baix Llobregat,
forques situades a l’indret dels Pujols, 1163.
CASTELLET, castell, en el municipi de Castellet i
la Gornal, comarca de l’Alt Penedès, diòcesi de
Barcelona, 1058.
CASTELLNOU, casal, en el municipi de Castellet
i la Gornal, comarca de l’Alt Penedès, a la parròquia de Sant Pere de la Gornal, 1058.
CASTELLÓ (Francesc, Francesch), doctor en lleis,
ciutadà de Barcelona, conseller del rei d’Aragó,
assessor de l’ofici de la governació dels comtats

de Rosselló i Cerdanya, ambaixador tramès a
Itàlia davant del rei d’Aragó per la ciutat de
Barcelona, presoner a Gènova i alliberat, 1140,
1162, 1175-1177. // — (Galceran), clavari de la
ciutat de Barcelona, síndic i procurador especial
de la universitat de Barcelona, 796. // —
(Galceran), ciutadà de Barcelona, antic escrivà de
porció de la casa de Don Joan, duc de Girona,
després rei d’Aragó, 1009. // — (Jaume), mercader de Barcelona, 901. // — (Joan), ciutadà de
Barcelona, notari públic de Barcelona, arxiver de
la cort del veguer de Barcelona, 982. // —
(Maties), doctor en lleis, conseller de Barcelona,
796, vicecanceller reial, 803, 876.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES, Castilio, municipi de
l’Alt Empordà, 815, 926, cònsols, batlle reial,
notari públic, jurisperit, jurista, jutge ordinari,
regent l’escrivania de la cort de Castelló per la
ciutat de Barcelona, vila, 932, 937, 941, 1034,
1073, 1101.
CASTELLVÍ DE ROSANES, municipi del Baix
Llobregat, vora Martorell, procurador general de
la baronia, 982, 1076, 1093-1094, 1160, 1165.
CASTLAR (Bartomeu), prevere, beneficiat a l’església de Santa Maria del Pi, de Barcelona, procurador, 1016.
CASTRO URDIALES, municipi de Cantàbria,
província de Santander, 970.
CATALÀ (Bertran), notari públic i escrivà de la
cort reial de Besiers, 940.
CATALUNYA, ambaixadors del General, 1062,
Batllia general, 1134, 1144, braç reial, braç militar,
1067, 1072, 1074, Constitucions generals, 932,
937, Cort general del rei Ferran a Barcelona,
1059, 1074, costums, 803, creditors censalistes,
1151, drets reials del principat, 1148, lleudes,
1108, patrimoni reial, 1133, principat, 796, 932,
962, 964, 1131-1132, 1169.
CATÀNIA, ciutat italiana de Sicília, jutge, 1095.
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C ATERINA , muller de Guillem de Muntanyola,
notari, 859. // —, muller de Joan Bertran, canviador de Lleida, anomenada vulgarment Caterina
Parenta, 866. // —, muller de Berenguer Massana,
mercader, ciutadà de Barcelona, 892, 955. // —,
muller de Francesc de Santcliment, donzell, filla
de Miquel Mulner i Ròmia, 857, 858, 861-862,
864, 872, 874-875, 878-880, 882-883, 885-890,
892-895, 897-898, 900-901, 909-910, 912, 914916, 919-922, 925, 930-931, 952, 955, 969,
1028. // —, germana de Francesc sa Grau, mestre de cases, primera muller de Guillem
Company, ciutadà de Barcelona, 1031-1033. //
—, muller de Pau Vilardell, ciutadà de Barcelona,
1046. // —, muller de Gabriel Guic, mercader,
ciutadà de Barcelona, pares d’Elionor, 1104. // —,
germana de Francesc de Conomines, ciutadà de
Barcelona, muller de Francesc de Camós, 1112. //
—, muller de Pere Millars, domèstic del rei, ciutadà de Barcelona, marmessora, 1153.
CATLLAR, Castlar (Ponç des, Poncius dez), clergue
tonsurat, 1195.
CAUS (Pere des), canviador de Barcelona, 807.
CAVALLER (Vicenç), notari públic, 970.
CENTELLES, municipi d’Osona, senyor de la
baronia, vegeu CENTELLES, Eimeric de.
CENTELLES (Eimeric de, Aymerich de), cavaller,
senyor de la baronia de Centelles, 838, 841-843.
CERDÀ (Pere), prevere, beneficiat a l’església de
Santa Maria del Mar, de Barcelona, marmessor,
892.

CERVERA, municipi de la Segarra, 853-854, 913.
CIJAR (Jaume), major de dies, carnisser, ciutadà de
Barcelona, 1024.
CIRERA (Dalmau sa), cavaller, castlà de Savallà,
935, 938. // — (Guillem), sastre, ciutadà de
Barcelona, casat amb Antònia, 1077. // —
(Ramon), prevere, llicenciat en decrets, vicari
general de Pere, administrador perpetu de l’església de Tortosa, 965.
C IURANA (Jaume), crida públic de Barcelona,
1071.
CIVERA (Joan), ciutadà de Lleida, 907.
CLAR (fra Pere), síndic i procurador ecònom del
convent de la Casa de Déu, situat dins la baronia
de Castellví de Rosanes, 1160.
CLARA, muller de Jaume de Preixana, moler, ciutadà de Barcelona, 1047. // —, filla de Pere
Andreu, de Corbera, muller de Perpinyà Comte,
de la vila d’Illa, 1098. // —, muller de Joan
Maguessa, mestre en medicina, 1101. // —,
muller de Nicolau Guerau, mercader, ciutadà de
Barcelona, pares de Joaneta, 1103. // —, muller
de Ramon Boixó, ciutadà de Lleida, filla d’Arnau
de Bosc, senyor dels llocs de Flix, la Palma i el
Mas de Flix, i Francesca, 1105.
CLARET (Mateu de), notari públic, 864.
CLARIONA (Nicolau de), rector i notari públic de
Falset, 906.
CLAVASQUÍ (Antoni), del lloc de Sant Romà, 940.

CERDANYA, comarca de Catalunya, lloc de
Querol, a la Cerdanya, 1064, governador dels
comtats de Rosselló i Cerdanya, 1118, assessor
de l’ofici de la governació dels comtats, 1162.
CERVELLÓ, Çervelló, la ciutat de Barcelona senyora directa i alodial del castell i baronia de
Cervelló, a la diòcesi de Barcelona, 1154.

CLAVER (Pere), notari públic de Barcelona, 1008.
CLERGUE (Pere), lo Clerc, del lloc de Cotlliure, del
lloc de Serinyà, 940-941, 946.
CLIMENT, Clementis (Francesc, Franciscus), canonge de Barcelona, ardiaca del Penedès, clergue de
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la Cambra Apostòlica i familiar del papa, 817,
cubiculari i procurador general del papa, 884, llicenciat en decrets, cubiculari de Benet XIII, 911,
bisbe de Barcelona, 1058. // — (Joan), fra, provincial d’Aragó de l’orde dels frares eremites de
sant Agustí, 1058.
COANER (Domènec), de la casa del rei, ciutadà
de Barcelona, comissari i administrador diputat
pels consellers per als afers dels calls jueus, 794795, 802, 805.
COCÓ (Pere), pagès, ciutadà de Barcelona, casat
amb Martineta, 990.
C ODINA (Francesc), apotecari, ciutadà de
Barcelona, procurador i ecònom del monestir de
les Magdalenes, de Barcelona, 829, 836, 999.
CODINES, Cudines (Marc de, March de), prevere,
rector i beneficiat a l’altar de Sant Pere de l’església de Sant Joan de Jerusalem, de Barcelona,
1080.
COLL (Guillem), notari públic, habitant de Lleida,
927. // — (Guillem de), frener, ciutadà de
Barcelona, 975. // — (Pere de, Pere dez), llicenciat en lleis, ciutadà de Barcelona, 1011, 1141. //
— (Ramon de), casat amb Francesca, de la
parròquia de Santa Maria de Montmeló, 1000.
COLLS (Pere de), notari públic de Barcelona, 893,
918, 1018, 1021, 1088.
COLOMA (Francesc), cavaller, algutzir reial, 803.
C OLOMER (Francesc), mercader de Barcelona,
1022. // — (Ramon), seller, ciutadà de Barcelona,
975.
COMA (Jaume sa), jurat de Mallorca, procurador,
1001, 1003.
COMA DE REIG (Pere de), pescador, ciutadà de
Barcelona, casat amb Geralda, 990.

C OMELLA (fra Gabriel), prior de l’església de
l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, de
Barcelona, procurador, 1157.
COMES (Jaume), mercader, ciutadà de Barcelona,
1024. // — (Jaume), ciutadà de Barcelona, notari
públic, en lloc de Bartomeu sa Vall, notari de
Barcelona, que no pot escriure per malaltia,
1174. // — (Pere ses), donzell, fill de Ramon ses
Comes, cavaller, procurador, 855, senyor del castell i lloc de Saidí, a la diòcesi de Lleida, procurador, 929. // —, Cumbis (Ramon de, Raymundus
de), protonotari reial, notari públic, 1059. // —
(Ramon ses), cavaller, pare de Pere ses Comes,
donzell, 855.
COMISO, ciutat italiana de Sicília, lloc del regne
de Sicília, 1096.
C OMPANY (Bernat), mercader, ciutadà de
Barcelona, marmessor, 968. // — (Guillem,
Guillemus), hostaler, ciutadà de Barcelona, habitant a la Pobla nova de Santa Engràcia de
Montcada, casat primer amb Caterina, després
amb Maria, 1031-1033. // — (Pere), mercader,
ciutadà de Barcelona, fill de Guillem Gil i
Domènega, habitants de Tortosa, 968.
COMTE (Perpinyà), fill de Perpinyà Comte, de la
vila d’Illa, muller de Clara, filla de Pere Andre, de
Corbera, 1098. // — (Perpinyà), pare de Perpinyà
Comte, de la vila d’Illa, 1098.
C ONESA (Gabriel, Gabriel de), ciutadà de
Barcelona, casat amb Margarida, 1089, 1166. //
— (Pere Joan de, Pere Johan de, Petrus Johannis
de), ciutadà de Barcelona, 1166.
CONFLENT, comarca de la Catalunya del Nord,
934.
CONILL (Bernat), ciutadà de Barcelona, pare d’Iu
Conill, 807. // —, Cunill (Iu, Ivo), ciutadà de
Barcelona, fill de Bernat Conill, 807, 809, 10311033, 1064.
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C ONOMINA (Honorat sa), notari públic de
Barcelona, 1171, 1178, 1181.

CORBERA (Constança de), abans priora, després
abadessa del monestir de Sant Pere de les
Puelles, de Barcelona, 1015. // — (Riambau de),
cavaller, conseller i algutzir reial, 1081, 1162. // —
(fra Romeu de), mestre de Muntesa, 1110.

CONOMINES (Francesc de), ciutadà de Barcelona,
casat en primeres núpcies amb Isabel, pares de
Pere i Miquel de Conomines; pare també de
Francesc de Conomines, 1112, 1167; conseller
de Barcelona, 834, 850, 852, 1052, 1086. // —
(Francesc de), fill de Francesc de Conomines, ciutadà de Barcelona, conseller de Barcelona, 1112,
1122. // — (Joan de, Johan), ciutadà de
Barcelona, casat amb Angelina, 893, conseller de
Barcelona, 1024. // — (Miquel de, Miquelet de),
ciutadà de Barcelona, fill de Francesc de
Conomines, ciutadà de Barcelona, i Isabel, i
germà de Pere de Conomines, 1112, 1167. // —
(Pere de, Pericó de), fill de Francesc de
Conomines, ciutadà de Barcelona, i Isabel, i
germà de Miquel de Conomines, administrador
del pont de Sant Boi, 1112, 1167, 1185.

CORTEI (Berenguer de), ciutadà de Barcelona,
conseller de Barcelona, 830, clavari de la ciutat,
1052.

Consolat de Mar, regent l’escrivania, jutge de les
apel·lacions, 1022, 1175.

C ORTILLES (Berenguer de), mercader de
Saragossa, 865.

CONSTANÇA, muller de Berenguer Mateu, siveller,
ciutadà de Barcelona, pares de Maria, Sança i
Eulàlia, 816, 936. // —, abadessa del convent de
Santa Maria de Valldonzella, en el territori de
Barcelona, 1000, 1020. // —, habitant de
Barcelona, filla de Bernat Vinyes, de la vila de
Palafolls, 1069, 1071. // —, muller de Francesc
Oliver, mercader, ciutadà de Barcelona, pares de
Francesc Oliver, mercader, ciutadà de Barcelona,
1103. // —, muller de Pere Germà, batxiller en
medicina, ciutadà de Barcelona, 1115. // —,
muller de Berenguer Gibert, 1121. // —, muller
de Pere Queralt, àvia paterna de Pere Queralt,
mercader, ciutadà de Barcelona, menor de dies,
1146. // —, muller de Joan Denbú, mercader, ciutadà de Barcelona, 1158.

CORTS (Pere), prevere, beneficiat a l’església de
Santa Maria del Pi, de Barcelona, procurador,
1016.

CONSTANCINA, filla de Pere Queralt, mercader,
ciutadà de Barcelona, menor de dies, 1146, 1189.
CORBERA, municipi del Rosselló, 1098.

CORONES (Francesc de), fra, prior del monestir
de la Casa de Déu, de l’orde dels frares eremites
de sant Agustí, a la baronia de Castellví de
Rosanes, 1093-1094.
CORREGER (Pere), ciutadà de Barcelona, pare de
Jaumeta, 1100.
C ORSAVÍ (Miquel) notari públic del comtat
d’Empúries, 926.

COSCÓ (Antoni), escrivà reial, notari públic, 1088.
COSSAND (Eimeric), prior del monestir de Santa
Maria de Terrassa, 1061.
COSTA (Guillem), regent la batllia reial del castell
de Requesens, 937. // — (Pere sa), ciutadà de
Barcelona, escrivà de porció de la casa del rei
Joan, 918, 965-966. // — (Pere sa), prevere,
beneficiat del segon presbiterat de l’altar de Sant
Bartomeu de la seu de Barcelona, 975. // —
(Tomàs sa), ciutadà de Barcelona, casat amb
Margarida, 1044.
COSTEGES (Bernat), causídic, ciutadà de Barcelona,
curador, 1152.
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COTLLIURE, municipi del Rosselló, lloc, síndic i
procurador, lleuder, 940, 946, 1108.
CREVILLENT, municipi del Baix Vinalopó, al País
Valencià, castell i vila, baronia de la ciutat de
Barcelona, 1036.
CRUÏLLES, Cruylles, municipi del Baix Empordà,
castell, a la diòcesi de Girona, 922.
CRUÏLLES (Bernat de), noble, baró del castell de
Llagostera i de Caldes de Malavella, 1090.
C UC (Antic), de la Pobla nova del castell de
Montcada, germà de Pere Cuc, 809, 1053. // —,
en Cuch (Pere), de la parròquia de Santa Maria
de Badalona, tutor, germà d’Antic Cuc, 1053.
CUQUET, mas del terme del castell de
Montcada, en el municipi de Montcada i Reixac,
comarca del Vallès Occidental, 830.

DAVID BARROT, jueu de Barcelona, 805.
DAVID MERCADELL, Daví, jueu de Falset, 798, 849,
877, 881, 907, 947, 954, 956, 978-979.
DEMESA (Antoni), llicenciat en lleis, jutge ordinari
de la vila de Castelló d’Empúries, 1101.
DENBÚ (Joan), mercader, ciutadà de Barcelona,
casat amb Constança, 1158.
D ESBLADES (Miquel), mercader, ciutadà de
Barcelona, oncle de Pere Queralt, mercader, ciutadà de Barcelona, menor de dies, 1146.
DESCOLL (Pere), llicenciat en lleis, ambaixador del
General de Catalunya, 1062.
DEVESA (Pere), notari públic de Barcelona, 1153.
D ILMER , en, mercader, ciutadà de Barcelona,
1065.

D
DINOZO, Dinolzo (Llorenç), mercader florentí,
habitant a Avinyó, soci de Felip Soldani, 984.

D ALMAU (Joan), ciutadà de Barcelona, notari
públic, 1147, 1149. // — (Pere), notari, ciutadà de
Barcelona, síndic i procurador de la ciutat de
Barcelona, 803, 837-838, 841-843, 895. // —
(Pere), notari públic, regent l’escrivania pública de
la ciutat de Balaguer, 870.

DOLÇ (Antoni, Anthoni), mercader, ciutadà de
Barcelona, 1024.

DAMIATA, filla de Ramon de Torrelles, cavaller,
senyor del castell de la Roca, i Elionor, 1099.

D OLÇA , conversa, abans anomenada també
Dolça, muller de Joan de València, convers, 802.

DANIELLU (Mateo de), jutge del lloc de Comiso,
en el regne de Sicília, 1096.

DOMÈNEC, Domènech (Bartomeu, Barthomeu),
batlle reial de Tortosa, 987, 993.

DÀRIES (Francesc), paborde de desembre a l’església de Barcelona, 1196-1197.

D OMÈNEGA , habitant de Tortosa, muller de
Guillem Gil, pares de Pere Company, mercader,
ciutadà de Barcelona, 968.

DAROCA, municipi aragonès de la província de
Saragossa, 932.
DAVID (Pere), clergue de la diòcesi de Girona,
notari públic per autoritat apostòlica i imperial,
947. // — (Ramon), batlle reial de Fortià, 937.

DIUSA (Bartomeu), notari públic de Sogorb, 963.

DORTA (Antoni Guillem), donzell, sotsveguer de
Barcelona, 1022. // — (Joan), causídic, sotsíndic
de la ciutat de Barcelona, 986-987.
DRAPER (Ramon), de la parròquia de Sant Genís
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de l’Ametlla, a la diòcesi de Barcelona, 1000. //
— (Ramon), de la parròquia de Sant Cristòfol de
Lliçà de Vall, 1000.
DURALL (Pere), ciutadà de Barcelona, 1103.
DURAN (Francesc), escrivà substitut, a Perpinyà,
1118. // — (Pere), viu amb Arnau sa Bastida,
1063.
DURBAN, lloc de jurisdicció del rei de França,
fronterer amb terra del rei d’Aragó, 1162.
DUSAI (Galceran), ciutadà de Barcelona, procurador general per la ciutat de Barcelona a la Pobla
de Montcada, 1053, missatger de la ciutat de
Barcelona al rei, 1116, conseller de Barcelona,
1095, 1122, 1134. // —, Dusay (Pere), ciutadà de
Barcelona, conseller de Barcelona, síndic i procurador de la ciutat, 796, 834, 850, 852-854, 856868, 913, 919, 928-929, 1180, 1185.

Ramon de Torrelles, cavaller, senyor del castell
de la Roca, pares de Martí Benet de Torrelles i
altres, 1099. // —, muller de Pere de Mont-ros,
menor de dies, mercader, ciutadà de Barcelona,
filla de Gabriel Guic, mercader, ciutadà de
Barcelona, i Caterina, 1104. // —, germana de
Francesc de Conomines, ciutadà de Barcelona,
muller de Lluís de Bosc, 1112. // —, germana de
Jaume Jou, mercader, ciutadà de Barcelona, 11751177. // —, muller de Pere Golet, mercader, ciutadà de Barcelona, germana de Joan Boïga, mercader, ciutadà de Barcelona, pares de Valentí
Golet, 1147, 1149.
ELISENDA, muller de Francesc Bofill, mariner, ciutadà de Barcelona, 816. // —, muller d’Arnau
Ballester, ciutadà de Barcelona, pares de Pere i
Gabriel Ballester, 930. // —, mare de Pere Bofill,
boter, ciutadà de Barcelona, casat amb Eulàlia,
936. // —, muller de Guerau Rotllan, de la vila de
Sant Vicenç de Cervelló, germana de Ramon
Borredà, 1070.

