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Pròleg

enim a les mans un segon volum de l’edició del Dietari de la Diputació
del General, que el Departament de la Presidència de la Generalitat ha
tingut l’encert de decidir publicar i que ha comptat amb la transcripció rigorosa de Josep Fernàndez i Trabal i Lluïsa Cases i Loscos. Fins
ara, sovint, la consulta obligada de tot historiador de fonts publicades
per tal d’emmarcar qualsevol estudi del segle XVI català eren sobretot
les Rúbriques de Bruniquer i el Dietari de l’Antic Consell Barceloní
(Manual de Novells Ardits). Això, molt sovint, ha comportat la subvaloració del protagonisme de la Generalitat històrica i un desdibuixament injust del seu
paper, que ha facilitat, per exemple, un incorrecte equiparament de funcions entre Barcelona ciutat i la Diputació del General. El desconeixement històric de la Diputació del
General ha impregnat bona part de la historiografia dels darrers anys, que sovint ha caigut
en l’error de no veure-hi sinó una institució corrupta, inoperant i aristocràtica. Tanmateix la Diputació del General, des de 1413, tenia la missió de vetllar per la defensa de les
lleis de la terra, és a dir que aquesta institució va tenir una alta funció política i va ser alguna cosa més que un mer organisme de recaptació fiscal.
Després dels treballs de Coroleu i Inglada, i Pella i Forgas (1878), de de la Torre
(1923) o de Rovira i Virgili (1922-1934) i Ferran Soldevila (1934-1935), cal arribar a
Víctor Ferro (1987), per tornar a atorgar a la Diputació del General el paper històric que
li correspon. El llibre de Rubio Cambronero (1950) en cap cas no va saber reparar
aquesta mancança. J.H. Elliott (1963) va tendir a menystenir la institució i va considerar
la seva documentació de poc interès. El treball d’espigolament Los Dietarios de la Generalidad de Cataluña de Josep Coroleu de 1889 havia posat atenció, encara que d’una manera més aviat anecdòtica, en aquesta font; abans Manuel de Bofarull havia publicat fragments del Dietari dels anys de la guerra contra Joan II (CODOIN, 1864) i l’Associació
de Bibliòfils (1950) també havia publicat part d’aquest Dietari, corresponent al notari
Jaume Safont (1452-1472). Finalment ell decidia iniciar-ne una edició que quedà interrompuda (1974, 1977).
Aquest volum que ara tenim a les mans va del trienni 1539-1542 (Dietari núm. 16) al
trienni 1575-1578 (Dietari núm. 20)a i aplega bona part dels regnats de l’emperador
Carles V (1516-1556) i del seu fill Felip I de Catalunya-Aragó i II de Castella
(1556-1598). Anys crucials, que inclouen les etapes històriques caracteritzades per Ferran
Soldevila com a períodes de desnacionalització pacífica, que P. Vilar va incloure en
el capítol titulat «Catalunya dins l’impuls imperial espanyol», que Joan Reglà situava en el
a. Els darrers mesos de l’any 1578 estan relligats a part i formen el dietari 177 de la sèrie de Vària del fons de la Generalitat
dipositat a l’Arxiu de la Corona d’Aragó.
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desenvolupament de l’ordre constitucional dels Reis Catòlics, però dins el qual ja es perfilava el viratge decisiu de Felip I (1568) en l’orientació de la política de la Corona Catalano-aragonesa, i etapa dins la qual Núria Sales ha posat en relleu, entre d’altres aspectes,
el trasbals del monaquisme català, l’existència de fronteres desdoblades, l’estat de guerra
quasi crònic, la coexistència de legalitats i el xoc de les lluites de sobirania.
L’edició dels Dietaris de la Generalitat escrits entre l’agost de 1539 i el juliol de 1578
ens permetrà, doncs, completar la visió d’aquest període, encara que l’estudiós que treballi amb rigor no podrà prescindir mai del tot de la resta de fonts de la mateixa Diputació del General, especialment de les Deliberacions, de les lletres trameses i de les fonts derivades de les convocatòries de Corts, perquè el Dietari, en més d’un afer, no sempre és
prou explícit i perquè pràcticament no diu res pel que fa a l’activitat de les Corts convocades aquests anys. Ara bé, el Dietari és una crònica social i política interessantíssima i, en
els casos d’informació més minsa, ell mateix s’afanya a adreçar-nos a les Deliberacions
corresponents.
