
 
 

 
Santa Llúcia, 1 
08002 Barcelona 
Telèfon 93 256 22 55 
arxiuhistoric@bcn.cat 
barcelona.cat/arxiuhistoric   

 

 

 

 

Súplica (1515) 

 

CCAM, 02.01/1C.V-11/4.5. 1 quadern 

 

Molt magnífichs senyors e de gran providència 

Cert és e molt notori que en la casa de l’ospital general de la present ciutat de Barcelona y en 

los ospitals dels masells y de Sencta Margarida e Sanct Salvador, que tot està e sosté a 

càrech e dezpeses del dit ospital general, són tantes y en tan gran nombre les dezpeses que 

en aquells necessàriament se fan, que les rendes que té no basten de gran part a la meytat del 

que·s dezpèn, maiorment que a causa de les grans necessitats e pobreses que han aucmentat 

en los poblats de la dita ciutat e de tot lo Principat, y són aportats tants infants més del que 

acostumaven en lo passat, malalts de menuts, masells y del mal que nostre Senyor ha permès 

de poc temps ensà, de sentiment que tot és de tanta dezpesa que dit ospital no és per poder-

ho sostenir asenyaladament, havent minuït tant les caritats de què s’acostumaven de aiudar, 

axí per la concorrència del temps de peste com en altra manera.  

E per ço et alias, concorrent lo dit temps de peste y volent les magnificències vostres, ab llur 

gran providència, donar remey que los axí de la ciutat com fora de la ciutat que en aquella 

cada dia per speriència ere vist posaven y metien dins la ciutat, donant causa, permetent-ho 

la divinal justícia, de aumentar la infecció a la dita ciutat de traure los que dins ciutat foren 

malalts que en llurs cases pròpies no·s podien remediar e deffendre, que de les parts foranes 

no·n fossen mesos en la dita ciutat e pensats molts remeys per llurs magnificències, no 

trobaren ningun altre sinó sforse e de fet voler e manar als administradors del dit ospital 

general que comprassen casa e lloch ahont se puguessen receptar los malalts de peste, en la 

qual agués tot bon compliment de servidors, axí ecclesiàstichs com laychs, axí hòmens com 

dones, metge, silurgians, medecines e tot altre compiment a tal infermitat necessari.  

La qual cosa dits administradors, per lo mancament de la entrada del dit ospital, segons 

saben vostres magnificències, denegaven, sabent y essent molt certs no bastaven los béns del 

dit ospital a suplir|f.1v a les dites necessitats, les quals avidentment ere vist, segons esperiència 

aprés ha mostrat, havia de ésser molt e molt més los que·s dezpenguere en casa fora la ciutat 

que no provehint en la casa del dit ospital general, los que y foren portats. A la qual cosa 

satisfent, vostres magnificències prometeren als dits administradors que tot se satisfera per la 

ciutat a utilitat de la qual dita dezpesa se havia a fer. E axí, per obeyr llurs magnificències 

qui són principals administradors de la dita casa e pares de la cosa pública, entrevenint en tot 

y per tot llurs magnifiències, han comprada casa e aquella han obrada, segons per vostres 

magnificències se ordenà, fornida de molta roba per tal mester necessària e proveyda dels 

demuntdits officials, axí perquè en lo spiritual e corporal fos proveyt als dits malalts, per les 

quals dezpeses que són stades innumerables y de gran suma, entrevenint y sabent y 

consentint vostres magnificències, és stat força fer manleutes de moltes persones de caritat 

que graciosament, per servey de nostre Senyor Déu e per subvenir tanta necessitat, han 

prestat diners als dits administradors. E més avant manllevar censals, que tot se ha de 

restituyr sens dilació larga. E més, resten endeutats ab dita ciutat de la carn que en lo present 

any han dezpesa e de alguna summa de forment, de manera que si dit ospital no és satisfet 

del que ha dezpès per lo bé de la dita ciutat ab paraula y promesa de vostres magnificències, 

que en altra manera no podien proveyr perquè no havien dizposició de ajustar consell.  

Supliquen per ço quant més umilment poden los dits administradors que, segons los és stat  
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promès, totes les dites despeses, compra de casa e altres coses, segons ut est e ne donen 

memorial, lo present consell vulla per servey de nostre Senyor Déu e per çatisfer a cosa tant 

justament e tant rehonable per vostres magnificències promesa, satisfer e pagar totes les 

dites coses e encara, per les grans necessitats en què és posat dit ospital, subvenir aquell de 

algun caritatiu adjutori, perquè pugue luyr lo que han encarregat, satisfer als qui 

caritativament los han prestat, la carn e forment de la dita ciutat, e totes altres coses que sien 

degudes, perquè lo server de nostre Senyor Déu en lo dit ospital general e en la casa que·s 

diu de Sanct Christòfol, novament per ordinació e|
f.2r

 ab promesa de vostres magnificències 

novament fet, e los altres ospitals demuntdits, ymitant los predecessors de vostres 

magnificències, que han sempre mirat en la conservació y aucment del dit general ospital, 

perquè de nostre Senyor ne agen condigne remuneració y a llaor de la sua divina Magestat e 

honor de la dita ciutat e regidors de aquella, lo dit ospital general se conserve, de què ultra 

que faran lo que de llurs magnificències e savieses se spera, los dits administradors los 

resteran en obligació quanta dit ser poria e jach sia, etcètera.  

Altissimus, etcetera 

(al vers) 
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