E
EBRE, barca del riu, a Flix, 826.
EIMERIC (Jaume), ciutadà de Mallorca, procurador,
1006. // — (fra Jaume), mestre general de l’orde
de la Mare de Déu de la Mercè dels captius,
1117.
EIXIMENIS (Bartomeu), notari públic de Barcelona,
874, 880, 892, 916, 955, 1058.
ELICSÉN, muller de Jaume Forn, cuiner, ciutadà de
Barcelona, 1048-1049.
ELIONOR, filla de Bernat de Tous, donzell, senyor
del castell de Tous, i Tomasa; muller de Pere ses
Comes, donzell, 855, 929. // —, muller d’Arnau
del Bosc, 944. // —, filla de Guillem Mulet i Maria,
969. // —, muller de Ramon Bussot, ciutadà de
Barcelona, 969. // —, muller d’Arnau Guillem
Pastor, 991. // —, muller de Guillem de Soler,
ciutadà de Barcelona, 991. // —, muller de

ELNA, municipi del Rosselló, ciutat, diòcesi, 1073,
1098, 1113, 1156.
ELX, municipi del Baix Vinalopó, al País Valencià,
castell i vila, baronia de la ciutat de Barcelona, 1036.
EMFOSINA, filla de Provençal Mercadell, jueu de
Falset, 798, 849, 877, 881, 907.
EMPÚRIES, comtat, 827, 932, procurador general
del comtat en nom del rei, veguer, batlle reial,
937, 941, 1034, 1101, baronia de la ciutat de
Barcelona, procurador general del comtat per la
ciutat, 1073, comte, vegeu J OAN , comte
d’Empúries, PERE, comte d’Empúries.
ÉNGUERA, municipi de la comarca de la Canal
de Navarrés, al País Valencià, rector de l’església,
a la diòcesi de València, comanador, 949.
ÈNNEC
998.

DE

VALTERRA, arquebisbe de Tarragona,
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E NRIC , infant, germà del rei Alfons IV de
Catalunya-Aragó, 1116. // —, infant, fill del rei
Ferran I de Catalunya-Aragó, 1155.

ESPITAL (Ramon), notari públic, 806, 818, 824,
832, 848.

E RMENGOL , (Joan), bisbe de Barcelona, 10401042. // — (Salvador), ferrer, ciutadà de
Barcelona, 957.

ESPLUGUES, Speluncis (Bernat d’, Bernardus de),
notari públic, escrivà del Consell de la ciutat de
Barcelona, 974, 977, 981-982, 999, 1001-1005,
1007-1010, 1012-1016, 1018, 1020, 1052, 1079,
1086, 1092, 1097, 1099, 1122-1129, 1133-1134,
1144. // — (Guillem), mercader, ciutadà de
Barcelona, 939. // — (Pere d’), cavaller, conseller
i algutzir reial, 1081.

ERNAG (Lluís), fra, conventual dels Predicadors de
València, 1050.

ESPONA, Sponear (Pere, Petrus), pagès, ciutadà de
Barcelona, 1120.

E ROLES (Pau d’), llicenciat en lleis, ciutadà de
Barcelona, jutge i comissari reial, 1186-1187.

ESQUERIT, Squerit (Arnau), abans canviador, ciutadà de Barcelona, 1026.

ESCALES (Ramon d’), bisbe de Barcelona, 10401041.

ESTANY (Antoni d’), sotscol·lector dels drets de la
Cambra Apostòlica a la diòcesi de Mallorca, rector de l’església d’Alaior, de Menorca, 811, 844.

ENTENÇA, vegeu JOAN, senyor del comtat de
les Muntanyes de Prades i de la baronia
d’Entença.

ESCAPOLAT (Jaume), canonge de Tarragona, 1029.
E SCARRER (Ponç), de la vila de Castelló
d’Empúries, lloctinent del veguer del comtat
d’Empúries, 1073.
ESCLARMUNDA, muller de Francesc de Santcliment,
cavaller, 814, 868, 877, 881, 906, 908, 913. // —,
muller de Bernat Boixera, 934. // —, segona
muller d’Arnau del Bosc, 944.
ESCUDER, Scuderii (Lleuger, Laugerius), mercader
resident a Barcelona, procurador, 950, 972. // —,
Scuder (Pere), abans sastre i després mercader,
ciutadà de Barcelona, casat amb Francesca, 1077.
ESMOLA (Antoni), cirurgià, ciutadà de Barcelona,
840.
ESPANYA (Joan), pellisser, ciutadà de Barcelona,
casat amb Margarida, 997.
ESPIGOLER (Berenguer), escrivà reial, ciutadà de
Barcelona, marmessor, 1153.

ESTAPERA (Antoni), notari públic de Barcelona,
1063, 1085.
ESTEFANIA, filla de Pere Company, mercader, ciutadà de Barcelona, muller de Jaume Saseu, mercader, ciutadà de Barcelona, pares de Joaneta.
968.
ESTRADA (Berenguer s’), conseller de Barcelona,
1030, 1036.
EUGENI IV, papa, capellà del, 1164.
EULÀLIA, muller de Pere Bofill, boter, ciutadà de
Barcelona, pares de Pericó; filla de Berenguer
Mateu, siveller, ciutadà de Barcelona, i Constança;
germana de Maria i Sança, 816, 936. // —, muller
de Ramon de Mas, abaixador, ciutadà de
Barcelona, 835. // —, muller de Bernat Pol, ciutadà de Barcelona, filla de Guillem de Lacera, ciutadà de Barcelona, 840. // —, filla de Pere sa
Costa, ciutadà de Barcelona, escrivà de porció de
la casa reial, 965-966. // —, muller de Joan de
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Torrent, notari, 1018. // —, filla de Guillem
Company, hostaler, ciutadà de Barcelona, i Maria,
1031-1033. // —, muller de Guillem Subirats,
sabater, ciutadà de Barcelona, 1050. // —, muller
d’Andreu Figuera, notari, ciutadà de Barcelona,
1083. // —, muller de Rafel d’Olzinelles, escrivà
de porció de la casa de la reina, 1088. // —,
muller d’Arnau Palau, àlies Rouric, de la parròquia
de Sant Boi de Llobregat, 1185.
EUSSA (Martín de), batxiller en decrets, prior i
vicari general de la diòcesi vacant de Pamplona,
980.
EXIMÈN DE PILARS (Pere), mestre de cera papal, 972.
F
FABRE (Jaume), batxiller en decrets, rector de l’església de Balaguer, senyor de l’escrivania pública,
870. // — (Joan), d’Illa, 1111.
FÀBREGA (Bernat sa), ciutadà de Barcelona, lloctinent del Batlle general de Catalunya, procurador
substitut, 1144.
FÀBREGUES (Antoni, Anthonius), fuster, ciutadà de
Barcelona, 1046.
FALSET, Falcet, Falçet, municipi del Priorat, vila,
jueus, cúria, batlle, 798, 849, 854, 867, 877, 881,
906-910, 947, 954, 956, 978-979.
FAR [D’EMPORDÀ], municipi de l’Alt Empordà,
batlle reial del lloc, 937.
FENOLLET (Pere de), noble, vescomte d’Illa i de
Canet, 1111.
FERNÁNDEZ (Catalina), filla de Pedro Fernández
de Villegas, de Burgos, muller de Rodrigo
Gutiérrez de Escalante, 959-960, 970-971. // —
(Isabel), filla de Pedro Fernández de Villegas, de
Burgos, muller de Juan Sánchez de Vergara, jutge
de Burgos, 959-960. // — (Sancho), ballester del
rei de Castella, procurador, 959-960.

FERNÁNDEZ DE HEREDIA (García), arquebisbe de
Saragossa, executor principal de la dècima, 812813.
FERNÁNDEZ DE VILLEGAS (Pedro), de Burgos, propietari de la nau “Santa Ana”, 959-960, 970-971.
FERNANDO (Alfonso), doctor, procurador del rei
de Castella, 1155.
FERNÓS (Guillem), notari públic, 921.
F ERRAN I, Ferdinandus, en Ferrando, rei de
Catalunya-Aragó, 926, 1059, 1062, 1068, 1074,
1078, 1081.
FERRARA, ciutat italiana de l’Emília-Romanya,
1168.
FERRER (Antoni), mercader, ciutadà de Barcelona,
1190, 1192. // — (Bartomeu), sastre, ciutadà de
Barcelona, nomenat ballester pels consellers de
Barcelona per fer la vigilància marítima amb els
mantellets, 1078. // — (Bernat), candeler de cera,
ciutadà de Barcelona, 898. // — (Francesc), llicenciat en decrets, jutge i comissari delegat pel rei,
1105. // — (Galceran), administrador del Bací
dels Pobres Vergonyants de la parròquia de
Santa Maria del Mar, de Barcelona, 948. // —
(Guillem), de la parròquia de Sant Joan d’Horta, a
la diòcesi de Barcelona, 829, 836. // — (Guillem),
prevere, rector de l’altar de Sant Miquel de l’església de Santa Maria del Mar, de Barcelona, 835.
// — (Guillem), notari públic, 849, 877. // —
(Guillem), mercader de Barcelona, 893. // —,
Ferrarii (Joan, Johannes), ciutadà de Barcelona,
escrivà reial, notari públic de Barcelona, tenint les
escriptures de l’escrivania de Bartomeu Eiximenis,
notari, 1058, 1087, 1106, 1120, 1130, 1152,
1190. // — (Joan Ramon), doctor en lleis, tutor,
1145. // — (Lluís), notari públic de València, 953.
// — (Pere), clergue de la diòcesi de Girona,
notari públic, 817. // — (Pere), mercader de la
vila de Solsona, comissari, sotscol·lector general
de la dècima papal, 812-813, procurador, 806,
818. // — (Pere), rector i notari públic de Savallà,
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935, 938. // — (Pere), espaser, ciutadà de
Barcelona, 1158. // — (Pere), mercader, ciutadà
de Barcelona, 1188. // — (Pericó), fill de Pere
Ferrer, mercader de la vila de Solsona, procurador substitut del seu pare, 806. // — i Mallol
(Maria Teresa), 853.
FERRERA (Felip de), ciutadà de Barcelona, 918,
comissari i administrador, 794-795, 805, conseller
de Barcelona, 834, 850, 852, 1030, 1036.
FERRIOL (Joan), sotsveguer i regent la vegueria de
Barcelona en absència del veguer, 1122. // —
(Pere de), ciutadà de Barcelona, 885.
FIGUERA, la, municipi del Priorat, lloc en el
terme de Cabassers, església amb un altar de
l’Anunciació, 904.
FIGUERA (Andreu), notari, ciutadà de Barcelona,
casat amb Eulàlia, 1083. // - (Joan), assaonador,
obrer i administrador de l’església de Sant Cugat
del Rec, de Barcelona, 1056.
FITOR (Pere), notari públic de Barcelona, en lloc
de Joan Lunes, notari públic de Barcelona, tenint i
regint les escriptures de l’escrivania de Mateu de
Tesarac, difunt, notari públic de Barcelona, 1197.
FIVELLER (Bernat), conseller de Barcelona, 11931194. // — (Joan), conseller de Barcelona, 1024,
1052, 1079, 1123.
FLIX, municipi de la Ribera d’Ebre, baronia de la
ciutat de Barcelona, castell i lloc, en el bisbat de
Tortosa, universitat dels homes de la vila, procurador general del lloc per la ciutat de Barcelona,
síndics i procuradors de la universitat, vicari i
notari públic, habitants, 826, 850, 852-854, 856867, 870-875, 878-883, 885-890, 892-895, 897904, 906-910, 912-916, 918-922, 925, 928-931,
944, 947, 952, 954-956, 962, 964-967, 969,
1026-1028, 1105.
FLIX (Francesc), prevere, beneficiat a la seu de
Barcelona, 1152, 1190, 1192.

FLORÈNCIA, ciutat italiana de la Toscana, mercader, habitant a Barcelona, 984, 1161.
FLOTA (Simó), àlies Boter, batlle de la vila i parròquia de Caldes de Malavella, 1090.
FOIX, ciutat d’Occitània, departament de l’Arieja,
gent armada del comte de Foix, 796.
FOIX (Francesc), diputat del rei Martí, 824.
FOLQUER (Guillem), sastre, ciutadà de Barcelona,
administrador de la confraria de l’ofici dels sastres
de Barcelona, 1097. // — (Pere), canonge, domer
de la seu de Barcelona, 939.
FONOLLEDA (Arnau), secretari reial, de la casa del
rei, ciutadà de Barcelona, notari públic, 1007,
1169.
FONOLLET, Fonolledo (Guillem de, Guilelmus de),
mercader, ciutadà de Barcelona, procurador, procurador substitut, 884, 917, 959, 961, 970-971,
1003, 1005-1016, 1018, 1020-1021. // —
(Guillem Ponç de), doctor en decrets, canonge
sagristà de Barcelona, paborde de juliol a l’església de Barcelona, 1196-1197.
FONOLLOSA (Bartomeu de), rector de l’església
del lloc de Cabassers, 904.
FONT (Jaume), canviador de Perpinyà, arrendatari
de les lleudes reials de Cotlliure, 1108. // — (Jaume
de), notari de Barcelona, 1174. // —, Fonte (Joan
de, Johan ça, Johannes de), ciutadà de Barcelona,
de la tresoreria del rei, procurador, 1121.
FONTCOBERTA (Joan de), ciutadà de Barcelona,
notari públic de Barcelona, 887, 962, 964-965,
967, síndic de la ciutat de Barcelona, 986-987,
998, 1011-1015, 1065-1068, 1072, 1074, 1081,
1105, 1108-1110, 1118. // — (Ramon de), cavaller, veguer del comtat d’Empúries, 937, 941.
FONTE (Anthonius de), escrivà de la cancelleria
del rei Martí, 876.
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FONTELLES (Galceran de), administrador del Bací
dels Pobres Vergonyants de la parròquia de
Santa Maria del Mar, de Barcelona, 948.
FONTESTAR (Francesc de), corredor d’orella, ciutadà de Barcelona, 991.
FONTS, lloc de la senyoria del bisbe de Lleida,
batlle, notari públic, 924.
FONTS (Guillem de), canonge degà de la seu de
Barcelona, 829, 836.
FORÉS (Antoni), fra, prior del monestir de Sant
Agustí, de Barcelona, 1094.
FOREST (Gabriel de), notari públic de Barcelona,
1136.
FORMÓS, Fermós (Miquel), canonge de Barcelona,
domer de la seu de Barcelona, procurador, 973,
col·lector general dels drets i rendes de la
Cambra Apostòlica a les diòcesis del Principat de
Catalunya, 1130-1132.
FORN (Jaume, Jacme, Jacobus), cuiner, coch, casat
amb Elicsén, 1048-1049, 1050-1051.
FORNACA (Bartomeu), estudiant d’arts, habitant a
Barcelona, procurador, 1014.

Joan ses Avasses, ciutadà de Barcelona, major de
dies, 1021.
FRANCESCA, muller de Francesc de Santcliment,
cavaller, 862. // —, muller d’Arnau del Bosc,
major de dies, ciutadà de Lleida, senyor dels castells i llocs de Flix, la Palma i el Mas de Flix, pares
de Clara, muller de Ramon Boixó, ciutadà de
Lleida, 944, 1105. // —, Francescha, muller de
Pere de Vall, ciutadà de Barcelona, 964-966. // —
muller de Ramon de Santcliment, donzell, 858,
861, 864, 872, 874-875, 878-880, 882-883, 885890, 892-895, 897-898, 900-901, 909-910, 912,
914-916, 919-922, 925, 930-931, 952, 955, 969,
1028. // —, muller de Ramon de Coll, de la
parròquia de Santa Maria de Montmeló, 1000. //
—, filla de Maria, de la parròquia de Vilanova de
la Roca, viu amb Toda Peris, 1063. // —, muller
de Pere Escuder, abans sastre, ara mercader, ciutadà de Barcelona, filla de Guillem Cirera, sastre,
ciutadà de Barcelona, i Antònia, 1077.
FRIGOLA (Bertran), tintorer, obrer i administrador
de l’església de Sant Cugat del Rec, de Barcelona,
1056. // — (Francesc), beneficiat a l’església catedral de Mallorca, procurador, 1161.
FUELHAR, indret de jurisdicció del rei de França,
situat vora el camí que porta a Òpol, de jurisdicció del rei d’Aragó, a Durban, ja en terra francesa, 1162.

FORT (Bernat), 983.
FORTIÀ, municipi de l’Alt Empordà, batlle reial, 937.
F RANC , Franch (Joan, Johan), ciutadà de
Barcelona, notari públic de Barcelona, sotsíndic i
procurador substitut de la ciutat de Barcelona,
síndic de la ciutat, 1058, 1108-1109, 1118, 1126,
1141, 1152-1153, 1155, 1163, 1194.

FUNES (Joan de), doctor en lleis, conseller i vicecanceller del rei, 1081.
FUSTER (Francesc), notari públic de Barcelona,
886, 893, 1030, 1041. // — (Pere), jutge de les
apel·lacions de les sentències dels cònsols de mar
de Barcelona, 957.
Fustera, na, 835.

FRANÇA, regne, 941.
G
FRANCESC, arquebisbe de Narbona, cambrer del
papa d’Avinyó, 980. // — bisbe electe de
Mallorca i tresorer del papa, 989. // —, fill de

G ABRIEL , fill de Joan ses Avasses, ciutadà de
Barcelona, major de dies, 1021.
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GAETA, ciutat italiana de Latina, 1169-1173,
1178.

GAVÀ, municipi del Baix Llobregat, rector de
l’església, 1043.

GAIÀ (Sanç), canonge i paborde de febrer a l’església de Barcelona, procurador, 1196-1197.

GELTRÚ, vila de la, a la diòcesi de Barcelona, en
el municipi de Vilanova i la Geltrú, comarca del
Garraf, 1150.

GAGLIANO, a l’illa de Sicília, vescomte, 10951096.

G ELTRÚ (Galbert de), assessor del veguer de
Barcelona, 1163.

GALCERAN, fill d’Arnau del Bosc i Esclarmunda, 944.
GALCERANET, fill de Bernat de Pratnarbonès, 871.
GALÍ (Miquel), notari, ciutadà de València, regent
dels llibres del difunt Andreu de Montsó, notari,
1131.
GALLART (Berenguer, Berenguer de), abans habitant de Falset, després ciutadà de Tarragona, després de Lleida, 877, 881, 906, 908-910, 947, 954.
G ALLINERS (Ramon de), mercader, ciutadà de
Barcelona, 990.
GARCIA, García, (Juan), canonge de l’església de
Burgos, notari públic, 959-960, 970-971. // —
(Martí), degà de l’església de Tarragona, 800. //
— (Martí), del lloc d’Ontinyent, 1113. // — de
Alarcón (Álvaro), procurador del rei de Castella,
1155.
GARRIGA (Guillem sa), mestre en medicina, batlle
del terme del castell de Montcada, 1031-1033. //
— (Joan), de Castelló d’Empúries, 941. // —
(Joan), ciutadà de Barcelona, llevador de la imposició del pes de la ciutat, 957. // — (Nadal), prior
del monestir de Santa Maria del Carmel, de
Barcelona, marmessor, 1150.
GARRIGUELLA, municipi de l’Alt Empordà, lloc,
937.
GASCÓ (Joan), llicenciat en decrets, canonge de
València, col·lector de les talles decretades pel
Concili Provincial de Tarragona a la ciutat i diòcesi de València, 1113-1114, 1117.