Els Dietaris permeten observar, per exemple, com augmenta progressivament el nombre de folis a mesura que avancem en la cronologia. Mentre el dietari del trienni
1539-1542 conté 90 folis, el dietari del trienni 1575-1578 en conté 228. No és pas a
causa de l’activitat d’un escrivà major casualment més actiu i acurat. Josep Sellers, escrivà
major del General (germà de l’escrivà major del Consell de Cent Miquel Joan Sellers) i el
seu successor Miquel Baltasar Dot semblen, tots dos, prou minuciosos. És que el clima
històric està canviant perquè la conjuntura de represa del segle XVI atorga a la vida institucional més dinamisme polític i social i perquè augmenta la conflictivitat política amb la
monarquia. És a dir l’augment anual de folis dels dietaris només fa que reflectir el creixement de l’activitat social i política entre l’agost de 1539 i el juliol de 1578. L’ampli espai
cronològic que abraça el segon volum d’aquesta edició permet observar l’evolució del
vocabulari coetani per designar les institucions reials, a tota hora fidels a la terminologia
de Reial Consell i Llochtinent, i només episòdicament i cap als darrers anys del volum
apareixen de manera esporàdica Audiència i virrei.
El Dietari serà de lectura i consulta obligada tant per a aquell estudiós que vulgui endinsar-se en un coneixement dels costums socials i de protocol de l’època –aristocràtics i
populars–, com per a l’estudiós de la Inquisició, de la vida religiosa, militar, o política
d’aquell segle. També ocupen un espai significatiu les notícies sobre pesta, cadarns, sequeres, pedregades, tramuntana o neu. En cas de sequera és passejada santa Madrona o és
banyada la Vera Creu en el mar. En cas de pesta a Barcelona, el Reial Consell i el Consistori de la Diputació solen marxar de la ciutat. Les penúries i subsegüents arribades de blat
(per exemple de Sardenya) estan més documentades en el Manual de Novells Ardits i altres registres municipals, però també es reflecteixen aquí.
El Dietari és una autèntica crònica i repertori de les persones dels tres braços (eclesiàstic, militar i reial) que en aquells triennis van tenir vida política activa interna o externa
per la via de les ambaixades a la cort o a Roma. El període englobat, 1539-1578, és suficientment ampli per observar fins a quin punt encara l’alta noblesa com els Cardona, els
Aitona o els Rocabertí participaven en la vida política catalana al costat d’altres membres
del braç militar com els Caçador, els Alentorn, els Meca, els Tamarit o els Guimerà, entre
d’altres. Té un paper destacat Berenguer Arnau de Castre, olim de Cervelló, baró de la
Llacuna, diputat militar durant el trienni 1575-1578, aragonès de parla castellana, bon
defensor de la causa de la Generalitat contra el manifest dels cavalls. Durant el trienni
1551-1554, també fou diputat militar un Berenguer Arnau de Castre i de Pinós, que el
1551 fou empresonat a Saragossa; tanmateix, el consistori català decidí pagar-li «no obstant dita detenció y absència ... son salari». El doble caràcter de barons aragonesos i barons catalans dels Castre permetia el seu accés a la condició de diputat militar de la GeneX
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ralitat catalana. Aquest dietari és també un repertori del personal subaltern (oficials) de
les diverses institucions que aleshores convivien a Barcelona i del personal lletrat, tant
dels advocats assessors de la Generalitat com de la magistratura del Reial Consell, i les seves trajectòries personals (Francesc Solsona, Francesc Claris, Bernabé Serra, Miquel
Quintana, Martí Joan Franquesa, Francesc Puig...). Francesc Puig del Reial Consell se
significa durant el trienni 1575-1578 per haver fet procediments que atempten contra la
jurisdicció del General, és el relator del Reial Consell en la causa dels cavalls enfront
d’una Diputació que actua només contra el pas de cavalls quan aquests van sense albarà
de guia; però el relator del Reial Consell reclama jurisdicció exclusiva en nom de la pragmàtica reial contra el comerç de cavalls. Un Claris ja es destaca per la condició d’assessor
del General en aquest contenciós amb el Reial Consell.