GENÇANÍ (Antoni), prevere, beneficiat a l’església
de Barcelona, 886.
GENER (Francesc), ciutadà de Barcelona, notari
públic de Barcelona, 933, 945, 950, 958, 961,
963, 973, 984. // — (Joan), prior del monestir de
Sant Agustí, de Barcelona, marmessor, 1150. //
— (Macià), veí de Montblanc, 1026.
GÈNOVA, ciutat italiana de la Ligúria, presoners
barcelonins a Gènova, després alliberats, súbdits
genovesos empresonats a Barcelona, després alliberats, 1162.
GERALDA, muller de Pere de Coma de Reig, pescador, ciutadà de Barcelona, 990.
GERB, en el municipi d’Os de Balaguer, comarca
de la Noguera, lloc, 870, 902.
GERMÀ (Pere), batxiller en medicina, ciutadà de
Barcelona, 1115.
GERONÈS (Francesc, Francesch), mestre de cases,
ciutadà de Barcelona, casat amb Margarida, pares
d’Antònia, 997, 1120.
G IBERT (Berenguer), mercader, ciutadà de
Barcelona, casat amb Constança, 1064, 1121. //
—, Giberti (Romeu, Romeus), prevere, beneficiat
a l’església del monestir de Santa Anna, de
Barcelona, abans beneficiat a l’església de Santa
Maria del Mar, de Barcelona, 1104, 1191.
GIL, un dels setze rectors de la ciutat de Burgos,
casat amb María González, filla de Pedro
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Fernández de Villegas, de Burgos, 959-960, 970971. // — (Guillem), habitant de Tortosa, casat
amb Domènega, pares de Pere Company, mercader, ciutadà de Barcelona, 968.
GILABERT (Gracià), moliner, ciutadà de Barcelona,
1174.
GILI, Egidii (Bonanat, Bonanatus), notari públic de
Barcelona, escrivà del Consell de la ciutat de
Barcelona, 796-797, 830, 837, 850-851, 913, 925,
929, 948, 951, 970, 974-975, 1024, 1028, 1030,
1036, 1056.
GIMINELLS, en el municipi de Sant Jaume dels
Domenys, comarca del Baix Penedès, patrimoni
reial, 1148.
GINEBRET (Joan), notari, posseint les escriptures
de l’escrivania del difunt Mateu de Tesarac, notari
públic de Barcelona, 1130.
GINER (Pere), doctor en lleis, ciutadà de Lleida,
procurador, 852, 854, 856, 861.

GOLET (Pere), mercader, ciutadà de Barcelona,
casat amb Elionor, germana de Joan Boïga, mercader, ciutadà de Barcelona, pares de Valentí
Golet, 1147, 1149. // — (Valentí), fill de Pere
Golet, mercader, ciutadà de Barcelona, i Elionor,
1149.
GOMAR (Bernat), notari, abans habitant de Falset,
després veí de Lleida, procurador, 908-909,
1105.
G ÓMEZ DE X ARAMIELLO (Gonzalo), ciutadà de
Burgos, procurador, 959-960, 970-971.
GONZÁLEZ (Eulalia), filla de Pedro Fernández de
Villegas, de Burgos, muller de Pedro Rodríguez,
un dels setze rectors de la ciutat de Burgos, 959960, 970-971. // — (Maria), filla de Pedro
Fernández de Villegas, de Burgos, casada amb Gil,
un dels setze rectors de la ciutat de Burgos, 959960, 970-971.
GORNAL, la, en el municipi de Castellet i la
Gornal, comarca de l’Alt Penedès, parròquia de
Sant Pere, 1058.

GIRART (Joan), notari públic de Barcelona, 1035, 1037.
GIRONA, municipi del Gironès, batllia, ciutadans,
ciutat, Consell General, diòcesi, duc de Girona,
hospital de la seu, jurats, notari públic, vegueria,
812-813, 817, 821, 826, 837-838, 840-843, 889,
918, 922, 930, 947, 985, 1062, 1067, 1069, 10711072, 1084, 1090, 1131, 1164.
GIRONA (Tomàs), conseller de Barcelona, 1086.
GLEU (Oliver de), 1111.
GODAI (Gabriel), boter, ciutadà de Barcelona,
administrador del Bací dels Pobres Vergonyants
de la parròquia de Santa Maria del Mar, de
Barcelona, 948.
G ODENCS (Pere de), mercader, ciutadà de
Barcelona, casat amb Maria, filla d’Antoni Trull,
seller de Barcelona, 1193-1194.

GRAÏDA, muller d’Antoni de Torrelles, cavaller,
pares de Ramon de Torrelles, cavaller, senyor del
castell de la Roca, 1099.
G RALLA (Bernat), ciutadà de Lleida, pare de
Nicolau Gralla, 863. // — (Nicolau), ciutadà de
Lleida, fill de Bernat Gralla, 863.
GRANADA [DEL PENEDÈS], la, municipi de l’Alt
Penedès, rector de l’església de Sant Nicolau,
997, 1120.
GRANYANA (Pere), notari públic de Barcelona,
991.
GRANYANELLA, en el municipi d’Alcarràs,
comarca del Segrià, lloc, 858.
G RANYANELLA (Arnau de), habitant del lloc
d’Alcarràs, a la diòcesi de Lleida, procurador, 858,
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861, 872, 874-875, 878, 880, 882-883, 885, 889,
894-895, 897, 900-901, 912, 914, 920-922, 925,
930-931, 969, 1027-1028.
GRAS (Ramon), prevere, capellà del papa, vicari
perpetu de l’església de Santa Maria del Mar, de
Barcelona, sotscol·lector apostòlic a la ciutat i
diòcesi de Barcelona, sotscol·lector de la Cambra
Apostòlica, 799-801, 804, 808.
GRAU (Francesc sa), mestre de cases, ciutadà de
Barcelona, 1031-1033.

Barcelona, casat amb Clara, pares de Joaneta,
1103. // — (Pere), fra, rector de la parròquia de
Sant Bartomeu de València, sotscol·lector de la
dècima apostòlica a la diòcesi de València, 933,
953.
G UIC , Guig (Gabriel), mercader, ciutadà de
Barcelona, marit de Caterina, pares d’Elionor,
1104.
GUILLEM, fill de Guillem Mulet i Maria, 969. // —,
germà de Jaume Jou, mercader, ciutadà de
Barcelona, fill, 1175-1177.

GRONY (Pere), ciutadà de Barcelona, 1057.
GUALBES (Baltasar de), conseller de Barcelona,
1154-1155. // — (Bernat de), doctor en ambdós
drets, conseller de Barcelona, 830, 1099. // —
(Ferrer de), conseller de Barcelona, 834, 850,
852, 1024. // — (Ferrer Nicolau de), conseller de
Barcelona, 1134. // — (Galceran de), clavari de la
ciutat de Barcelona, 871-875, 878-883, 885-890,
892-895, 897-901, 906-910, 912, 914-916, 918,
920-922, 925, 930-931, 1024, 1026-1028, conseller de Barcelona, 1052. // — (Joan de), conseller
de Barcelona, 1193-1194. // — (Lluís de), conseller de Barcelona, 854, 998, 1086. // — (fra Lluís
de), prior a Catalunya de l’orde de l’Hospital de
Sant Joan de Jerusalem, abans, comanador de la
casa de l’Hospital de Sant Joan, de Barcelona,
1100, 1157. // — (Nicolau de), ciutadà de
Barcelona, procurador, 1008, 1011-1015, 1021.
G UAMIR (Bartomeu, Bartholomeus), notari de
Barcelona, 1046.
GUARDAMAR o MIRAMAR, en el municipi de
Mont-roig del Camp, comarca del Baix Camp,
lloc en el Camp de Tarragona, construcció d’un
carregador, 998.
GUARDIOLA (Domènec), escrivà de lletra rodona,
de València, casat amb Blanca, 1153. // — (Pau),
notari públic de Barcelona, 1195.
GUERAU (Guillem), blader, mercader de Lleida,
858, 864. // — (Nicolau), mercader, ciutadà de

GUILLEMONA, muller d’Arnau Prat, pares de Pere
Prat, 1064.
GUILLEMONET, fill de Bartomeu Riera i nebot de
Guillem Riera, rector de l’església de Nules, a la
diòcesi de Tortosa, 1119.
GUILLEMONETA, muller de Galceran de Sitges, ciutadà de Barcelona, tutora, 871. // —, muller de
Pere Company, mercader, ciutadà de Barcelona,
968. // —, muller de Berenguer Beta, peier, ciutadà de Barcelona, 1056.
GUISSONA, municipi de la Segarra, beneficiat a
l’església, 1054.
GUTIÉRREZ DE ESCALANTE (Rodrigo), cavaller, marit
de Catalina Fernández, filla de Pedro Fernández
de Villegas, de Burgos, 959-960, 970-971.
H
HEREDIA (fra Joan de), de l’orde de sant Joan de
Jerusalem, comanador de la casa de Leontino,
procurador, 1096.
HORTA, barri de la ciutat de Barcelona, parròquia de Sant Joan, a la diòcesi de Barcelona, 829,
836.
HOSPITAL, Hostal (Jaume d’, Jachme de l’), argenter, ciutadà de Barcelona, 900. // — (Jaume d’),
notari públic, 937.
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HOSTALRIC (Bernat d’), donzell, procurador, 842.

J

HUGUET (Joan), correu de la ciutat de València, 943.

JAMBONI (Nicolau), súbdit genovès, empresonat a
Barcelona i després alliberat, 1162.

I
ICARD, Aycart (Guerau, Geraldus), donzell, procurador, 849, 873. // — (Pere), cavaller, procurador
general del comtat de les Muntanyes de Prades i
de la baronia d’Entença, de la vila de Falset, 849,
873, 907, 908.
IGUALADA, municipi de l’Anoia, vila, 935, 938.
IGUALADA (Antoni Ferrer d’), notari públic, 929.
ILLA, municipi del Rosselló, prevere de la vila,
portal de la Barrera, vescomte d’Illa i de Canet,
934, 1098, 1111, 1156.
ISAAC DE CASTELLÓ, jueu de Barcelona, 794-795.
ISABEL, filla pupil·la de Joan de Torrent, notari, i
Eulàlia, 1018. // —, germana d’Antoni Rovira,
muller primer de Tomàs Sala, mercader, ciutadà
de Barcelona, i després de Joan Ortal, 1028. //
—, primera muller de Francesc de Conomines,
ciutadà de Barcelona, pares de Miquel i Pere de
Conomines, 1112, 1167. // —, muller de Pere
Queralt, mercader, ciutadà de Barcelona, pares
de Pere Queralt, mercader, ciutadà de Barcelona,
menor de dies, 1146.
ITÀLIA, 1162, 1169.
ITALIÀ (Baptista), súbdit genovès, germà de Joan
Italià, empresonat a Barcelona, i després alliberat,
1162. // — (Joan), súbdit genovès, germà de
Baptista Italià, empresonat a Barcelona, i després
alliberat, 1162.
IVORRA (Bartomeu d’, Bertomeu), fundador d’una
capellania a l’església del lloc de la Figuera, 904. //
— (Bartomeu d’), nebot de l’anterior Bartomeu
d’Ivorra, 904. // — (Pere d’), del lloc de la
Figuera, fill del primer Bartomeu d’Ivorra, 904.

J AUFRED , Jaufre (Pere), barber de la vila d’Illa,
1156. // — (Pere Guillem), canonge, prepòsit de
la seu de Barcelona, procurador, 1016.
JAUME I, rei de Catalunya-Aragó, 865. // — II, rei
de Catalunya-Aragó, privilegi concedit a la ciutat
de Barcelona, 1163. // — (Pere), notari públic de
Castelló d’Empúries, 1073.
JAUMET, fill de Francesc des Noguers, mercader,
ciutadà de Barcelona, nét de Jaume des Noguers,
976. // —, fill impúber de Jaume Setantí, mercader, ciutadà de Barcelona, i Joaneta, 1077.
JAUMETA, néta de Pere Company, mercader, ciutadà de Barcelona, 968. // —, muller de Pere
d’Orts, mercader, ciutadà de Barcelona, filla de
Pere Correger, ciutadà de Barcelona, 1100, 1157.
JERUSALEM, canonge de, 869, 905, 963.
JERONI (fra Mateu), de l’orde de sant Agustí, del
convent de Santa Maria de Lluc, procurador,
1161.
JOAN I, comte d’Empúries, casat amb l’infanta
Joana d’Aragó, filla del rei Pere III, pares dels
comtes d’Empúries Joan II i Pere II, 815, 827. //
— II, comte d’Empúries, fill del comte Joan I i l’infanta Joana d’Aragó, nebot del rei Martí, 815,
827. // —, comte de les Muntanyes de Prades,
senyor del comtat de les Muntanyes de Prades i
de la baronia d’Entença, 798, 849. // — I, Johan,
Iohannes, rei de Catalunya-Aragó, infant, 1095,
1026, duc de Girona, 1009, rei, 794-796, 802803, 805, 807, 810, 828, 831, 838-839, 918, 974,
999, 1030, 1052, 1079, 1081, 1122-1123. // —,
fill d’Arnau del Bosc i Elionor, 944. Joan, Johan
(Bartomeu, Barthomeu), ciutadà de Tortosa,
mostassaf de la ciutat de Tortosa, 994. // —
(Francesc), convers, que solia anomenar-se
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Bonjuhà Naçanell, ciutadà de Barcelona, 794-795,
805. // —, Johannis (Francesc, Franciscus), notari
públic de Barcelona, 1100, 1104, 1157. // —
(Lleonard), mercader, ciutadà de Barcelona, 820.
// — (Pere), escrivà reial, notari públic, tenint les
escriptures del difunt Joan Oliver, notari públic de
Barcelona, 1140. // — (fra Ramon), prior del
monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, a la
diòcesi de Barcelona, en el territori de Barcelona,
marmessor, 1150, 1159.

JORDÀ (Guillem), notari públic de Barcelona, àrbitre, 1159, 1166.

JOANA, infanta d’Aragó, filla del rei Pere III, muller
del comte Joan I d’Empúries, 827. // — [de
Rocabertí], comtessa d’Empúries, muller del comte
Pere II d’Empúries, 926. // —, Johana, muller de
Jaume Setantí, mercader, ciutadà de Barcelona,
pares de Guillem Setantí, 1135, 1137, 1142-1143.

JOU (Jaume), mercader, ciutadà de Barcelona,
casat amb Maria, pares de Jaume Jou, mercader,
ciutadà de Barcelona, i d’Elionor, Guillem i Pere
Joan, 1175-1177. // — (Jaume), mercader, ciutadà
de Barcelona, fill de Jaume Jou, mercader, ciutadà
de Barcelona, i Maria, 1175-1177. // — (Joan),
doctor en decrets, assessor del lloctinent del
governador dels comtats de Rosselló i Cerdanya,
1118.

JOANET, fill de Guillem Mulet i Maria, 969.
JOANETA, primer muller de Pere d’Olivella, després de Francesc Marquès, ciutadà de Barcelona,
875. // —, donzella, filla de Pere sa Costa, ciutadà
de Barcelona, 918. // —, filla de Jaume Saseu,
mercader, ciutadà de Barcelona, i Estefania, 968.
// —, muller de Nicolau Caselles, pagès, ciutadà
de Barcelona, abans muller de Guillem Savarrès,
paraire de draps de llana, ciutadà de Barcelona,
1048-1051. // —, muller de Jaume Setantí, mercader, ciutadà de Barcelona, tutora, 1077. // —,
filla de Ramon de Torrelles, cavaller, senyor del
castell de la Roca, i Elionor, 1099. // —, muller de
Francesc Oliver, mercader, ciutadà de Barcelona,
filla de Nicolau Guerau, mercader, ciutadà de
Barcelona, i Clara, 1103.
JÓC, municipi del Conflent, batlle, 934.
JOFRE VI, vescomte de Rocabertí, germà de Joana
de Rocabertí, muller del comte Pere II
d’Empúries, 926. // — (Domènec), mercader,
ciutadà de Barcelona, casat amb Antònia, 1087,
1153.
JONQUER (Bernat de), procurador general del rei
a la baronia de Castellví de Rosanes, 1093-1094.

JOSA (Guillem Ramon de), noble, 1145.
JOSEF DE TOLOSA, jueu de Falset, pare d’Abraham
Josef de Tolosa i Josef de Tolosa, 849, 909. // —
JOSEF DE TOLOSA, jueu de Falset, fill de Josef de
Tolosa, jueu de Falset, i germà d’Abraham Josef
de Tolosa, 849, 909.

J OVENTENY (Bartomeu), notari públic de
Barcelona, 835.
JUGLAR (Jaume), escrivà reial, notari públic, 1062.
JUNCÓS (Pere), prevere, beneficiat a l’església de
Guissona, 1054.
JUST (Jaume), notari públic de Barcelona, 794-795,
802, 805, 886, 898.
L
LACERA (Berenguer de), ciutadà de Barcelona,
pare de Guillem de Lacera, 1185. // — (Guillem
de), ciutadà de Barcelona, fill de Berenguer de
Lacera, ciutadà de Barcelona, 840, 1185.
LESCAR, ciutat de la Gascunya, Occitània, departament dels Pirineus Atlàntics, bisbe electe, 972,
983.
LIEJA, ciutat belga capital de Valònia, clergue de
la diòcesi, 1164.
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LIMÓS, ciutat del Llenguadoc, Occitània, departament d’Aude, drap de llana viada acolorida, 940.
L IORI (Sanç Roís de), vescomte de Gagliano i
almirall del regne de Sicília, 1095-1096.
LLAGOSTERA, municipi del Gironès, procurador
del castell de Llagostera i de la batllia de Caldes,
batlle del terme del castell, procurador de la
baronia del castell de Llagostera i de Caldes de
Malavella, 1090.
LLANÇÀ (Guillem), batlle reial del lloc de Sant
Pere Pescador, 937.
LLARDECANS, municipi del Segrià, universitat i
singulars del lloc, batlle i jurats, 814, 858-859,
861-862, 864, 868, 872, 874-875, 877-880, 882883, 885-890, 892-895, 897-898, 900-901, 906,
908-910, 912-914, 916, 919-922, 925, 930-931,
952, 955, 969, 1027-1028, 1105.
LLEBIÀ (Bernat de), donzell, veguer de Lleida i de
Pallars, 966.
LLEDÓ (Antoni de), escrivà, ciutadà de Barcelona,
procurador, 880. // — (Arnau), notari públic de
Barcelona, 878, 912, 922, 1006-1009, 1011-1016,
1018, 1020-1021, 1061, 1077.
LLEIDA, Leyda, Ilerda, municipi del Segrià, 832,
848, 856-866, 868, 911, 913, 919, 927, 944, 954,
956, 966-967, 979, 1062, ciutat, diòcesi, seu, 806,
818-819, 824, 826, 848, 852, 854, 856, 858-859862, 866, 868, 870, 872-874, 877, 884, 903, 906910, 913, 917, 920, 924, 927-929, 947, 1027,
1062, 1067, 1072, 1105, 1131-1132, 1165,
comanador del Sant Esperit, 1102, església parroquial de Sant Andreu, 814, Estudi, 911, província
eclesiàstica, 972, veguer de Lleida i de Pallars,
cort vicarial, 966.
LLEOPARD (Francesc), fra, prior de l’orde dels predicadors de Barcelona, 896-897.

LLIÇÀ DE MUNT, municipi del Vallès Oriental,
parròquia de Sant Julià, del terme del castell de
Montbui, 1040.
LLIÇÀ DE VALL, municipi del Vallès Oriental,
parròquia de Sant Cristòfor, 1000.
LLOBERA, Lupparia (Joan de, Johannes de), més
jove, mercader, ciutadà de Barcelona, 1183-1184.
// — (Miquel de), llicenciat en decrets, 911.
L LOBET (Antoni), germà i lloctinent de Pere
Llobet, mestre de la seca de Perpinyà, 1109. // —
(Bernat), ciutadà de Barcelona, 1091. // —, Lobet
(Francesc, Francesch), ciutadà de Barcelona, conseller de Barcelona, 1123, 1138, 1154-1155. // —
(Joan), batlle del castell de Cabanyes i del casal
de Mogoda, 834. // — (Pere), de Falset, pare de
Pere Llobet, de Falset. // —, Lobet (Pere), habitant de la vila de Falset, fill de l’anterior Pere
Llobet, de Falset, 867. // — (Pere), mestre de la
seca de Perpinyà, 1109.
LLOBREGAT, albereda vora el riu, inundacions,
obra del pont de Sant Boi, 988, 1185.
LLOP (Bernat), escrivà, ciutadà de Girona, procurador, 1090.
LLOR, Lor (Berenguer de, Berenguer des), mercader, ciutadà de Barcelona, administrador del Bací
dels Pobres Vergonyants de la parròquia de
Santa Maria del Mar, de Barcelona, 884, 948. //
— (Pere de, Pere dez), donzell, casat amb
Blanca, 874.
LLORAC (Ramon Berenguer de), donzell, ambaixador del General de Catalunya, 1062.
LLORENÇ (Antoni), ciutadà de Barcelona, notari
públic, 999, 1039, 1063, 1082, 1084-1085, 1089,
1107, 1119, 1166. // — (Joan), notari públic,
tenint les escriptures de l’escrivania d’Antoni
Llorenç, notari, 1084.

341

Índex onomàstic i de matèries

LLOSSES (Pere de), notari públic de València, 943,
949.

MAÇANET [DE LA SELVA], municipi de la Selva,
església, a la diòcesi de Girona, 840.

LLUC, convent de Santa Maria, de l’orde de sant
Agustí, en el municipi mallorquí d’Escorca, 1161.

M AÇANET (Berenguer), mercader, ciutadà de
Barcelona, 1174.

LLUC (Francesc), notari, ciutadà de Barcelona,
procurador, 1016.

MAÇÓ (Felip), de la parròquia de Sant Esteve de
Parets, 1000. // — (Guillem), prevere, beneficiat
a l’església de Santa Maria del Mar, de Barcelona,
procurador, 1000.

LLUÍS, fill d’Antoni Rovira, ciutadà de Barcelona,
1028. // —, bisbe de Mallorca, cambrer del papa,
1045.
LLULL (Joan), ciutadà de Barcelona, major de dies,
missatger de la ciutat de Barcelona tramès al rei,
conseller de Barcelona, 1116, 1122, 1134, 1154,
1169-1170.

MAGUESSA (Joan), mestre en medicina, casat amb
Clara, 1101.
MAJOR (Berenguer), vicari i notari públic de l’església del lloc de Savallà, 935, 938.
MALARS (Jaume), ciutadà de Girona, procurador, 842.

LLUNES (Bernat), jurisperit de Barcelona, 807.
LLUPIÀ (Arnau de), cavaller, 1111.
LOBA (Julià de), notari apostòlic, 1025, receptor
de la Cambra Apostòlica, 1029, 1043, 1045,
canonge de Tarassona, 1045. // — (Pere de),
rector de l’església de Gavà, 1043.
LOGAYA (Jaume), jurisperit, ciutadà de Barcelona,
síndic i procurador de la ciutat de Barcelona, 850,
853-854, 856-868, 913, 919, 928-929.
LOMELINI (Nicolau), súbdit genovès, empresonat a
Barcelona i després alliberat, 1162.
LUNA (Joan de), nebot del papa, 1045. // — (Joan
Martínez de), pare de Pere de Luna, 911. // —
(Pere de, Don Pedro de), estudiant de dret
canònic a l’Estudi de Lleida, fill de Joan Martínez
de Luna, 911. // — (Pere de), administrador perpetu de l’església de Tortosa, 986.
M
MAÇANA (Jaume), canviador de Barcelona, 950. //
— (Joan), canviador de Barcelona, 950.

M ALLA (Felip de), mestre “in sacra pagina”,
canonge de Barcelona, rector de Santa Maria del
Pi, de Barcelona, ambaixador del General de
Catalunya, 1062. // —, Medalia (Gilabert de,
Gilabertus de), conseller de Barcelona, 974-975,
1024, batlle de Barcelona, 1065-1068. // — (Pere
de), molins que foren seus, 1057. // — (Pere de),
conseller de Barcelona, 1193-1194.
MALLÉN, municipi aragonès de la província de
Saragossa, 937.
MALLOL (Pere), notari públic, 859.
MALLORCA, Mallorques, illa i municipi de les
Balears, batlle, ciutat, habitants, jurats, regne, 800,
810-811, 818-823, 825, 828, 831, 839, 844, 847,
869, 905, 932, 963, 977, 980-981, 993, 10011016, 1018, 1020-1021, 1043, 1161, Gran i
General Consell, 977, 981, 1001, 1003, 1007,
1009, 1018, 1020, 1151, bisbe, 989, 1045, diòcesi, església, 800, 804, 806, 808, 811-813, 818-823,
825, 828, 831-833, 839, 844, 847, 1113, 1131,
1161.
M ALLORCA (Guillem de), notari públic de
Barcelona, 888.
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MANCELLA, muller d’Antoni Ballester, ballester de
Barcelona, 912.
MANRELLA, indret fronterer entre el municipi
d’Agullana, a l’Alt Empordà, i França, senyor, 1111.
M ANRESA (Francesc de), notari públic de
Barcelona, 1019.
M ARC , mestre, cirurgià, ciutadà de Barcelona,
casat amb Toda Peris, 1063, 1085. // — (Jaume),
cavaller, procurador del braç militar de Catalunya,
1074.
MARÇÀ, municipi del Priorat, lloc, terme, 881,
906-908, 910.
MARCEL (Bartomeu), del lloc d’Alcarràs, procurador, 955.
MARCÓ (Ramon), habitant de Tivissa, procurador,
849.
MARGARIDA, mare i marmessora de Pelegrí de
Soler, ciutadà de Barcelona, 996. // —, muller de
Joan Espanya, pellisser, ciutadà de Barcelona, 997.
// —, muller de Bartomeu Torall, candeler de
sèu, ciutadà de Barcelona, abans muller de
Tomàs sa Costa, ciutadà de Barcelona, 1044. //
—, muller de Guillem Ramon, mercader, ciutadà
de Barcelona, 1087. // —, Margalida, muller de
Gabriel Conesa, ciutadà de Barcelona, 1089. //
—, muller de Francesc Geronès, mestre de cases,
ciutadà de Barcelona, pares d’Antònia, 1120. //
—, muller de Jaume Pastor, ciutadà de Barcelona,
1139. // —, muller de Gabriel de Conesa, ciutadà
de Barcelona, 1166.
MARGARIDONA, filla de Pelegrí de Soler, ciutadà
de Barcelona, i Rafaela, 996.
MARGARIT (Bernat), cavaller, veguer de Barcelona,
Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 1180, 1194.
MARIA, muller de Guillem Perelló, de Tivissa, 849,
910. // —, filla d’Arnau del Bosc, ciutadà de

Lleida, muller de Pere de Montsonís, cavaller,
870, 902. // —, muller de Bernat Turell, ciutadà
de Barcelona, avis de Bernat Andreu Turell, ciutadà de Barcelona, 895. // —, muller de Pere de
Masnou, calderer, ciutadà de Barcelona, abans
muller de Bernat Cabotes, calderer de Barcelona,
914. // —, filla de Berenguer Mateu, siveller, ciutadà de Barcelona, i Constança, germana de
Sança i Eulàlia, 936. // —, muller de Guillem
Bruguera, 997. // —, muller de Joan ses Avasses,
mercader, ciutadà de Barcelona, pares de Joan
ses Avasses, ciutadà de Barcelona, major de dies,
1021. // —, segona muller de Guillem Company,
ciutadà de Barcelona, 1031-1033. // —, muller de
Pere Sanill, de la Pobla nova de Santa Engràcia de
Montcada, 1064. // —, muller de Bartomeu de
Bruna, de la vila de Sant Vicenç de Cervelló,
1070. // —, filla de Guillem Otger, de la vila de la
Geltrú, germana d’Antoni Otger, sastre, habitant
de Barcelona, 1150. // —, reina de CatalunyaAragó, muller i lloctinent general del rei Alfons
IV, 1155, 1178, 1180, 1186, 1196. // —, muller
de Jaume Jou, mercader, ciutadà de Barcelona,
pares de Jaume Jou, mercader, ciutadà de
Barcelona, 1175-1177. // —, muller de Pere de
Godencs, mercader, ciutadà de Barcelona, filla
d’Antoni Trull, seller de Barcelona, 1193-1194. //
—, germana de Pere Queralt, mercader, ciutadà
de Barcelona, menor de dies, 1146.
MARIES (Pere), mercader, 958.
MARIMON (Bernat de), procurador general del
comtat d’Empúries, 1101. // — (Ferrer de), conseller de Barcelona, 809, 854, 974, 975. // —
(Joan de), conseller de Barcelona, 1134.
M ARQUÈS (Francesc, Francesch), ciutadà de
Barcelona, 875. // — (Salvador), notari públic,
ciutadà de Barcelona, procurador, 1115, 1159.
M ARQUET (Francesc, Francesch), ciutadà de
Barcelona, senyor del casal de Palou, en el Vallès,
878, conseller de Barcelona, 1052. // — (Jaume),
conseller de Barcelona, 796. // — (Jaume), pare de
Jaume Marquet, ciutadà de Barcelona, 882. // —,

343

Índex onomàstic i de matèries

Marqueti (Jaume, Jachme), ciutadà de Barcelona,
fill de Jaume Marquet, ciutadà de Barcelona, 882. //
— (Joan), conseller de Barcelona, 1193-1194. // —
(Pere), conseller de Barcelona, 1154.
MARSELLA, ciutat de Provença, Occitània,
departament de les Boques del Roine, 983, Sant
Víctor, 985, 1025.
MARTÍ I, Martinus, rei de Catalunya-Aragó, 803,
810, 815, 820, 824, 827, 839, 876, 932, 937, 951,
977, 992-995, 1001, 1017, 1034, 1036, 1078. //
—, cardenal del títol de Sant Llorenç “in Lucina”,
vulgarment dit cardenal de Pamplona, 980. // —
(Francesc), ciutadà de Barcelona, notari públic de
Barcelona, 939, 1064, 1183-1184, 1188. // —
(Guillem), jurisperit, jutge delegat, 794-795, 805.
// — (Pere), mercader, habitant de Barcelona,
823, 825, 833, mercader de Tarragona, 845, mercader, ciutadà de Tarragona, 905. // — (Pere), veí
de Lleida, notari públic, 1165. // — (Pere Joan),
notari públic, ciutadà de Barcelona, escrivà de la
Cambra Apostòlica, 804, 819-820.
MARTINETA, muller de Pere Cocó, pagès, ciutadà
de Barcelona, 990.
M ARTÍNEZ (Joan), menor, notari públic de
València, 1131.
MARTORELL, municipi del Baix Llobregat, cort
de la vila, llibre de mandats de la cort, notari
públic, rector, 982, 1076, 1093-1094, 1160, 1165.
M ARTORELL , Marthorell (Francesc, Francesch),
canonge de València, diputat reial, col·lector dels
drets i rendes de la Cambra Apostòlica, 11311132.
MARTORELLES, municipi del Vallès Oriental,
parròquia de la jurisdicció de la cartoixa de
Montalegre, amb Cabanyes, Sant Fost i Santa
Perpètua de Mogoda, 1186.
MARUNY (Antoni, Anthonius), notari públic de
Barcelona, 1128, 1135, 1181, 1191.

M AS (Antoni de), notari públic de Barcelona,
regent l’escrivania de la cort del batlle de
Barcelona per Joan Bonet de Mitjavila, ciutadà de
Barcelona, 1100. // — (Francesc), vicari perpetu
de l’església de Santa Maria del Mar, de
Barcelona, marmessor, 1150. // — (Guillem,
Guillem de), burgès de Besiers, procurador, 940,
942, 946. // — (Pere), moler, ciutadà de
Barcelona, 1047. // — (Ramon de), abaixador,
ciutadà de Barcelona, 835.
MAS DE FLIX, en el municipi de Flix, comarca de
la Ribera d’Ebre, lloc del bisbat de Tortosa, a la
Ribera d’Ebre, 826, 850, 852-854, 856-867, 870875, 878-883, 885-890, 892-895, 897-904, 906910, 912-916, 918-922, 925, 928-931, 944, 952,
954-955, 969, 1026-1028, 1105.
MASCARÓ, Masqueró, mas de propietat alodial
del monestir de la Casa de Déu, situat a la baronia de Castellví de Rosanes, 1076, 1093-1094,
1160.
MASCARÓ (Gabriel), escrivà reial, notari públic,
1081.
M ASFERRER (Ponç de), mercader, ciutadà de
Barcelona, nét de Pere Montmany, moler, ciutadà
de Barcelona, 1152.
MASNOU (Pere de, Pera), calderer, ciutadà de
Barcelona, 914.
MASQUEFA, municipi de l’Anoia, rector de l’església parroquial de Sant Pere, 920.
MASSAGUER (Macià), ciutadà de Barcelona, administrador del pont de Sant Boi, 988.
M ASSANA (Berenguer), mercader, ciutadà de
Barcelona, casat amb Caterina, pares de Pere
Massana, 892, 955. // — (Jaume, Jachme), mercader, ciutadà de Barcelona, fill de Jaume Massana,
habitant del lloc de Sant Pere Sallavinera, a la diòcesi d’Urgell, 892. // — (Jaume), pare de Jaume
Massana, habitant del lloc de Sant Pere
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Sallavinera, a la diòcesi d’Urgell, 892. // — (Joan),
germà de Jaume Massana i fill de Jaume Massana,
habitant del lloc de Sant Pere Sallavinera, a la diòcesi d’Urgell, marmessor, 892. // — (Pere), mercader, ciutadà de Barcelona, fill de Berenguer
Massana i Caterina, 892.

MESTRE (Guillem), pare de Guillem Mestre, 1160.
// — (Guillem, Guilelmus), fill de Guillem Mestre,
de la parròquia de Sant Sadurní de Subirats, habitant a la vila de Martorell, 1160. // — (Joan), prevere, beneficiat a l’església de Santa Eulàlia del
Camp, de Barcelona, procurador, 1020.

MASSIP (Berenguer), notari públic de la Palma
d’Ebre, 904.

MIGUEL DE LEACH (Martín), clergue de la diòcesi
de Pamplona, notari, 980.

MATAMALA (Berenguer de), canonge, domer de la
seu de Barcelona, marmessor, 939, 955.

MILLARS (Arnau de), notari públic de Barcelona,
1022. // — (Pere), domèstic del rei, ciutadà de
Barcelona, casat amb Caterina, 1153.

MATES (Arnau), domèstic i procurador de Ramon
de Torrelles, cavaller, senyor del castell de
Montbui, 1042, 1099. // — (Guillem), 1031,
1033. // — (Pere), batlle reial del castell de
Carmençó i del lloc de Garriguella, 937.
MATEU (Berenguer), siveller, ciutadà de Barcelona,
casat amb Constança, pares de Maria, Sança i
Eulàlia, 816, 936. // —, Mathei (Bernat,
Bernardus), notari públic de Barcelona, 1125,
1143.
MAURÍ (Joan), batxiller en decrets, regent l’escrivania del castell de Montcada per Ramon Serra,
beneficiat a la capella de Santa Maria del castell de
Montcada, notari públic de dit castell i terme, 809.
MEDIONA (Antoni de), de la parròquia de Sant
Esteve de Parets, 1000. // — (Jaume), argenter,
ciutadà de Barcelona, marmessor, 892. // —
(Nicolau de), notari públic de Barcelona, 1167.
MENORCA, illa, 844, 993.
M ERCADER (Francesc), mercader, ciutadà de
Barcelona, marmessor, 968. // — (Joan), doctor
en lleis, comissari i ambaixador reial, 970.
MERCER, Merçer (Joan, Johan), més jove, pus jove,
habitant de Saragossa, 865.
MESONS (Bartomeu), notari públic de Barcelona,
1130.

M INIMBERT (Jaume), carnisser, ciutadà de
Barcelona, prohom de la confraria de l’ofici dels
carnissers de la ciutat de Barcelona, 1196-1197.
M IQUEL (Antoni), notari públic de Barcelona,
1187. // — (fra Esteve), conventual dels
Predicadors de Barcelona, 1050.
MIR (Francesc, Francesch), ciutadà de Barcelona, 883.
MIRAMAR o GUARDAMAR, en el municipi de
Mont-roig del Camp, comarca del Baix Camp,
lloc en el Camp de Tarragona, construcció d’un
carregador, 998.
MIRÓ (Llorenç), ciutadà de Girona, notari públic,
1090.
M ITJAVILA (Gaspar de), mercader, ciutadà de
Barcelona, germà de Joan de Mitjavila, 1008. // —,
Mitge Vila (Joan de, Johan de), ciutadà de
Barcelona, fill de Joan de Mitjavila, ciutadà de Barcelona, i germà de Gaspar de Mitjavila, 1008, 1019.
// — (Joan de), ciutadà de Barcelona, pare de Joan
de Mitjavila, 1019.
MÒDICA, ciutat de l’illa de Sicília, comte, 10951096.
MOGODA, en el municipi de Santa Perpètua de
Mogoda, comarca del Vallès Occidental, casal,
834.
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MOIÀ (Miquel de), notari públic de Barcelona,
875, 897, 900, 925, 930.
MOLELLA (Antic, Antich), pagès, de la parròquia
de Sant Boi de Llobregat, 988.
MOLES (Francesc de), notari públic de Barcelona,
1112, 1167.
MOLINS (fra Bartomeu de), prior i procurador
ecònom del monestir i convent de la Casa de
Déu, situat dins la baronia de Castellví de
Rosanes, 1160.
MOLINS DE REI, municipi del Baix Llobregat,
terme, 1163.
MOLLET [DEL VALLÈS], Molleto, municipi del
Vallès Oriental, batlle, homes, parròquia, 1186-1187.
M ONER (Joan), regent la batllia del castell de
Montcada, 809.
M ONGES (Francesc des), notari, habitant de
Balaguer, procurador, 870.
MONTAGUT, lloc del municipi d’Alcarràs,
comarca del Segrià, universitat i singulars, batlle i
jurats, a la diòcesi de Lleida, 814, 858-862, 864,
868, 872, 874-875, 877-880, 882-883, 885-890,
892-895, 897-898, 900-901, 906, 908-910, 912914, 916, 919-922, 925, 930-931, 952, 955, 969,
1027-1028, 1105.
MONTALEGRE, cartoixa de Santa Maria, en el
municipi de Tiana, comarca del Maresme, jurisdicció, 1186.
MONTALT (Francesc de), notari de Girona, 930.
MONTARAGÓ, abadia vora la ciutat aragonesa
d’Osca, abat, 1029.
MONTBLANC, municipi de la Conca de
Barberà, 1068, Corts, síndics del braç reial de
Catalunya, 1067, 1072, veí, 1026.