La crònica social té un paper destacat, ja sia per mitjà de la relació de les justes de Sant
Jordi al Born a expenses de la Diputació, o dels jocs de canyes i corregudes de bous al
mateix Born a càrrec del lloctinent. Les entrades i juraments reials són també crònica
social. Recorreguts, vestuaris, personalitats i protocol sovint hi són descrits amb una
gran riquesa de detalls. Però no solament les reials. El 23 de febrer ho fa el lloctinent i
capità general Don García de Toledo (23-II-1559). Les qüestions de protocol entre els
diputats i el canceller i el regent de la Cancelleria, o entre els porters de la Diputació del
general i els verguers dels doctors del Reial Consell no fan més que reflectir els conflictes polítics latents, però, al mateix temps, la desfilada és rica en referències de tota
mena, des de la vestimenta «a la italiana» de la muller del lloctinent, dona Victòria de
Columna, fins al dol dels diputats per la mort de l’«emperador y rey nostre senyor don
Carles Quint», sense oblidar com s’hi destaca la presència de «molts cassadors ab stors y
falcons» en el seguici del lloctinent. Hi ha una consciència explícita que els afers de cerimonial no són mer protocol. En els contenciosos de les exèquies de la reina Joana
(1555), hi ha prou discerniment que és en joc «la honra, decència y reputació dels dits
senyors deputats y oydós, qui representen tot lo present Principat». «La preheminència
del consistori» té, doncs, una base política; renunciar-hi pot comportar «ésser-ne represos en sdevenidor».
L’exercici de la fiscalitat per part de la Diputació ocupa espais importants del dietari.
És extrema la vigilància del General en la matèria i la seva actuació, quan cal penalitzar
fraus, deutes o contravencions, és sense pal·liatius –des de la pena de mort fins a l’execució judicial de béns–. La fiscalitat de la Diputació comença, però, a trobar molts entrebancs entre els oficials reials i els membres de la Inquisició. La monarquia força tant com
pot el dispositiu del «propi ús» i –cosa que és més interessant– els genovesos, en el camí
financer de Castella a Gènova, més d’un cop supliquen gràcia especial per evitar la fiscalitat del General. D’altra banda, el General ha de defensar els seus drets, ja sigui davant frares predicadors hostils (1566), ja sigui contra nous vectigals com els del bisbe de Barcelona sobre llibres religiosos (1575) o les llicències d’exportació de ferro de la lloctinència
(1575).
«Per los molts enemichs que tenen sercada aquesta terra, axí per mar com per terra, axí
de moros com de luterans –escriu el dietarista Josep Sellers– la present ciutat, qui és lo
cap de tota aquesta terra...té molta necessitat...de defensió» (1570). Els luterans o els hugonots i els turcs i moros, ens els trobem sovint en el Dietari. Quan els turcs passen el far
de Messina, l’alerta s’engega. Sovintegen les referències a les fustes de moros o d’Alger. I
tenen lloc destacat els relats de les galeres que marxen de Barcelona cap a Orà, com les
dues de l’abat Llupià (1563), o el setge de Malta (1565), l’alçament morisc de Granada
(1568), les galeres de Joan d’Àustria preparant-se per a la batalla de Lepant (1571), o les
referències a incursions de moros a les platges catalanes.
Pel que fa a la qüestió dels hugonots, els diputats són potser els primers a advertir i deXI
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manar al lloctinent que «per los molts luterans hi avie en França y per los molts francesos entren de cada dia en lo present Principat de Cathalunya, y porie ésser que sembrarien la mala secta de lutarania amagadament ... volgués donar orde en què més no.n
entrassen, y los qui entrats eren que buydassen lo present Principat» (1561). La
Generalitat no té dubtes sobre el concili de Trento, en el qual ha estat present el bisbe
de Barcelona Guillem Cassador (1561). D’altra banda, el cardenal de Guisa es passeja
tranquil·lament per Barcelona (1568) i la Diputació no es nega en cap moment a posar
la seva vigilància fiscal al servei del Sant Ofici contra la possible entrada de llibres herètics (1568), tot i que adverteix al tribunal que a la Vall d’Aran no hi té jurisdicció perquè és del bisbat de Comenge i per tant depèn de la inquisició de Tolosa (1568). Tanmateix, tot i aquestes i d’altres proves d’ortodòxia, la Diputació és acusada de
complicitat en heretgia per part d’inquisidors com Diego Sarmiento (1545) o Jerónimo Manríquez (1567), durant les conegudes discòrdies de jurisdicció i de l’«escusado» dels triennis de 1566 a 1572.