MONTBUI, castell en el municipi de Bigues i
Riells, comarca del Vallès Oriental, en el comtat
de Barcelona, en el Vallès, 1040-1042.
MONTBUI (Joan de), cavaller, algutzir reial, 803.
MONTCADA, Moncada, castell en el municipi de
Montcada i Reixac, comarca del Vallès Occidental,
baronia de la ciutat de Barcelona, castell, 830, 834,
901, 1053, 1064, 1031-1033, Pobla nova del castell i parròquia de Santa Engràcia, Popula
Montiscatheni, 809, 872, 895, 1027, 1031-1033,
1057, 1064, procurador general per la ciutat de
Barcelona a la Pobla de Montcada, 1053, lloctinent
del batlle, regent l’escrivania del castell, capella de
Santa Maria del castell, notari públic del castell,
809, hostal d’en Company, 1032, costa de la
Guardiola, 1033, camp del Colomer, 1033, peça
de terra d’en Çatorra, ara d’Antoni Oliver, 1053.
M ONTCADA (Guillem Ramon de), comte
d’Agosta, 970, cavaller, procurador del braç militar de Catalunya, 1074. // — (Margarida de), abadessa del monestir de Santa Maria de Pedralbes,
de Barcelona, 1136. // — (Ot de), cavaller del
regne d’Aragó, 960.
MONTESA, orde militar de santa Maria, fundat
inicialment en aquest municipi de la Costera, en
el regne de València, mestre de l’orde, 929, 1110.
MONTGAT, municipi del Maresme, forques a
tocar de la torre de guaita, 1163.
MONTJUÏC (Miquel de), conseller de Barcelona,
1154-1155.
MONTMANY (Bartomeu), mercader, ciutadà de
Barcelona, 1194. // — (Berenguer de), llicenciat
en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge, 1053. // —
(Pere), moler, ciutadà de Barcelona, casat amb
Antònia, avi matern de Ponç de Masferrer, mercader, ciutadà de Barcelona, 1152.
MONTMELÓ, municipi del Vallès Oriental,
parròquia de Santa Maria, 1000.
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M ONTORIOL (Joan de), mercader, ciutadà de
Barcelona, 846.
MONTORNÈS [DEL VALLÈS], municipi del
Vallès Oriental, castell, 880.
MONTORNÈS, Munttornès (Pere de), donzell, senyor del castell, 880.
MONTPELLER, ciutat del Llenguadoc, Occitània,
departament de l’Erau, 941, 946, 1162.
MONT-RAVÀ (Berenguer de), batxiller en decrets,
oficial del bisbe de Barcelona, 1195.
MONT-ROS (Joan de), ciutadà de Barcelona, procurador, 1009. // — (Pere de), clavari de la ciutat
de Barcelona, 1097, 1123, 1135-1143, 1145. //
— (Pere de), menor de dies, mercader, ciutadà
de Barcelona, casat amb Elionor, 1104, 1176, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, receptor i administrador general del
dret d’ancoratge, 1180, 1183-1184, 1189.
MONTSERRAT, monestir de Santa Maria, en el
municipi de Monistrol de Montserrat, comarca
del Bages, obra del monestir, llegats testamentaris, 996, 1146.
MONTSÓ, municipi aragonès de la província
d’Osca, 859.

MONTULL (Mateu), familiar, domèstic i procurador
d’Esperandéu Cardona, jurisperit, ciutadà de
Barcelona, 838.
MÓRA (Antoni de), batlle del lloc de Fonts, de la
senyoria del bisbe de Lleida, 924. // — (Antoni
de), notari públic del lloc de Fonts, del bisbe de
Lleida, 924. // — (Antoni de la), mercader de
Lleida, 858. // — (Bartomeu de), notari públic de
Barcelona, 804, 808, 812-813, 821-823, 825, 828,
831, 833, 839, 990. // — (Francesc de la), notari
públic, 858, 864. // — (Ramon), procurador fiscal
del batlle de Barcelona, 1068. // — (Salvador de),
procurador del bisbe de Lleida, 924.
MORAGUES (Bernat), procurador, 1154.
MORANES (Pere), rector i notari públic de l’església de Falset, 798, 979.
MORATORES (Vicenç), canonge i capellà de Sant
Ot de l’església d’Urgell, 1054.
MORELL (Joan de), canonge, prior claustral i sotscol·lector apostòlic a l’església, ciutat i diòcesi de
Tarragona, 823, 825, 833, 845, 869, 905.
MORERA (Jordi), notari públic, 1108.
MULET (Guillem), de la casa del rei, ciutadà de
Barcelona, casat amb Maria, notari públic, 969,
1028.

MONTSÓ (Andreu de), notari de València, 1131.
MULNER (Miquel), mercader, ciutat de Lleida, 857.
MONTSONÍS (Arnau de), donzell, castlà de Gerb,
fill de Pere de Montsonís, cavaller, 870. // —
(Berenguer de), donzell, fill de Pere de
Montsonís, cavaller, 870. // — (Berenguer de),
veguer de Tortosa i de la Ribera d’Ebre, 992. //
— (Guillem de), donzell, fill de Pere de
Montsonís, cavaller, 870. // — (Pere de), cavaller,
pare d’Arnau, Pericó, Berenguer i Guillem de
Montsonís, donzells, 70, castlà de Gerb, 902. //
— (Pericó de), donzell, senyor del Bullidor, fill de
Pere de Montsonís, cavaller, 870.

MUNER (Bernat), paraire de draps de llana, ciutadà de Barcelona, 886.
MUNTAGUDA (Pere de), habitant de Flix, jurat dels
cristians del lloc de Flix, procurador, 954, 956,
962, 964-966.
MUNTANER (Ponç), doctor en decrets, jutge, 1022.
M UNTANYOLA (Guillem de), notari, 859. // —
(Pere de), rector de l’església de Sant Nicolau de
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la Granada del Penedès, fundador d’un presbiterat, 997, 1120.

NIÇA, ciutat de Provença, Occitània, departament dels Alps Marítims, 1075.

M UÑOZ (Joan), folrer del papa a la ciutat de
Calataiud, 961.

NICOLAU, cardenal de l’església romana del títol
de la Santa Creu de Jerusalem, protector de l’orde dels eremites de sant Agustí, jutge i comissari
especial delegat del papa, 1168. // —
(Berenguer), casat amb Bartomeva, pares de
Bertran Nicolau, mercader, ciutadà de Barcelona,
1058. // —, Nicholau, Nicholai (Bertran,
Bertrandus), del castell de Castellet, a la diòcesi
de Barcelona, mercader, ciutadà de Barcelona, fill
de Berenguer Nicolau i Bartomeva, fundador
d’un convent de l’orde dels frares eremites de
sant Agustí, sota l’advocació de la verge Maria i
del beat Agustí, anomenat la Casa de Déu, vora
Martorell, 981, 1005-1010, 1012-1016, 1018,
1020-1021, 1058, 1150, 1159, 1168. // —
(Galceran), notari públic de Barcelona, 923. // —,
Nicholai (Pau, Paulus), secretari reial, notari
públic, 1074.

MUR (Dalmau de), arquebisbe de Tarragona, conseller del rei, 1113-1114, 1116, 1121.
M USSES (Pere de), notari públic de Tortosa,
regent l’escrivania de la cort de l’oficialat de
Tortosa per Pere Sunyol, notari de dita cort,
absent, 965.
N
NADAL (Bernat), notari públic de Barcelona, a la
plaça del Canvis de Mar, 816, 886, 936, 1064,
1069, 1071, 1124, 1137. // — (Bonanat), notari
públic de Girona, 837-838, 841-843. // —,
Natalis (Joan, Johannes), notari públic de
Barcelona, 845-846, 884, 917, 945, 1055, 1083. //
— (Joan, Johan), prevere, celebrant a l’església de
Santa Maria del Pi, de Barcelona, 1082. // —
(Pere), notari públic de Castelló d’Empúries,
1101.

NICOLAVA, muller de Genís Almogàver, ciutadà
de Barcelona, abans muller de Guerau de
Vilatorta, ciutadà de Barcelona, 901, 931.
NOGUER (Guillem), del lloc de Cabassers, 904.

NÀPOLS, ciutat italiana de la Campània, capital
de l’antic regne de Nàpols, 1169.
NARBONA, ciutat del Llenguadoc, Occitània,
departament de l’Aude, arquebisbe, 980.
NAVARRA, regne, col·lector apostòlic, 989,
entrada del rei Carles III a Barcelona, 1036.
NAVARRO (Dídac), rector de l’església de Sant
Esteve de València, 989.
NAVERS (Bernat de), ciutadà de Lleida, 860. // —
(Ramon de), rector i notari públic de Cabassers,
904.
NEGRE (Gregori), jurat de Mallorca, procurador,
1001, 1003.

NOGUERA (Antoni), boter, marmessor, 1055. //
— (Francesc), apotecari, ciutadà de Barcelona,
1053. // — (Guillem), de Barcelona, 946. // —
(Jaume), rector de l’església i notari públic de
Sarroca, 857. // — (Jaume), sastre, ciutadà de
Barcelona, administrador de la confraria de l’ofici
dels sastres de Barcelona, 1092.
N OGUERS (Antoni des), mercader, ciutadà de
Barcelona, tutor, administrador, 1031-1033,
1039. // — (Francesc des), mercader, ciutadà de
Barcelona, pare de Jaumet des Noguers, 917,
976, 1039. // — (Jaume des, Jacme dez), mercader, ciutadà de Barcelona, oriünd de la vila de
Santpedor, 976. // — (Jaumet des), fill impúber
de Francesc des Noguers, ciutadà de Barcelona,
1039.
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NOU (Bernat sa), mercader, ciutadà de València,
1131.
N OXETO (Pere de), clergue de la diòcesi de
Piacenza, notari públic, 1168.
NULES, municipi de la Plana Baixa, rector de l’església, a la diòcesi de Tortosa, 1119.
O

síndic de la ciutat de Barcelona, 1060, 1140,
1145, 1163, 1195. // — (Pere), clavari de la ciutat, ciutadà de Barcelona, procurador, 974, 999,
1056.
OLIVERA (Berenguer d’), ciutadà de Barcelona,
889. // — (Sança), priora del monestir de Santa
Maria de Jonqueres, de Barcelona, 1015.
O LIVERES (Pere ses), rector de l’església de
Vilafranca, a la diòcesi de València, 1131.

ODINA (Martí d’), prior de Pertusa, a la diòcesi
d’Osca, sotscol·lector apostòlic de la dècima a la
ciutat i diòcesi d’Osca, 810, 820, 828, 831, 839,
846.

OLLER (Rafel), botiguer, ciutadà de Barcelona,
1130.

OLIBA (Julià, Jolià), prevere d’Illa, 1156.

OLZINA, Ulzina (Jaume, Jacme), cuireter, ciutadà
de Barcelona, 1115. // — (Joan), secretari reial,
notari públic, 1133, 1169.

O LIVELLA (Andreu d’), mercader, ciutadà de
Barcelona, sogre de Pere Queralt, mercader, ciutadà de Barcelona, menor de dies, tutor testamentari, 1146, 1189. // — (Andreu d’), escrivà de
les obres de la muralla i altres obres comunes de
Barcelona, 1163. // — (Pere d’), casat amb
Joaneta, que després fou la muller de Francesc
Marquès, ciutadà de Barcelona, 875.
OLIVER (Antoni), mercer, ciutadà de Barcelona,
marmessor, 892. // —, Oliverii (Antoni,
Anthonius), sotsíndic de la ciutat de Barcelona,
causídic, 1022, 1068. // — (Bernat), clergue de
Mallorca, notari públic, 1161. // — (Francesc),
mercader, ciutadà de Barcelona, casat amb
Constança, pares de Francesc Oliver, mercader,
ciutadà de Barcelona, 1103. // — (Francesc),
mercader, ciutadà de Barcelona, fill de Francesc
Oliver, mercader, ciutadà de Barcelona, i
Constança, casat amb Joaneta, 1103. // —
(Guillem), ciutadà de Barcelona, lloctinent d’escrivà de porció del rei Pere, pare de Guillem
Oliver, 918. // — (Guillem), fill de l’anterior
Guillem Oliver, 918. // — (Guillem, Guillemonet),
ciutadà de Barcelona, casat amb Violant, 918,
1012. // — (Guillem), conseller de Barcelona,
1030, 1036. // —, Oliverii (Joan, Johannes), ciutadà de Barcelona, notari públic de Barcelona,

O LZINELLES (Francesc d’), notari públic de
Barcelona, ciutadà de Barcelona, 835, 896, 997,
1088. // — (Rafel d’), escrivà de porció de la casa
de la reina, fill de Francesc d’Olzinelles, notari,
ciutadà de Barcelona, casat amb Eulàlia, 1088.
OM (Nicolau d’), causídic, ciutadà de Barcelona,
tutor, 1018.
O MEDES (Gabriel), mercader, ciutadà de
Barcelona, 1065.
ONTINYENT, municipi de la Vall d’Albaida, lloc,
1113.
ÒPOL, municipi d’Òpol i Perellós, al Rosselló,
lloc de jurisdicció del rei d’Aragó, fronterer amb
França, 1162.
ORGANYÀ, municipi de l’Alt Urgell, canonge,
1054.
ORTAL (Joan), casat amb Isabel, germana d’Antoni
Rovira, 1028.
ORTIGUES, Ortigiis (Jaufred d’, Jaufridus de), doctor en lleis, regent la cancelleria reial, 1062.
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O RTS , d’Hort (Pere), mercader, ciutadà de
Barcelona, casat amb Jaumeta, 1100, 1157.
OSCA, ciutat d’Aragó, ciutat, diòcesi, mercader,
810, 820, 828, 831, 839, 846-847, 891.
OSONA (Joan), notari públic de Barcelona, 1129.
O TGER (Antoni, Anthoni), sastre, habitant de
Barcelona, fill de Guillem Otger, germà de Maria,
procurador, 1150. // — (Guillem), de la vila de la
Geltrú, a la diòcesi de Barcelona, pare d’Antoni
Otger, sastre, habitant de Barcelona, i de Maria,
1150.
P
PACS (Nicolau de), ciutadà i jurat de Mallorca,
procurador, receptor i administrador de les
imposicions de la universitat de Mallorca, 1001,
1003, 1151.

PALLARS, demarcació administrativa dependent
de la vegueria de Lleida, veguer de Lleida i de
Pallars, 966.
PALMA [D’EBRE], la, municipi de la Ribera
d’Ebre, castell i lloc, del bisbat de Tortosa, a la
Ribera d’Ebre, baronia de la ciutat de Barcelona,
procurador general del lloc per la ciutat de
Barcelona, 826, 850, 852-854, 856-867, 870-875,
878-883, 885-890, 892-895, 897-904, 906-910,
912-916, 918-922, 925, 928-931, 944, 952, 954955, 962, 969, 1026-1028, 1105.
PALOL (Bartomeu de), ciutadà de Barcelona, 991.
// — (Pere de), canonge i paborde d’agost a l’església de Barcelona, canonge precentor de l’església de Barcelona, àrbitre i amigable componedor, 1196-1197.
PALOU, municipi de Granollers, comarca del
Vallès Oriental, casal en el Vallès, senyoria de
Francesc Marquet, ciutadà de Barcelona, 878.

PADROSA (Nicolau), sastre, ciutadà de Barcelona,
administrador de la confraria de l’ofici dels sastres
de Barcelona, 1092.

PAMPLONA, ciutat de Navarra, País Basc, ciutat i
diòcesi, diòcesi vacant, 847, 980.

P ADROSELL (Berenguer), notari públic de
Barcelona, 942.

PAPIOL (Ramon de), doctor en lleis, ciutadà de
Barcelona, jutge i comissari reial, 1186-1187.

PALADELLA (Bernat), procurador fiscal de la cort
del batlle de Barcelona, 1195.

PARACOLLS (Antoni), notari públic de Perpinyà,
1067.

PALAFOLLS, municipi del Maresme, vila, a la diòcesi de Girona, 1069, 1071.

PARADES (Jaume), sastre, ciutadà de Barcelona,
administrador de la confraria de l’ofici dels sastres
de Barcelona, 1097.

PALAU (Arnau), àlies Rouric, Rourich, de la parròquia de Sant Boi de Llobregat, hereu de
Berenguer Palau, casat amb Eulàlia, germà de
Jaume Rouric, 1185. // — (Berenguer), de la
parròquia de Sant Boi de Llobregat, 1185. // —
(Bernat), de la parròquia de Sant Genís de
l’Ametlla, a la diòcesi de Barcelona, 1000. // —
(Felip de, Phelip), prevere, rector de l’hospital de
la seu de Girona, sotscol·lector de la dècima a la
ciutat i diòcesi de Girona, 812-813, 821.

P ARATGE (Guillem, Guilelmus), ciutadà de
Barcelona, habitant a la parròquia de Sant Just
Desvern, 1044.
P ARDINA (Bernardus), testimoni a Castelló
d’Empúries, 1034.
PARDO DE LA CASTA, cavaller, conseller reial i merí
de la ciutat de Saragossa, 925.
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PARETS [DEL VALLÈS], municipi del Vallès
Oriental, parròquia de Sant Esteve, 1000.
PARRA (Guillem sa), seller, ciutadà de Barcelona,
marmessor, 1055.
P ASQUAL (Rafel), notari públic de Barcelona,
tenint les escriptures de l’escrivania del difunt
Bartomeu Guamir, notari, 1046.
PASTOR (Arnau Guillem), casat amb Elionor, 991.
// — (Bernat), notari públic de Barcelona,
1080. // — (Jaume, Jacme), comissari i administrador, ciutadà de Barcelona, casat amb Margarida,
marmessor, 794-795, 805, 1013-1014, 1139. //
— (Pere), ciutadà i mercader de Tortosa, procurador, 814, 868.
P ATI , en, ciutadà de Barcelona, patró de nau,
1065.
P ATZI (Andreu de), mercader, habitant a
Barcelona, 1029.
PAU (Joan de), cavaller, 1164.
PAVEILLIONE (P. de), notari apostòlic, 985.
PEDRALBA, municipi dels Serrans, al País
Valencià, a la diòcesi de València, 989.
PEDRISSA (Vicenç), llicenciat en decrets, ambaixador del General de Catalunya, 1062.
PEDRO, Don, infant. Vegeu PERE D’ARAGÓ, infant.
P ELEGRÍ , Peregrini (Pere, Petrus), batxiller en
decrets, canonge de la seu de València,
sotscol·lector dels drets de la Cambra Apostòlica
a la ciutat i diòcesi de València, 943, 945, 949,
doctor en decrets, degà de la seu de Lleida, jutge,
1165, doctor en decrets, canonge i paborde de
gener a l’església de Barcelona, 1196-1197.
PELLICER, Pellicerii (Pere, Petrus), beneficiat, sotscol·lector de la dècima a l’església, ciutat i diòcesi

de Mallorca, 822. // —, Pellicerii (Pere, Petrus),
notari públic de Barcelona, 1044, regent l’escrivania de la cort de Castelló d’Empúries per la ciutat
de Barcelona, 1101.
PERDIGUERA, la, municipi aragonès de la província d’Osca, lloc, 810.
PERE, abat del monestir de Sant Joan de la Penya,
a la diòcesi d’Osca, cubiculari papal i portantveus
del cambrer apostòlic, 847, 891, 950, 958, 984,
bisbe electe de Lescar, 972, 983. // — II,
d’Empúries, Don Pedro, comte d’Empúries, casat
amb Joana de Rocabertí, germà del també comte
d’Empúries Joan II, nebots ambdós del rei Martí,
827, 926. // —, administrador perpetu de l’església de Tortosa, 965. // — III, rei de CatalunyaAragó, 796, 854, 865, 894, 918, 932, 944, 974,
986-987, 992-995, 999, 1030, 1052, 1079, 11221123. // —, fill de Joan ses Avasses, ciutadà de
Barcelona, major de dies, 1021. // — d’Aragó,
Don Pedro, infant, fill del rei Ferran I de
Catalunya-Aragó, 1155. // — (Bonanat), doctor
en decrets, ciutadà de Barcelona, missatger de la
ciutat de Barcelona tramès al rei, 1116. // —
(Llorenç, Lorenç), notari públic de Lleida, 913,
919, 929, 954, 956, 979, regent l’escrivania de la
cort del veguer de Lleida, 966-967. // —
(Salvador), notari públic, veí de la ciutat de Lleida,
procurador, 814, 868, 966, 978-979, 1105. // —
Joan, germà de Jaume Jou, mercader, ciutadà de
Barcelona, fill, 1175-1177.
P ERELLÓ (Bernat), de la vila de Tivissa, pare de
Bernat i Guillem Perelló, 849. // — (Bernat), de la
vila de Tivissa, fill de Bernat Perelló, germà de
Guillem de Perelló, 849. // — (Guillem), de la vila
de Tivissa, fill de Bernat Perelló, germà de Bernat
Perelló, casat amb Maria, pares de Bernat i Antoni,
849, 910. // — (Ramon de), de la vila de Falset, 906.
PERELLÓS (Ramon de), cavaller, governador dels
comtats de Rosselló i Cerdanya, 1118.
PERERS (Nicolau), vicari perpetu de l’església de
Santa Maria del Mar, de Barcelona, 896-897.
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PÉREZ (Alfonso), beneficiat a l’església de Burgos,
fill de Pedro Fernández de Villegas, de Burgos,
959-960, 970-971.

PIQUER (Antoni), notari públic, procurador, 927. //
— (Arnau), notari, ciutadà de Barcelona, procurador, 877, 881, 901, 1035, 1037.

P ERICÓ , fill de Pere Bofill, boter, ciutadà de
Barcelona, i Eulàlia, 936. // —, fill pupil de Joan de
Torrent, notari, i Eulàlia, 1018. // —, fill de
Guillem Company, hostaler, ciutadà de Barcelona,
i Maria, 1031-1033. // —, fill de Francesc de
Conomines, ciutadà de Barcelona, i Isabel, 1112.

PISCIBUS (Nicolau de), doctor en lleis, jutge de la
ciutat de Catània, 1095.

PERIS (Toda), muller del mestre Marc, cirurgià,
ciutadà de Barcelona, 1063, 1085.
PERPINYÀ, ciutat del Rosselló, batlle, canviador,
Corts generals celebrades pel rei Pere, escrivà
substitut, mestre i operaris de la seca situada al
carrer dels Fabres, plaça de les Cebes, 992-995,
1067, 1072, 1108-1109, 1118, 1162.
PERTUSA, municipi aragonès de la província
d’Osca, a la diòcesi d’Osca, prior, 810, 820, 828,
831, 846, a la diòcesi de Lleida, 846.
PI (Bernat), notari públic de Barcelona, 1139,
1142, regent l’escrivania del Consolat de Mar,
1175.
PIACENZA, ciutat italiana d’Emília-Romanya, diòcesi, 1168.
PIEROLA, en el municipi dels Hostalets de
Pierola, comarca de l’Anoia, parròquia de Sant
Pere, 1093.
PILA (Bernat sa), ciutadà de Barcelona, conseller
de Barcelona, ambaixador tramès per la ciutat de
Barcelona al rei, 1154, 1169-1170.
PINÓS (Pere), notari públic substitut de Jaume de
Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i
vegueria de Girona, 1072.
PINYOL (Bernat), ciutadà de Tortosa, síndic de la
universitat de la ciutat de Tortosa, 995.

PISTOIA, ciutat italiana de la Toscana, prepòsit
de l’església, 1164.
P LA (Berenguer de), escrivà jurat de Castelló
d’Empúries, 941. // — (Bernat de), canonge de
Barcelona, procurador, 1040-1041. // —
(Francesc de), conseller de Barcelona, 1123,
1180, 1185. // — (Guillem de), porter reial, 815.
// — (Jaume), d’Illa, notari públic de la diòcesi
d’Elna, 934, 1098, 1111, 1156. // — (Jaume),
notari públic, 1102. // — (Joan de), jutge i comissari, 807. // — (Pere de), ciutadà de Barcelona,
empresonat a Gènova i després alliberat, 1162. //
— (Ramon de, Ramon des), ciutadà de
Barcelona, 1175-1177, conseller de Barcelona,
830, 1095.
PLACHAMONO (Abatipsta), doctor en lleis, procurador, 1096.
PLANA (Antoni sa), notari, ciutadà de Barcelona,
1006, escrivà de la cort del veguer de Barcelona,
1022. // — (Antoni sa), doctor en decrets,
paborde del mes de maig de l’església de
Barcelona, 1100, 1157. // — (Joan sa), cavaller,
regent la vegueria de Barcelona, 1159.
POCH (Berenguer Ramon), notari de la cort de
Castelló d’Empúries, 1101.
POL (Bernat), ciutadà de Barcelona, casat amb
Eulàlia, 840.
P ONÇ (Berenguer), jurisperit de Castelló
d’Empúries, jutge ordinari del castell i els termes
de Siurana d’Empordà, 1034, 1101. // —
(Berenguer), de la parròquia de Sant Pere de
Pierola, tutor, 1093-1094. // — (Bernat), prevere,
beneficiat a l’església de Barcelona, procurador,
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1041, 1110. // —, Poncii (Guillem, Guilelmus),
secretari del rei, notari públic, 827, 932. // —
(Guillem), professor de teologia, prior del convent dels eremites de Sant Agustí de Tolosa,
1168. // — (fra Joan), de l’orde dels frares eremites de sant Agustí, conventual del monestir de la
Casa de Déu del mateix orde, situat dins la baronia de Castellví de Rosanes, procurador, 1165. //
— (Pere), notari públic de Barcelona, ciutadà de
Barcelona, 896-897, 1031-1032.

PRATMAJOR (Marc de), prevere, prior de la capella
de les Onze Mil Verges, de la seu de Barcelona, 1085.
PRATNARBONÈS (Bernat de), de la tresoreria reial,
ciutadà de Barcelona, 871.
P RATO (Geminiano de), doctor en decrets,
prepòsit de l’església de Pistoia, capellà del papa
Eugeni IV, auditor de les causes d’apel·lació del
palau apostòlic, 1164-1165.

P ONT (Bernat de), doctor en lleis, 932. // —
(Jaume de), notari públic de Tortosa, 814, 868. //
— (Joan de), llicenciat en decrets, 1022. // —
(Pere de), clergue de la diòcesi de Girona, notari
públic, 826.

P RATS (Bernat de), mercader, ciutadà de
Barcelona, marmessor, 939. // — (Guillem de),
mercader, ciutadà de Barcelona, 939. // — (Pere
des), de la parròquia de Sant Cristòfor de Lliçà
de Vall, 1000.

PORRERES, municipi de l’illa de Mallorca, església
parroquial, 811.

PREIXANA (Jaume), mercader de Barcelona, 822. //
— (Jaume de), moler, ciutadà de Barcelona, casat
amb Clara, 1047.

P ORTA (D. de la), notari eclesiàstic, 1045. // —
(Domènec), batlle reial del castell d’Empúries, 937.
PORTAGALÈS (Joan), correu, ciutadà de Barcelona,
799, 801.

PROVENÇAL MERCADELL, jueu de Falset, 798, 849,
877, 881, 907.
PRUNERES (Ricarda de), priora del monestir de les
Magdalenes, de Barcelona, 999.

PORTELLA (Gabriel), missatger, 869.
PUELLES (Bernat), notari públic de Lleida, 902.
POU (Guillem de), ciutadà de Barcelona, fundador
de l’Almoina dels Infants Orfes, de Barcelona,
1085-1086. // — (Pere de), notari públic de
Barcelona, 799-800.
POVERA, forques de Puig Guardiola, sobre la casa
d’en Povera, en el terme de Molins de Rei, 1163.
PRADES, municipi del Baix Camp, comte de les
Muntanyes de Prades, procurador general del
comtat, 798, 849.
PRAT (Arnau), del lloc de Querol, a la Cerdanya,
pare de Pere Prat, casat amb Guillemona, 1064.
// — (Pere), canonge d’Organyà, notari públic de
la ciutat d’Urgell, 1054. // — (Pere), del lloc de
Querol, a la Cerdanya, fill d’Arnau Prat, procurador, 1064.

PUIG, en, mercader, ciutadà de Barcelona, 1065. //
— (Alemany de), notari públic i escrivà de la universitat de Mallorca, 1151. // — (Esteve des), de
la vila de Sant Vicenç de Cervelló, 1070. // —
(Francesc de), notari de Barcelona, 976. // —
(Guillem de), llicenciat en lleis, ciutadà de Barcelona, 929. // — (Jaume de), ciutadà de
Barcelona, 840. // — (Pere de), porter reial, marmessor, 939. // — (Pere de), notari públic de
Barcelona, 1065-1066, 1068. // — (Pere des),
ciutadà de Barcelona, 1176.
PUIGCERDÀ, municipi de la Baixa Cerdanya,
convent dels Predicadors, 1118.
PUIGFERRER (Arnau de), mestre d’aixa, ciutadà de
Barcelona, 1024.
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PUJADA (Antoni), conseller de Barcelona, 1122. //
— (Guillem), mercader, ciutadà de Barcelona,
procurador, 959, 970-971. // — (Guillem), conseller de Barcelona, 1154.
PUJADES (Pere Pau), notari públic de Barcelona,
1170.
PUJOL (Ferrer de), canonge de Barcelona, administrador de l’hospital de la Santa Creu, de
Barcelona, 1094. // — (Francesc de), notari, ciutadà de Barcelona, 1024. // — (Joan), pellisser,
ciutadà de Barcelona, 1057. // — (Joan des),
escrivà reial, notari públic, 1017. // — (Ramon
de), canonge de Vic, oficial del bisbe de
Barcelona, 1165.
PUJOLS, indret de Castelldefels amb les forques
que delimiten els termes de la ciutat de
Barcelona, 1163.

QUINT (Antoni de), mercader de Mallorca, receptor i administrador de les imposicions de la universitat de Mallorca, 1151.
QUINTANA (Bernat sa), prevere, beneficiat a l’església de Santa Maria del Mar, de Barcelona, procurador, 819.
R
RABINAT (fra Pere), prior del convent de la Casa
de Déu, situat dins la baronia de Castellví de
Rosanes, a la diòcesi de Barcelona, 1165.
RABÓS (Guillem), carnisser, ciutadà de Barcelona,
prohom de la confraria de l’ofici dels carnissers
de la ciutat de Barcelona, 1196-1197.
RAFAELA, muller d’Antoni Serradell, mercader, ciutadà de Barcelona, 990. // —, muller de Pelegrí
de Soler, ciutadà de Barcelona, 996.

Q
RAFART, hereus d’en, de Vallvidrera, 1176.
Q UERALT (Francesc), germà de Pere Queralt,
mercader, ciutadà de Barcelona, menor de dies,
1146. // — (Gilabert), ciutadà de Barcelona,
oncle de Pere Queralt, mercader, ciutadà de
Barcelona, menor de dies, tutor testamentari,
1146, 1189. // — (Pere), casat amb Constança,
avi patern de Pere Queralt, mercader, ciutadà de
Barcelona, menor de dies, 1146. // — (Pere),
mercader, ciutadà de Barcelona, casat amb Isabel,
pares de Pere Queralt, mercader, ciutadà de
Barcelona, menor de dies, 1146. // — (Pere,
Petrus), mercader, ciutadà de Barcelona, menor
de dies, fill de Pere Queralt, mercader, ciutadà de
Barcelona, i Isabel; casat amb Violant; pares de
Constancina, 1146, 1189.
QUEROL, en el municipi de Porta, comarca de
l’Alta Cerdanya, lloc de la Cerdanya, 1064.
QUEROL (Ramon), mestre en medicina, ciutadà
de Barcelona, 830. // — (Vicenç), mercader, ciutadà de Barcelona, marmessor, 968.

RAJADELL (Manuel de), cavaller, veguer del comtat
d’Empúries, 1073.
RALLÓ (Narcís), notari públic de Barcelona, 968,
1175-1177, 1188.
RAM (Domènec), prior de Saragossa, referendari
pontifici, procurador papal i de la Cambra
Apostòlica, 1025.
RAMON, abat del monestir de Santa Maria de
Ripoll, 915. // — (Francesc, Francesch), menor de
dies, abaixador de Lleida, 864. // — (Guillem),
mercader, ciutadà de Barcelona, casat amb
Margarida, 1087.
R APAÇ (Arnau), boter, ciutadà de Barcelona,
1060.
R EGASSOL , Regaçol (Pere, Petrus), familiar de
Berenguer Ribalta, canonge de Barcelona, sots-
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col·lector general del subsidi clerical, i de la
Cambra Apostòlica a la diòcesi de Barcelona i a
les províncies eclesiàstiques de Tarragona i
Saragossa, receptor i administrador general d’una
armada, col·lector i receptor general de les dues
talles decretades pel Concili Provincial de
Tarragona, 983, 1029, 1043, 1045, 1054, 1075,
1110, 1113-1114, 1117, 1121.

847, 869, 891, 905, 933, 945, 950, 953, 958, 961,
963, 972-973, 983-984. // — (Pere), clavari de la
ciutat de Barcelona, síndic i procurador de la ciutat, 1122.

REGINA, muller de Provençal Mercadell, jueu de
Falset, 798. // —, jueva de Falset, muller d’Astruc
Gràcia, 849, 907.

RIBES, en el municipi de Sant Pere de Ribes,
comarca del Garraf, castell, 1041.

REIG (Miquel, Michael), notari de Barcelona, 1092,
1097, escrivà jurat de la cort del veguer de
Barcelona, 1135-1139, 1141-1143, 1145.
REIXAC (Bernat de), donzell, batlle reial del castell
de Cadaqués, 937.
RELAT (Berenguer de), ciutadà de Barcelona, 885.
// — (Bernat de), àlies de Guimerà, cavaller,
1044.
REQUESENS, en el municipi de la Jonquera,
comarca de l’Alt Empordà, castell, 937.
REQUESENS
Lleida, 884.

I DE

MONTOLIU (Guerau), bisbe de

REVELL, Ravell (Guillem), paraire, mercader, ciutadà de Besiers, procurador, 940-942, 946.
REVERDIT (Berenguer), mercader de Barcelona,
1022.
R IBA (Berenguer), de Perpinyà, notari públic,
escrivà de la cort del governador dels comtats de
Rosselló i Cerdanya, 1118.
RIBALTA (Berenguer de, Berengarius de), prior del
convent de Santa Anna, de l’orde del Sant
Sepulcre, de Barcelona, canonge de Jerusalem,
nunci de la Seu Apostòlica a les províncies de
Tarragona, Saragossa i altres, col·lector general
dels drets i rendes de la Cambra Apostòlica, 817,

RIBERA (Miquel de), del lloc de la Perdiguera, 810.
RIBERA D’EBRE, comarca, 853, lloc de Banyoles, 998.

R IBES (Bernat Bartomeu), notari públic de
Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del
difunt Pere de Bruguera, notari, 1056. // —
(Guillem), arrendador a la ciutat de Barcelona de
les lleudes de Mediona, 1065-1066, 1068. // —
(Jaume de, Jacme de), precentor de l’església de
Mallorca, nunci i col·lector de la Seu Apostòlica,
col·lector general dels drets i rendes de la
Cambra Apostòlica a les províncies de Tarragona,
Saragossa i regne de Mallorca, 800, 804, 806,
808, 810, 812-813, 818-823, 825, 828, 831-833,
839. // — (Jaume de), cavaller, 1040-1041. // —
(Joan), del lloc de Cotlliure, del lloc de Serinyà,
940-941, 946.
R IC (Guillem), corredor d’orella, ciutadà de
Barcelona, procurador, 1077. // —, Rici (Mateu,
Matheus), mercader, habitant de Barcelona, procurador, 950, 972.
RICARD (Guillem), ciutadà de Girona, síndic i procurador de la ciutat de Girona, 1072. // —
(Simó), abaixador, ciutadà de Barcelona, marmessor, 1055.
RICART (Galvany), ciutadà de Barcelona, fill de
Riambau Ricart, ciutadà de Barcelona, 923, 1023,
1046. // — (Riambau), ciutadà de Barcelona, pare
de Galvany Ricart, 923, 1023, 1046.
RIERA (Bartomeu), germà de Guillem Riera, rector
de l’església de Nules, a la diòcesi de Tortosa, i
pare de Guillemonet i Bartomeu, 1119. // —
(Guillem), de la vila de Sant Vicenç de Cervelló,
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1070. // — (Guillem), rector de l’església de
Nules, a la diòcesi de Tortosa, 1119. // — (Joan
de, Johan), notari de Mallorca, 811, 844. // —
(Pere), 1033.
RIGAU, Rigaud (Antoni), escrivà reial, secretari de
l’infant Joan, notari públic, 926, 1095.
RIPOLL, Rippol, municipi del Ripollès, monestir
de Santa Maria, almoiner, vicari general de l’abat,
convent, pabordia d’Age, 915.

ROMA, ciutat capital d’Itàlia, Cúria Apostòlica,
església de la Santa Creu de Jerusalem, 1165,
1168.
R OMAGUERA (Francesc), carnisser, ciutadà de
Barcelona, prohom de la confraria de l’ofici dels
carnissers de la ciutat de Barcelona, 1196-1197.

RIPOLLET, municipi del Vallès Occidental, parròquia, 834.

ROMEU (Baltasar), ciutadà de Barcelona, empresonat a Gènova i alliberat, 1162. // — (Francesc),
conseller de Barcelona, 830, 998. // — (Guillem),
ciutadà de Barcelona, conseller de Barcelona,
ambaixador tramès per la ciutat de Barcelona a
Itàlia davant del rei d’Aragó, 1123, 1162, 1177.

R IUDESCALES (Pere de), ciutadà de Barcelona,
marmessor, 1048-1051.

ROMIA, muller de Miquel Mulner, mercader, ciutadà de Lleida, 857.

RIUDOVELLES (Bertran de), clergue tonsurat, 1014.

ROQUERS (Bartomeu), cònsol de l’ofici dels blanquers de la ciutat de Barcelona, 951. // —
(Guillem), peier, ciutadà de Barcelona, casat amb
Andrea, 1069, 1071.

ROCA (Nicolau), escrivà de la reina Maria, notari
públic, 1186.
ROCA DEL VALLÈS, la, municipi del Vallès
Oriental, senyor del castell, 1099, 1154.
ROCABERTÍ, vescomte de, 926.
ROCAMORA (Joan de), notari públic de Lleida, 903.
RODA (Bartomeu de, Berthomeu), mercader, ciutadà de Barcelona, 886. // — (Miquel de), mercader, ciutadà de Barcelona, administrador, 917,
1039.
RODRÍGUEZ (Pedro), un dels setze rectors de la
ciutat de Burgos, casat amb Eulalia González, filla
de Pedro Fernández de Villegas, de Burgos, 959960, 970-971.
R OGER (Bernat), patró de nau, ciutadà de
Barcelona, 1075.
ROIG (Pere), notari públic de Barcelona, 875, 889,
tenint les escriptures de l’escrivania del difunt
Joan Nadal, notari, 1083.

ROS (Gabriel), ciutadà de Barcelona, pare de Joan
Ros, ciutadà de Barcelona, 1057. // — (Guillem),
advocat ordinari de la ciutat de Barcelona, 998. //
— (Joan), conseller de Barcelona, 998, 1086. // —
(Joan), ciutadà de Barcelona, fill de Gabriel Ros,
ciutadà de Barcelona, 1057. // — (Lluís), conseller
de Barcelona, 1123.
ROSANES (Galceran de), cavaller, algutzir reial,
803.
ROSES, municipi de l’Alt Empordà, batlle reial,
port, vila, 937, 941, 946.
ROSET (Pere), notari públic de Barcelona, 872,
883, 895, 1027.
ROSSELL (Berenguer), prevere, beneficiat a la seu
de Barcelona, fundador d’un benefici a l’altar de
Sant Sever del claustre de la catedral, 1104,
1191. // — (Jaume), notari públic de Barcelona,
829-830, 836, 974, 1016. // — (Joan), de la casa
del rei, ciutadà de Barcelona, procurador, 837-
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838, 841-843, de la tresoreria reial, 937. // —,
Rausell (Pere), sabater, ciutadà de Barcelona, 840.
ROSSELLÓ, comarca de la Catalunya del Nord,
governador dels comtats de Rosselló i Cerdanya,
veguer de Rosselló i Vallespir, 1118, assessor de
l’ofici de la governació dels comtats, 1162.

de Ramon sa Rovira, 952. // — (Ramon sa), ciutadà de Barcelona, fill de Bernat sa Rovira, nét de
Ramon sa Rovira, 952.
S
SABADELL, municipi del Vallès Occidental, vila,
baronia de la ciutat de Barcelona, 1033, 1036.