El Dietari no és una font merament descriptiva: la seva atenta lectura pot portar molta
llum als conflictes constitucionals de l’època i permet verificar que bona part de les contrafaccions de 1640 no eren cap novetat. La lectura del Dietari pel que fa a aquesta etapa
de 1539-1578 ens demostra que les crisis polítiques de 1588-1593 i de 1640 tenien
arrels llunyanes i que ni el regnat de Carles V ni l’etapa política anterior a l’anomenat viratge de 1568 fou una bassa d’oli. Amb tot, encara no hi havia les energies socials necessàries per transformar el conflicte potencial en guerra oberta.
La lloctinència ja està inserida en la vida política de Catalunya, i, tanmateix, la casa del
lloctinent al costat del Palau Reial, seu del Sant Ofici, on s’han aparellat dues sales per a
l’Audiència reial és tan «xica e incomoda» (1559), que els lloctinents prefereixen les cases
del carrer Ample dels ducs de Cardona, on s’allotjà Carles V. La Diputació pugna per evitar que l’«alter nos» es prengui, realment, per una mena de rei. Per això es refusa que la
seva muller segui a l’altar major (1562), o que el lloctinent interfereixi en la relació directa entre el consistori i el rei, i d’aquí el sentit de les tensions entorn de les ambaixades al
rei, en cap cas beneïdes per la monarquia que acusa el General de fer despeses «en impertinències» (1576).
«Rompiments de constitucions» (1554) o «contrafaccions de constitucions y leys de
la terra» (1569) sovintegen. I la Generalitat a tota hora al·lega el seu deure de «deffensar
las constitucions de Cathalunya y demés leys de la terra» (1571), cosa que feia cada vegada més necessari posar «en degut orde les constitutions» segons disposició del capítol
segon de les Corts de 1553. Però la dificultat estava en la desconfiança mútua entre la
monarquia i el General i, en definitiva, en qui i com faria la nominació d’experts per dur a
terme la tasca (1562). Els conflictes polítics són d’ordre divers. Els xocs amb la capitania
general ja havien començat, tothom tenia «molt avorrit lo tribunal de capità general»
perquè aquest, que només podia jutjar «soldats stipendiaris», pretenia jutjar «gent provincial» –explica el Dietari (1559)–. Al Camp de Tarragona hi ha allotjaments de soldats
vinguts de Flandes (1561), la Cerdanya (1567), i la vila de Sant Boi i Puigcerdà (1573)
pateixen el flagell de la capitania general que procedeix vulnerant les Constitucions; al
Rosselló es produeixen queixes contra el tribunal del governador que depèn de la capitania general; les universitats de Lleida, Cervera, Manresa, Vilafranca del Penedès «y altres» (1574) pateixen contribucions destinades a les obres de fortificació de Perpinyà en
virtut de pragmàtica reial. «Lo present Principat de Cathalunya y los poblats en aquell
–diuen les universitats en la súplica dirigida a la Generalitat– són poble libero y exempt
de tota contribució forçada» (1577). Poc saben que l’opinió de la lloctinència és que «lo
servey que.s feya en corts no era voluntari sinó forçat» (1576). També apareixen els conflictes derivats de la presència de les galeres d’Espanya, que, a més de no saludar la ciutat,
XII
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pretenen exercir jurisdicció, i conflictes per les obres de les drassanes, unes obres al servei
dels interessos de la monarquia però que ha de pagar el General (1573).
Els conflictes fiscals i de jurisdicció amb la Inquisició s’abranden, especialment quan
aquesta, que té la gosadia de demanar «còpia de la numeració dels fogatjes de Catalunya»
(1567), es nega a jurar «los capítols tocants a dit lur offici, fets en lo any MDXX» (1563),
segons les butlles de Lleó X i Climent VII, és a dir, «confirmats per la sede apostòlica»
(1568-1569); en canvi l’ aspiració del Sant Ofici és que «sa magestat posàs lo mateix orde
de Castella en Catalunya y que se dexen de demanar que s’observen los capítols de l’any
XX» (1567). Els diputats, que ja el 1563 sota l’ombra de la sospita són advertits que «per
levar escandols... seria bé que s’atinguessen d’oir missa en públic», ara s’assabenten que
la Inquisició acusa Barcelona davant el Papa i «tot lo present Principat y pobblats de
aquell, de infaels a la sancta sede apostòlica y a sa magestat y de traydors y mal cristians»
(1569). El consistori era empresonat dues vegades en el curs d’aquests contenciosos i
compta amb el suport de Barcelona.