ROSTET (Tomàs), notari de Barcelona, 895.
ROTLLAN (Guerau), de la vila de Sant Vicenç de
Cervelló, casat amb Elisenda, germana de Ramon
Borredà, 1070.
R OURE (Arnau), ciutadà de Barcelona, pare
d’Arnau, Galceran, Jaumet i Joan Roure, 921. //
— (Arnau), fill d’Arnau Roure, 921. // —
(Berenguer), notari públic de Barcelona, tenint les
escriptures de l’escrivania del difunt Bartomeu de
Móra, notari, 990, 1007. // — (Galceran), fill
d’Arnau Roure, 921. // — (Jaumet), fill d’Arnau
Roure, 921. // — (Joan), de Perpinyà, notari
públic, 1109. // — (Joan), fill d’Arnau Roure, 921.
// — (Miquel), ciutadà de Barcelona, conseller de
Barcelona, 854, 1024, clavari de Barcelona, 1030,
1039.
ROVIRA (Antoni, Anthoni), ciutadà de Barcelona,
antic escrivà de porció de la casa del rei Pere,
894, 969. // — (Antoni), ciutadà de Barcelona, fill
de Guillem Rovira, mercader, ciutadà de
Barcelona, i de Violant, 1028. // — (Berenguer),
argenter, ciutadà de Barcelona, 805. // — (Bernat
sa), ciutadà de Barcelona, procurador, fill de
Ramon sa Rovira, pare de Ramon sa Rovira, 952.
// — (Eligi sa), jurat de Mallorca, procurador,
1001, 1003. // — (Guillem), mercader, ciutadà de
Barcelona, casat amb Violant, pares d’Antoni,
1028. // — (Guillem Pere sa), mercader, ciutadà
de Barcelona, marmessor, 892, administrador del
Bací dels Pobres Vergonyants de la parròquia de
Santa Maria del Mar, de Barcelona, 948. // —
(Jaume), mercer, ciutadà de Barcelona, 816. // —
(Pascasi), matrasser, ciutadà de Barcelona, procurador substitut, 1047. // — (Ramon sa, ça), ciutadà de Barcelona, pare de Bernat sa Rovira, avi

SABATER (Antoni), notari públic, portantveus del
notari públic de Castelló d’Empúries, 1073. // —
(Bernat), 1101. // — (Joan), 1101. // — (Miquel),
d’Illa, 934. // — (Pere), notari públic de
Tarragona per autoritat de l’arquebisbe, 998.
SACOSTA (Pere), batxiller en decrets, rector de
l’església d’Alcúdia, procurador, 811.
SAGURÍN (Vicenç), canonge de Tortosa, referendari pontifici, procurador papal i de la Cambra
Apostòlica, col·lector dels drets i rendes de la
Cambra Apostòlica a les províncies de Tarragona
i Saragossa, 1025.
SAIDÍ, municipi del Baix Cinca, església, castell i
lloc, a la diòcesi de Lleida, 848, 855, 929.
SALA (Pere de), notari de Barcelona, 931. // —
(Tomàs), mercader, ciutadà de Barcelona, casat
amb Isabel, pares de Violant, 1028.
SALARS (Domènec de), habitant de Montagut,
procurador, fill de Pere de Salars, 860, 879, 886888, 890, 892-893, 898, 915-916, 952, 955. // —
(Pere de), pare de Domènec de Salars, 860, 879,
887-888, 890, 892-893, 898, 915-916, 952, 955.
SALINES (Jaume, Jaume de), prevere, beneficiat a
la seu de Lleida, sotscol·lector general de la dècima triennal i de les mitges procuracions a la ciutat i diòcesi de Lleida i a l’abadiat d’Àger, 806,
818-819, 832, 848.
S ALOMÓ , fill de Provençal Mercadell, jueu de
Falset, 798, 849, 877, 881, 907.
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SALOMÓ DE VALÈNCIA, jueu de Barcelona, 802.
S ALVADOR (Pere), prevere de Sant Vicenç de
Cervelló, 1070.

SANT ESTEVE DE PALAUDÀRIES, en el municipi de Lliçà d’Amunt, comarca del Vallès Oriental,
parròquia del terme del castell de Montbui, 1040.
SANT FELIU (Bernat de), donzell, 838, 842.

SAMERES (Nicolau), ciutadà de Barcelona, fundador d’un benefici perpetu, 1019.
SAMUEL ABRAHAM, jueu de Barcelona, 794-795.
SAMUEL BENVENIST, jueu de Barcelona, 794, 802.
SANAÜJA, Senahuga, municipi de la Segarra, lloc,
del bisbat d’Urgell, 873.
SANÇA, filla de Berenguer Mateu, siveller, ciutadà
de Barcelona, i Constança, germana de Maria i
Eulàlia, mare de Sibil·la, 936.
SÁNCHEZ (Joan), doctor en decrets, comissari i
ambaixador reial, 970. // — de Azqueta (Martín),
veí de Castro Urdiales, patró de la nau “Santa
Ana”, propietat de Pedro Fernández de Villegas,
de Burgos, 970. // — DE H EREDIA (Gonzalo),
cavaller, comissari i ambaixador reial, 970. // —
DE VERGARA (Juan), jutge de la ciutat de Burgos,
casat amb Isabel Fernández, filla de Pedro
Fernández de Villegas, de Burgos, 959-960.
SANILL (Pere), de la Pobla nova de Santa Engràcia
de Montcada, casat amb Maria, 1064.
SANT BOI DE LLOBREGAT, Sent Boy, Sanct
Boy, municipi del Baix Llobregat, administrador
de l’obra del pont, camí públic que va de Sant
Boi a Sant Vicenç de Cervelló, modificació del
curs del riu per prevenir danys al pont, parròquia,
988, 1185.
SANT CRISTÒFOL DE PALLARS, en el municipi
de Santa Eulàlia de Ronçana, comarca del Vallès
Oriental, parròquia del terme del castell de
Montbui, 1040.
SANT CUGAT DEL VALLÈS, municipi del Vallès
Occidental, 794-795, 802, 805.

SANT FELIU DE CODINES, municipi del Vallès
Oriental, parròquia del terme del castell de
Montbui, 1040.
SANT FOST [DE CAMPSENTELLES], Sent Fost,
municipi del Vallès Oriental, parròquia de la jurisdicció de la cartoixa de Montalegre, amb
Cabanyes, Martorelles i Santa Perpètua de
Mogoda, 1186-1187.
SANT JOAN DE LA PENYA, en el municipi aragonès de Boltanya, a la diòcesi d’Osca, abat, 847,
891, 950, 958.
SANT JUST DESVERN, municipi del Baix
Llobregat, habitant de la parròquia, 1044.
SANT MARTÍ (Ramon de), cavaller, domiciliat a la
ciutat de Mallorca, procurador, 977, 981.
SANT MARTÍ DEL FAI, en el municipi de Bigues
i Riells, comarca del Vallès Oriental, parròquia del
terme del castell de Montbui, 1040.
SANT MATEU DE MONTBUI, en el municipi de
Bigues i Riells, comarca del Vallès Oriental, parròquia del terme del castell de Montbui, 1040.
SANT MATEU DEL MAESTRAT, municipi del
Baix Maestrat, 1045.
SANT PERE PESCADOR, municipi de l’Alt
Empordà, batlle reial del lloc, 937.
SANT PERE SALLAVINERA, municipi de l’Anoia,
lloc, de la diòcesi d’Urgell, 892.
SANT POL DE MAR, municipi del Maresme,
1103.
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SANT ROMÀ, lloc, 940.
SANT VICENÇ DE CERVELLÓ, Sent Vicens des
Orts, Sent Vicens, avui Sant Vicenç dels Horts,
municipi del Baix Llobregat, benefici de Sant Joan
i Santa Llúcia a l’església, jurats i prohoms de la
vila, notari públic de la baronia de Cervelló, 988,
1070.
SANT VICENÇ DE RIELLS, en el municipi de
Bigues i Riells, comarca del Vallès Oriental, parròquia del terme del castell de Montbui, 1040.
SANTA EULÀLIA DE PROVENÇANA, en el
municipi de l’Hospitalet de Llobregat, comarca
del Barcelonès, parròquia, 921.
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA, municipi del
Vallès Oriental, parròquia de Santa Justa i Santa
Eulàlia de Ronçana, del terme del castell de
Montbui, 1040.
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA, municipi del
Vallès Occidental, parròquia de la jurisdicció de la
cartoixa de Montalegre, amb Cabanyes,
Martorelles i Sant Fost, 1186-1187.
SANTCELONI (Francesc de), ciutadà de Girona,
ambaixador del General de Catalunya, 1062.
SANTCLIMENT, Sancto Clemente, Sentcliment, Sent
Climent (Francesc de, Francesch de, Franciscus
de), cavaller, cavaller de Lleida, senyor dels castells i llocs de Flix, la Palma, el Mas de Flix i
Alcarràs, uixer d’armes del duc de Girona, majordom de la casa del duc de Girona, casat amb
Esclarmunda, pares de Pere, Ramon i Francesc de
Santcliment, 814, 826, 849-850, 852-854, 856868, 871-875, 877-883, 885-890, 892-904, 906910, 912-916, 918-922, 925, 928-931, 944, 947,
952, 954-956, 969, 1026-1028, 1105. // —
(Francesc de, Francescó de), donzell, ciutadà de
Lleida, menor de dies, més jove, senyor del lloc
de Sarroca, fill i procurador de Francesc de
Santcliment, cavaller, casat amb Caterina, 826,
853-854, 856-859, 861-862, 864, 872, 874-875,

878-880, 882-883, 885-890, 892-895, 897-898,
900-901, 909-910, 912, 914-916, 919-922, 925,
930-931, 944, 952, 954-956, 969, 978-979, 1028,
1105. // — (Francesc de), ciutadà de Barcelona,
829, 836. // — (Guillem de), cavaller, veguer de
Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 1163.
// — (Joan de), cavaller, 1105. // —, Sentcliment
(Pere de), canonge de Lleida, fill i procurador de
Francesc de Santcliment, cavaller de Lleida, 826,
852. // — (Pere de), procurador general del
comtat d’Empúries per la ciutat de Barcelona,
1073. // — (Ramon de), donzell, fill i procurador
de Francesc de Santcliment, cavaller de Lleida,
casat amb Francesca, 826, 858-861, 864, 872,
874-875, 877-880, 882-883, 885-890, 892-895,
897-898, 900-901, 906-910, 912, 914-916, 919922, 925, 930-931, 947, 952, 955, 969, 10271028.
SANTJOAN (Pere), lloctinent d’Andreu d’Olivella,
escrivà de les obres de la muralla i altres obres
comunes de Barcelona, 1163.
SANTJUST (Bernat de), ciutadà de Barcelona, 892,
955.
SANTPEDOR, municipi del Bages, vila, a la diòcesi de Vic, 976.
SANXÍS, Sanxiç (Domènec, Domingo), rajoler, ciutadà de Barcelona, 1080. // — (Domènec), procurador fiscal de la cúria reial. 1081. // —, Sancii,
de Calataiud, de Calathaiubio (Pere, Petrus),
cavaller, senyor de Pedralba, a la diòcesi de
València, 989.
SARAGOSSA, Çaragoça, ciutat capital d’Aragó,
ciutat, merí, diòcesi, prior, palau de l’Aljaferia,
815, 817, 824, 827, 865, 925, 989, 1025, 1029,
1116, província eclesiàstica, 800, 804, 806, 808,
810, 812-813, 818-823, 825, 828, 831-833, 839,
847, 869, 891, 905, 933, 945, 950, 958, 961, 963,
972-973, 983-984, 1025, 1043, 1045.
SARÇOLA (Francesc), cavaller, conseller i tresorer
reial, procurador del rei Alfons, 1133-1134, 1144.
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SARDENYA, Sardinia, armada en socors del
regne, 1043, 1045.
SARNE (Antoni), prevere, beneficiat a la seu de
Lleida, notari públic per autoritat apostòlica, 911.
S ARRIÀ (Bernat de), formenter, ciutadà de
Barcelona, 1016.
SARRIÓ (Pere), ciutadà de Barcelona, casat amb
Antònia, 1038.
SARROCA [DE LLEIDA o DE SEGRE], municipi
del Segrià, lloc de Francesc de Santcliment, donzell, menor de dies, universitat i singulars del lloc,
batlle i jurats, rector de l’església, 814, 857-859,
861-862, 864, 868, 872, 874-875, 877-880, 882883, 885-890, 892-895, 897-898, 900-901, 906,
909-910, 912-914, 916, 919-922, 925, 930-931,
952, 955, 969, 1027-1028, 1105.
SARTRA (Pere), prevere, beneficiat a l’església de
Santa Maria del Mar, de Barcelona, procurador,
1196-1197.
SASEU (Jaume), mercader, ciutadà de Barcelona,
marmessor, 968.
SAVALLÀ DEL COMTAT, municipi de la Conca
de Barberà, lloc, castell, vicari, notari públic, església, feu, 935, 938.
SAVARRÈS (Guillem), paraire de draps de llana, ciutadà de Barcelona, casat amb Joaneta, 10481051.
SCALA (Berthomeu), 1030.
SEGUÍ (Antoni), clergue de Besiers, escrivà, 940.

S ENANT (Joan, Joan de, Johannes), canonge i
sagristà de la seu de Lleida, col·lector, receptor i
administrador dels drets i rendes del papa en el
bisbat de Lleida, comissari apostòlic, 884, 911,
917, 924, 927. // — (Joan), convers, sastre de
Lleida, 884.
SENESTERRA (Bernat), cavaller, regent l’ofici de la
procuració general del comtat d’Empúries pel rei,
procurador general, 926, 937, 941-942, 1034.
SERENETA, muller de Felip de Ferrera, ciutadà de
Barcelona, 918.
SERINYÀ, grau i port reial, en el regne de França,
940-941, 946.
SERNA, Cerna, mas enderrocat del terme de
Montcada, 830.
SERRA (Bernat), conseller de Barcelona, 1086. //
— (Francesc), sastre, casat amb Antònia, 1063. //
— (Francesc), prevere de Barcelona, 1110. // —
(Guillem), ciutadà de Lleida, fill de Pere Serra,
903. // — (Joan), conseller de Barcelona, 796. //
— (Mateu), prevere, beneficiat a la seu de
Barcelona, marmessor, 1190. // — (Pere), causídic, ciutadà de Girona, 837-838, 841-842. // —
(Pere), mercader, ciutadà de Lleida, pare de
Guillem Serra, 903. // — (Pere), mercader, ciutadà de Barcelona, 945, 958. // — (Pericó), mercader, ciutadà de Barcelona, 933. // — (Ramon),
beneficiat de la capella de Santa Maria del castell
de Montcada, notari públic de dit castell i terme,
809.
S ERRADELL (Antoni), mercader, ciutadà de
Barcelona, fill de Berenguer Serradell, 990. // —
(Berenguer), mercader, ciutadà de Barcelona,
pare d’Antoni Serradell, 990.

SELVA, la, antiga demarcació territorial de la diòcesi de Girona, avui comarca administrativa,
ardiaca, 985.

SERVENT (Francesc), llicenciat en lleis, assessor de la
procuració general del comtat d’Empúries, 1073.

SELVA (Pere), prevere, porcioner de l’església i
lloc de Saidí, a la diòcesi de Lleida, 848.

SETANTÍ, Xatantí (Guillem), fill de Jaume Setantí,
mercader, ciutadà de Barcelona, i Joana, 1135,
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1137, 1142-1143. // —, Xatantí (Jaume, Jacme,
Jacobo), mercader, ciutadà de Barcelona, casat
amb Joaneta o Joana, pares de Guillem Setantí,
1077, 1135, 1137, 1142-1143. Vegeu XETANTÍ.
Seu Apostòlica, 833, 839, 847, 869, 905, 933,
963.
SEU D’URGELL, la, municipi de l’Alt Urgell,
canonge i capellà de Sant Ot de l’església
d’Urgell, ciutat, diòcesi, notari públic, 1054.
SIBIL·LA, muller de Jaume Castelló, mercader de
Barcelona, 901. // —, filla de Sança, 936. // —,
muller de Galceran de Caldes, pares de Ramonet
de Caldes, 1093.
SICART (Iohan), testimoni a Castelló d’Empúries,
1034.
SICÍLIA, almirall, mestre justicier i notari públic
del regne, lloc de Comiso, 1095-1096.
SIMÓ (Joan), ciutadà de Barcelona, notari públic,
926. // — (Narcís), notari públic, substitut de
Jaspert de Campllong, notari públic de la ciutat,
batllia i vegueria de Girona, 812-813.
S ITGES (Francesc de), conseller de Barcelona,
1134. // — (Galceran de), ciutadà de Barcelona,
871. // — (Pere de), conseller de Barcelona, 998.
SITJAR (Rafel), carnisser, ciutadà de Barcelona,
prohom de la confraria de l’ofici dels carnissers
de la ciutat de Barcelona, 1196-1197.
SIURANA (Joan), prior de la seu de Tarragona,
986.

SOBREQUÉS I CALLICÓ (Jaume), 1170, 1178, 1182.
SOGORB, municipi de l’Alt Palància, beneficiat a
la seu, bisbat i diòcesi de Sogorb-Albarrasí, església de Santa Maria d’Albarrasí, notari públic, sotscol·lector a la diòcesi, lloc, 933, 951, 953, 963,
973.
SOLÀ (Ramon), de Sabadell, 1033.
S OLANLLONG (Jaume de), habitant de la vila
d’Igualada, procurador, 935, 938.
SOLDANI (Felip), mercader de Florència habitant a
Barcelona, 984.
SOLDEVILA (Bernat de), prevere, rector de l’església
del lloc de Cabrera, a la diòcesi de Barcelona, 928.
SOLER (Antoni), procurador fiscal de la cúria reial,
1081. // — (Bartomeu), àlies Mates, Mathes,
habitant de la Pobla nova de Montcada, 1053. //
— (Guillem de), ciutadà de Barcelona, marit
d’Elionor, 991. // — (Guillem de, des), ciutadà de
Barcelona, conseller primer de Barcelona, àrbitre
i amigable componedor, 1154, 1193-1194, 11961197. // — (Jaume de), mercader resident a
Avinyó, 950, 972. // — (Mateu de), conseller de
Barcelona, 1180, 1185. // —, Solerio (Pelegrí de,
Peregrinus de), ciutadà de Barcelona, casat amb
Rafaela, 996. // — (Pere), notari públic de
Barcelona, 852-854, 856-868, 871-875, 878-883,
885-890, 892-895, 897-904, 906-910, 912, 914916, 918, 920-922, 925, 928-931, 944, 952, 955,
969, 1026-1028. // — (Pere), ciutadà de
Barcelona, administrador de l’Almoina dels Infants
Orfes de Barcelona, 1063, 1085-1086. // —
(Ramon de), cavaller, comissari i ambaixador
reial, 970.

SIURANA D’EMPORDÀ, municipi de l’Alt
Empordà, jutge ordinari i notaria del castell i termes, 1034.

SOLERES (Ramon de), prevere, beneficiat a l’església de Barcelona, procurador, 920.

SIXENA, en el municipi aragonès de Vilanova de
Sixena, abadessa i monges del monestir, 927.

SOLSONA, municipi del Solsonès, vila, 806, 812813.
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SORA (Jaume de), prevere, beneficiat a l’església
de Sant Miquel, de Barcelona, marmessor, 1153.

TALARN, municipi del Pallars Jussà, patrimoni
reial, 1148.

SORIÀ (Pere de), rector de l’església parroquial de
Porreres, 811.

TALLADA (Jaume), causídic, ciutadà de Barcelona,
procurador, 1191.

SORRIBES (Francesc), prevere, beneficiat a la seu
de Barcelona, procurador, 1091.

TARASCÓ, ciutat de Provença, Occitània, al
departament de les Boques del Roine, 980.

S OS (Jaume de, Jachme), de l’ofici del Mestre
Racional de la cort del rei, ciutadà de Barcelona, 890.

TARASCÓ, Taraschó (Pere), prevere, beneficiat a
l’església de Barcelona, 916.

SPECIALE (Nicola), cavaller, conseller reial, virrei a
la ciutat de Gaeta, 1169.

TARASSONA, municipi aragonès de la província
de Saragossa, bisbe electe, bisbe electe confirmat,
canonge, diòcesi, 989, 991, 1029, 1045, 1118,
1131.

SUBIRATS, municipi de l’Alt Penedès, parròquia
de Sant Sadurní [d’Anoia], 1160.

SUNYER (Francesc), ciutadà de Barcelona, 1008. //
— (Pere), habitant del lloc de Torres, a la diòcesi
de Lleida, del lloc de Torres de Segre, 862, 919,
928. // — (Simó), doctor en lleis, relator d’una
causa, 1154.

TARRAGONA, Terracona, municipi del
Tarragonès, arquebisbe, canonge, capítol, ciutat,
Concili Provincial, degà de l’església, diòcesi, notari públic, pabordia de l’església, prior claustral,
seu, sotscol·lector apostòlic a l’església, ciutat i
diòcesi, 800, 816, 823, 825, 833, 845, 869, 908909, 970, 998, 1029, 1059, 1113-1114, 11161117, 1121-1122, 1163, província eclesiàstica,
800, 804, 806, 808, 810, 812-813, 818-823, 825,
828, 831-833, 839, 847, 869, 891, 905, 933, 945,
950, 958, 961, 963, 973, 983, 984, 1025, 1043,
1045.

SUNYERA (Arnau), prevere, beneficiat a l’església
de Sant Joan de Jerusalem, de Barcelona, 1080.

TARRAGONA, CAMP DE, Campus Terracone,
vegueria, 998, 1134.

SUNYOL (Pere), més jove, notari de la cort de l’oficialat de Tortosa, 965, notari públic de Tortosa,
1119.

TÀRREGA, municipi de l’Urgell, vila, baronia de la
ciutat de Barcelona, 1036.

SUBIRATS (Guillem, Guilelmus), sabater, ciutadà de
Barcelona, casat amb Eulàlia, 1049-1051. // —
(Joan), doctor en lleis, ciutadà de Lleida, procurador, 865. // — (Pere), escrivà del rei, notari
públic, 803.

SURA (Francesc), batlle reial del lloc de Far, 937.

T EIXIDOR (Joan), pagès, ciutadà de Barcelona,
1120.

SUREDA (Arnau), jurat de Mallorca, procurador,
1001, 1003.

TERESA, filla de Ramon de Torrelles, cavaller, senyor del castell de la Roca, i Elionor, 1099.

T

TERNILS, en el municipi de Carcaixent, a la
Ribera Alta, rector de l’església, 953.

TAGAMANENT (Berenguer de), cavaller, domiciliat
a la ciutat de Mallorca, procurador, 977, 981.

TERRADELLES (Bernat de), notari, procurador, 814,
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868. // — (Pere de), veí de Lleida, procurador,
852.
TERRADES (Berenguer), batlle reial de Roses, 937.
TERRASSA, Tarraça, municipi del Vallès
Occidental, vila, baronia de la ciutat de Barcelona,
monestir de Santa Maria, anomenat vulgarment
de Sant Ruf, canonge sagristà, prior, construcció i
reparació del priorat, 1036, 1061.

TONYÀ (Antoni de), cavaller, marit de Beatriu,
1145. // —, Thonia (Beatriu de, Beatrix de),
muller d’Antoni de Tonyà, 1145. // — (Francesc
de), receptor dels diners de la Cambra
Apostòlica, 983. // — (Garcia de), germà de
Sandi de Tonyà, donzell, 1114. // — (Sandi de),
donzell, germà de Garcia de Tonyà, 1114.
TOR (Joan des), de Perpinyà, notari públic per
autoritat apostòlica, 1162.

TERRASSA (Gabriel), notari públic de Barcelona,
1057.

TORALL (Bartomeu), candeler de sèu, ciutadà de
Barcelona, marit de Margarida, 1044.

TERRATS (Llorenç), de la tresoreria del rei, ciutadà
de Barcelona, 893.

T ORRA (Antoni sa), mercader, ciutadà de
Barcelona, procurador, 986. // — (Joan), sastre,
ciutadà de Barcelona, administrador de la confraria de l’ofici dels sastres de la ciutat de Barcelona,
1097. // — (Arnau de), canonge de Barcelona,
nebot del mestre Berenguer de Torre, ardiaca de
la seu de Barcelona, 1083. // — (Berenguer de),
mestre, ardiaca de la seu de Barcelona, oncle
d’Arnau de Torre, canonge de Barcelona, 1083.

TERRÉ (Francesc), conseller de Barcelona, 974975.
T ERRERS (Pere), sastre, ciutadà de Barcelona,
administrador de la confraria de l’ofici dels sastres
de Barcelona, 1092.
TESARAC (Mateu de), notari públic de Barcelona,
1113-1114, 1121, 1130, 1132, 1196-1197.
TINTER (Joan), 1101.
TIÓ (Pere), notari públic, 801.
TIVISSA, Tiviça, Tivicia, municipi de la Ribera
d’Ebre, vila, 849, 854, 910.
TODÓ (Joan), ciutadà de Barcelona, 1114.
TOLOSA, ciutat d’Occitània, capital del
Llenguadoc, en el departament de l’Alta Garona,
prior del convent dels eremites de Sant Agustí, 1168.
T OMÀS , fill de Joan ses Avasses, ciutadà de
Barcelona, major de dies, 1021. // — (Pere),
notari públic de Barcelona, 796.
TOMASA, muller de Bernat de Tous, donzell, pares
d’Elionor, 929.

TORRELLES [DE LLOBREGAT], municipi del
Baix Llobregat, senyor del casal i la quadra de
Torrelles, situada dins els termes de la baronia de
Cervelló, 1154.
TORRELLES (Antoni), cavaller, veguer de Barcelona,
1030. // — (Antoni de), cavaller, casat amb
Graïda, pares de Ramon de Torrelles, cavaller,
senyor del castell de la Roca, 1099. // — (Joan
de), donzell, 1099. // — (Joan), cavaller, 1185. //
— (Martí Benet de), cavaller, fill de Ramon de
Torrelles, cavaller, i Elionor, senyor del castell de
la Roca i del casal i quadra de Torrelles, situada
dins els termes de la baronia de Cervelló, 1099,
1154. // — (Ramon de), cavaller, conseller i
camarlenc del rei, senyor del castell de Montbui,
1040-1042. // — (Ramon de), cavaller, senyor
del castell de la Roca, fill d’Antoni de Torrelles,
cavaller, i Graïda; marit d’Elionor, pares de Martí
Benet de Torrelles i altres, 1099.
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T ORRENT (Arnau de), conseller de Barcelona,
1079. // — (Bernat de), mercader, ciutadà de
Barcelona, pare de Pere de Torrent, mercader,
ciutadà de Barcelona, 1055. // — (Guillem de),
conseller de Barcelona, 1123, 1180, 1185. // —
(Joan de) notari públic de Barcelona, 1006, 1018.
// — (Pere de, Pere), mercader, ciutadà de
Barcelona, fill de Bernat de Torrent, mercader,
ciutadà de Barcelona, 1006, 1009, 1055, 1083.
TORRES DE SEGRE, municipi del Segrià, lloc, a la
diòcesi de Lleida, 862, 919, 928.
T ORRES (Esteve de), batlle de Jóc, 934. // —
(Francesc, Franciscus), doctor en lleis, ciutadà de
Barcelona, 1191. // — (Pere), causídic, ciutadà de
Barcelona, 808.
TORRÓ (Guillem), prevere de Barcelona, procurador, 918. // — (Joan), notari públic de Barcelona,
ciutadà de Barcelona, 976, 1115, 1150, 1159.
TORTOSA, municipi del Baix Ebre, aiguadolç,
batlle reial, ciutat, lleudes reials, mostassaf, notari
públic, port, procuradors i prohoms, síndics i procuradors, veguer de Tortosa i de la Ribera
d’Ebre, lloctinent, 803, 814, 868, 965, 968, 986987, 992-995, 1058, 1067, 1072, 1081, 1134;
administrador perpetu de l’església, bisbe, bisbat,
canonge, diòcesi, cort de l’oficialat, prior, seu,
826, 850, 854, 856, 904, 931, 947, 965, 986-987,
1025, 1119, 1131.
TOUS, en el municipi de Sant Martí de Tous,
comarca d’Anoia, castell, 929.
T OUS , Thous (Bernat de), cavaller, veguer de
Barcelona i del Vallès, 796. // — (Bernat de),
cavaller, pare de Bernat de Tous, donzell, 929. //
— (Bernat de), donzell, fill de Bernat de Tous,
cavaller, 855, 929.
T RAGINER (Jaume), mercader, ciutadà de
Barcelona, procurador, 1057.

T REGURÀ (Gispert de), cavaller, lloctinent del
governador dels comtats de Rosselló i Cerdanya,
1118.
T RESSERRA (Pere de), apotecari, ciutadà de
Barcelona, pare de Bartomeva, 1016.
TRIADAM
940-941.

LO

MELÍN, Homelí, ciutadà de Besiers,

TRILLA (Francesc de), notari públic, 797. // —
(Jaume de), notari públic de Barcelona, 807, 882.
// — (Pere de), notari públic, substitut, de Falset,
906. // — (Vicenç sa, Vicent ça), mercader, ciutadà de Lleida, procurador substitut, 1165.
T RULL (Antoni), seller de Barcelona, pare de
Maria, muller de Pere de Godencs, mercader,
ciutadà de Barcelona, 1193.
T URELL (Bernat), ciutadà de Barcelona, casat
amb Maria, avis de Bernat Andreu Turell, ciutadà
de Barcelona, 895. // — (Bernat Andreu), ciutadà de Barcelona, nét de Bernat Turell, ciutadà de
Barcelona, i de Maria, 895. // — (Marc), ciutadà de
Barcelona, conseller de Barcelona, 990, 1030,
1036, 1079.
U
UBAC (Joan), notari públic de Barcelona, 1157.
UNÍS (Pelagi), cavaller, habitant de Mallorca, procurador, 1008, 1011-1013, 1021.
URGELL, antiga demarcació territorial de la
Catalunya Vella, ciutat, comte, diòcesi, 873, 892,
935, 1043, 1054, 1131-1132.
V
V ACHA (Jordi), súbdit genovès, empresonat a
Barcelona i alliberat, 1162. // — (Manuel), súbdit
genovès, empresonat a Barcelona i alliberat, 1162.
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VALENÇA, muller de Bernat Muner, paraire de
draps de llana, ciutadà de Barcelona, 886.

VALLERS (Pere), prevere del lloc de la Figuera,
904.

VALÈNCIA, ciutat capital del País Valencià, ardiaca, cambra dels Àngels del palau reial, canonge,
cardenal, ciutadà, col·lector de les talles decretades pel Concili Provincial de Tarragona a la ciutat
i diòcesi, Constitucions eclesiàstiques, diòcesi,
escrivà de lletra rodona, església parroquial de
Sant Bartomeu, notari públic, rector de l’església
de Sant Esteve, Predicadors, rals, seu, 838, 841,
933, 943, 945, 949, 953, 970, 977, 989, 1001,
1017, 1025, 1029, 1050, 1074, 1088, 1113-1114,
1117, 1131-1132, 1153.

VALLÈS, antiga demarcació territorial de la
Catalunya Vella, 834, 878, 1041, 1186-1187.

VALÈNCIA (Joan de), convers, abans anomenat
Salomó de València, 802.
VALENÇONA, muller de Jaume Vila, draper, ciutadà
de Barcelona, 1152.
VALERO (Bartomeu), batxiller en ambdós drets,
vicegerent, canonge, procurador, 1165, 1196-1197.
VALL (Bartomeu sa, Bartholomeus ça), corder, ciutadà de Barcelona, pare de Bartomeu sa Vall, notari, 836, 1035, 1037. // — (Bartomeu sa,
Bartholomeus ça), fill de Bartomeu sa Vall, corder;
ciutadà de Barcelona, escrivà, procurador, notari
públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania d’Arnau Piquer, notari, 1035, 1037, 1047,
1110, 1174, 1157. // — (Bernat sa), mercader de
Barcelona, 886. // — (Bernat sa), ciutadà de
Barcelona, procurador, 1088. // — (Climent de),
ciutadà de Barcelona, procurador, 1130. // — (Joan
de), conseller de Barcelona, 932. // — (Joan de),
ciutadà de Barcelona, marmessor, 1014. // —
(Jaume sa), ciutadà de Barcelona, llevador de la
imposició del pes de la ciutat, 957. // — (Mateu
de), batlle de Barcelona, 1163. // — (Pere de, Pere
dez), ciutadà de Barcelona, 964-967. // — (Ramon
de), conseller de Barcelona, 854, 1030, 1036.
VALLDONZELLA, monestir cistercenc de Santa
Maria, situat en successius emplaçaments del
terme de la ciutat de Barcelona, 895.

VALLESPIR, antiga demarcació territorial de la
Catalunya del Nord, en el departament dels
Pirineus Orientals, veguer de Rosselló i Vallespir,
1118.
VALLFREDA (Jaume de), notari públic de Barcelona,
1043. // — (Jaume de), fill de Pere de Vallfreda,
àlies Sabater, i germà de Pericó de Vallfreda, 922.
// — (Pere de), àlies Sabater, Çabater, abans
habitant del castell de Cruïlles, a la diòcesi de
Girona, ara ciutadà de Barcelona, pare de Pericó i
Jaume de Vallfreda, administrador, 922. // —
(Pere de), colteller, ciutadà de Barcelona, casat
amb Blanca, 922. // — (Pericó de), fill de Pere de
Vallfreda, àlies Sabater, i germà de Jaume de
Vallfreda, 922.
VALLIRANA (fra Jaume), de l’orde de santa Maria
del Carmel, de Barcelona, 829, 836.
VALLSECA (Berenguer de), ciutadà de Barcelona,
816. // — (Guillem de), doctor en lleis, ciutadà
de Barcelona, conseller de Barcelona, casat amb
Bartomeva, filla de Guillem de Pou, ciutadà de
Barcelona, pares de Lleonard Rafel de Vallseca,
cavaller, 834, 850, 852, 998, 1086, 1095, 1107,
1154-1155. // — (Jaume de), regent la vegueria
de Barcelona, 946. // —, Vallsecca (Lleonard
Rafel de, Leonard Rafael de), cavaller, domiciliat a
la ciutat de Barcelona, fill de Guillem de Vallseca,
doctor en lleis, i Bartomeva, 1086, 1107.
VALLVIDRERA, en el municipi de Barcelona,
1176.
V ERDAGUER (Pere), perpunter, ciutadà de
Barcelona, casat amb Antònia, 1120.
VERN (Antoni des), notari públic de Barcelona,
1163.
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VIA (Narcís de la), ciutadà de Girona, procurador,
842.

VILAGAVAL (Andreu de), ciutadà de Barcelona,
1063.

VIC, municipi d’Osona, bisbat, canonge, diòcesi,
patrimoni reial, 976, 1084, 1131, 1148, 1165.

VILAGRASSA, municipi de l’Urgell, vila, baronia
de la ciutat de Barcelona, 1036.

VICENÇ, abat del monestir de Sant Pere d’Àger,
nunci apostòlic, col·lector de la Cambra
Apostòlica a les províncies de Tarragona,
Saragossa i en el regne de Mallorca, 1043. // —
(Antoni), canonge de Barcelona, col·lector dels
drets de la Cambra Apostòlica, 1130. // —
(Pere), ciutadà de Barcelona, clavari de Barcelona,
síndic i procurador de la universitat de la ciutat
de Barcelona, 1079, 1082, 1084, 1086, 1089,
1092, 1166.

VILANOVA [DE LA MUGA], en el municipi de
Peralada, comarca de l’Alt Empordà, batlle reial,
937.

VIDAL (fra Antoni), prior del monestir de la Casa
de Déu, situat a la baronia de Castellví de
Rosanes, 1076. // — (Bartomeu), escrivà, ciutadà
de Barcelona, procurador, 965, notari públic, 988.
// — (Bartomeu), mercader, ciutadà de
Barcelona, 1075. // — (Bonanat), notari, ciutadà
de Barcelona, tramès pels consellers de
Barcelona a Tortosa, 992-995. // — (Guillem),
causídic, ciutadà de Barcelona, curador designat
pel veguer de Barcelona, 1194. // — (Jaume),
procurador del castell de Llagostera i de la batllia
de Caldes, 1090. // — (Jaume), ciutadà de
Barcelona, notari públic, 1153.
V ILA (fra Andreu), guardià del convent dels
Framenors, de Barcelona, marmessor, 1190. // —
(Jaume), draper, ciutadà de Barcelona, casat amb
Valençona, 1152. // — (Pere sa), boter, 936. // —
(Pere sa), ciutadà de Barcelona, marmessor, 996.
VILADECANS (Francesc Burguès de), 1099.
VILADEMANY (Bernat de), cavaller, veguer i batlle
de Girona, 837-838, 841-843.
VILAFRANCA, rector de l’església de, a la diòcesi
de València, 1131.

VILANOVA, en, 1115.
VILANÒVA-D’AVINHON, ciutat de Provença,
Occitània, al departament de Gard, 826.
VILANOVA DE CUBELLES, en el municipi de
Vilanova i la Geltrú, comarca del Garraf, castlà,
814, 868.
VILANOVA DE REMOLINS, en el municipi de
Torres de Segre, comarca del Segrià, 1105.
VILANOVA DE LA ROCA, en el municipi de
Vilanova del Vallès, comarca del Vallès Oriental,
parròquia, 1063.
VILAR (Joan), prevere de la vila de Berga, 1091.
VILARDELL (Francesc de), mercader, ciutadà de
Barcelona, 915. // — (Pau de), ciutadà de
Barcelona, casat amb Caterina, 923, 1023, 1046.
VILARNAU (Joan de), batlle reial de Vilanova [de la
Muga], 937.
VILATORTA (Antoni de), ciutadà de Barcelona, fill
de Guerau de Vilatorta, ciutadà de Barcelona,
931. // — (Guerau de), ciutadà de Barcelona,
escrivà de porció de la casa de la duquessa, pare
d’Antoni de Vilatorta, ciutadà de Barcelona, 901,
931. // — (Guillem de), llicenciat en lleis, 931.
VILELLA (Ramon), notari públic, 861.
VILLA NOVA (Francischus de), 1054.

VILAGAIÀ (Joan de), notari públic de Barcelona, 996.
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V ILLALBA (fra Marc de), llicenciat en decrets,
almoiner del monestir de Ripoll, procurador i
vicari general de l’abat, 915.
VINYES (Antoni), notari públic de Barcelona, 1127.
// — (Bernat), de la vila de Palafolls, pare de
Constança, habitant de Barcelona, 1069.
V IOLANT , reina de Catalunya-Aragó, 794-795,
802, 805. // —, muller d’Arnau de Bosc, senyor
de Flix, la Palma i el Mas de Flix, 854. // —, muller
de Guillem Oliver, ciutadà de Barcelona, 918,
1012. // —, filla de Joan de Torrent, notari públic
de Barcelona, i Eulàlia, 1018. // —, donzella, filla
de Tomàs Sala, mercader, ciutadà de Barcelona, i
Isabel, 1028. // —, muller de Guillem Rovira,
mercader, ciutadà de Barcelona, 1028. // —,
muller de Pere Queralt, mercader, ciutadà de
Barcelona, menor de dies, 1146. // —, Yolantis,
muller de Johannes Buada, mercader de
Barcelona, 1180.
V IVET (Joan), ciutadà de Mallorca, procurador
substitut, 1003, 1005, 1010.
VOLTRERA (Ponç), sastre, ciutadà de Barcelona,
administrador de la confraria de l’ofici dels sastres
de la ciutat de Barcelona, 1092.
VUITUBRI (Pere), mercader de Barcelona, 1022.
W

WIHONGUE (Gerard de), clergue de la diòcesi de
Lieja, notari públic, 1164.
X
XÀTIVA (Pere de, Petrus de), correu, 961.
XETANTÍ (Francí), ciutadà de Barcelona, 1077.
Vegeu SETANTÍ.
Z
ZACCO (Esteve de), procurador, 1096.
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