Les reformes monàstiques també desafien les constitucions. Les monges de Jonqueres
(1561), el convent del monestir de Sant Francesc de Framenors de Barcelona (1567), els
monestirs i cases de la religió de Sant Benet (1575), l’orde de la Mercè (1577), tots, pateixen intervencions. La clausura s’imposa a totes les monges per «motu propri» del Papa
(1570) amb gran protesta. La Diputació es veu obligada a demanar repetidament que les
reformes siguin «benignament servant les constitucions de Cathalunya» (1567). Els comanadors de Sant Joan naturals del Principat es queixen de ser agreujats (1548), el bisbe
de Barcelona, ara Don Martí Martínez del Villar, atorga beneficis eclesiàstics a forasters
(1575).
I això no és tot; s’hi afegeixen simultàniament els conflictes derivats de les crides sobre
prohibició de pedrenyals (1563, 1575) i tatxa dels hostalers (1563), i el manifest dels cavalls (1575) que compten amb el suport del Sant Ofici i del Reial Consell. S’hi afegeixen
a més els enderrocaments de castells i cases (1554, 1565) que provoquen les protestes,
entre d’altres, de Cadell d’Arsèguel (1554). S’hi afegeixen les obstruccions sobre la jurisdicció de la Diputació en matèria de presons (1574) i conflictes entorn de la disposició i
la relació entre els «deposadors» del General i les presons reials (1576).
Les contrafaccions provoquen de seguida reunions de braços o ajusts de persones,
aplecs que sempre són mal vistos per la lloctinència. Els «tres staments menjaven y bevien en la casa de la deputació» i se’ls acusava –explica el Dietari– que «deyen moltes paraules en desacato de sa magestat y de Déu» (1568), i en una altra ocasió l’acusació és que
«los deputats y los que s’ajuntaven alli eren amichs de contencions y que se ajunctaven
aquí per a fer dites contradiccions» (1576).
En relació a la Inquisició la posició del General era prou clara «per cosa de la fe... se aniria ab los genolls per terra ha presentar-se devant ells [els pares inquisidors]» (1568). No
sembla que exagerin: quan arriben rumors de penetració de llibres herètics, la Diputació
sembla posar la seva inspecció fiscal al servei de la vigilància inquisitorial i els diputats i
oïdors sempre són a primera fila durant els autodafès que realitza el Sant Ofici a la plaça
del Rei o al Born. Però en matèria de constitucions i altres lleis de la terra els diputats no
cedeixen i diuen defensar allò que el rei havia jurat observar (1568).
No sembla que puguem ficar en un mateix sac tot allò que s’anomena bandolerisme.
Mentre els cavallers se senten agreujats pel «motu propri» del Papa que prohibeix de bandolejar a Catalunya (1578), són frequents les instàncies al General de cavallers alarmats
«dels molt robos que.s fan en lo present Principat» (1565) i la Diputació, que, en aquest
període, en matèria de repressió defensa el criteri de premiar captures en lloc de fer gent
soldada, paga premis a les universitats i a Jaume Pau Franquesa, procurador del duc de
Cardona i germà de micer Franquesa, després del cruent encontre de la Conca d’Òdena
XIII
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(1573). Les pàgines dedicades a l’entrada a Barcelona dels bandolers capturats per Jaume
Pau Franquesa són d’una gran vivesa. El relat porta aparellada la relació dels «ladres y
bandolers» morts, presos i condemnats. «Y perquè al temps que foren presos los foren
despullades les robes bones y de diverses colors que portaven, arribaren molt despullats.
E isqué tota Barcelona per a veurel’s.» Les sentències foren un autèntic espectacle públic
«d’alteració y pietat dels ànimos dels qui.s trobaven en Barcelona per veure tant gran exequució de carn humana». Les crides de les sentències llegides pel trompeta pels carrers de
Barcelona amb un reiteratiu «Y qui tal farà tal pendrà, y guart-si qui guardar si ha» posa
l’èmfasi en el seu caràcter d’escarment públic. Tanmateix, la Generalitat, a les repetides
instàncies de la monarquia per tal que Catalunya imiti el regne d’Aragó, que despèn vuit
mil lliures anuals per «llansar la mala gent de la terra» (1572), respon clarament que la
seva preocupació és només la represàlia dels «ladres y bandolers qui han damnificat lo
General» (1573).
La prohibició de pedrenyals és inacceptable per a la Diputació, que, de cop i volta, si
més no, troba que li estan desarmant les guardes de la seva xarxa fiscal i també els mateixos diputats. La lloctinència no s’està de considerar amb ironia que potser els importa
massa «als senyors diputats aquex negoci de les armes» (1575). Que Lloctinència i Generalitat no tenien el mateix criteri en matèria d’armes es fa prou evident quan el lloctinent
enfurismat afirma que, mentre durant sis anys ha intentat armar la terra (convocatòria de
Princeps Namque), «els diputats y braços treballaven en desarmar-la» (1577), o quan
s’irrita perquè a Perpinyà un cònsol de la Llotja «s’era atrevit... voler acoltellejar un soldat», es tracta d’un tal Pedro Rodríguez que, tot cal dir-ho, es negava en rodó a pagar els
seus deutes (1576). Aleshores a Perpinyà es prohibeixen no sols arcabussos i pedrenyals,
sinó també ganivets, mitjos ganivets i bastons.
La Generalitat fa tot el que pot per defensar les lleis de la terra, juntes de braços, ambaixades i fins i tot la retenció de salaris en el cas del governador D. Pedro de Cardona «lo
que era estat molt gran novetat» «y andeis muy advertidos –diu el lloctinent– en no intentar novedades».
El Dietari 18 (1557-1566) es comença a engruixir amb la cosida de documents. En la
present edició s’ha posat en apèndix aquesta documentació, que en els volums originals
apareix intercalada. Aquesta documentació té un valor més que complementari. Destaquem a tall d’exemple la relació davant el consistori de l’ambaixada al rei de 1573, una
magnífica síntesi dels greuges acumulats contra la Capitania General, la lloctinència i el
Sant Ofici, una relació dels conflictes que hi ha hagut a causa dels allotjaments, de l’«escusado», de les reformes monàstiques en què els benedictins retrocedeixen els seus drets
als privilegis dels reis carolingis, de la substitució de soldats catalans per soldats castellans a Perpinyà i Roses, entre altres coses. Aquest document pot ser contrastat amb la
carta reial intercalada en el Dietari de 13 de juny de 1577, que també és una valuosa síntesi de la visió de la monarquia en relació als diversos greuges catalans. També són documents magnífics el memorial dels greuges derivats de la crida del manifest dels cavalls
(trienni 1575-1578), crida que ho ha vulnerat tot, des de les pràctiques més quotidianes
fins als privilegis de fires, i la crida dels Inquisidors del mateix trienni on destaca no sols
la por als luterans sinó també el rebuig als moriscos i, on encara, i una vegada més, els inquisidors fan gala de la seva proverbial obsessió contra els judaïtzants.
Tot això i molt més es troba en aquest volum gràcies al qual des d’ara disposarem
d’una excel·lent eina de treball.
Eva Serra i Puig
Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives
Universitat Pompeu Fabra
XIV
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DIETARI NÚMERO 16
Folis 1r-89v

De 1539 a 1542, 45 i 48.

539
1r

Agost, any

2v

MDXXXVIIII

Divendres, lo primer. Festum Vincula sancti Petri. En aquest die juraren: mossèn Joan Olivo,
donzell, mossèn Michel Salgueda, ciutedà de
Barcelona, deputats; mossèn Joan Solers, canonge de Gerona, mossèn Hierònym Scales,
ciutedà de Gerona, oÿdors de comptes.

Dissapte, a XXIII. En aquest die, aprés migjorn,
entrà en la present ciutat de Barcelona lo il·
lustre don Francesch de Borge, marchez de
Lombay, com a loctinent general novament
proveÿt per la sacra, cesàrea, catòlica y real magestat en lo present principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya. Al qual isqueren a rebre los senyors deputats y oÿdors de
comptes, acompanyats del officials y ministres
del dit General, e·l speraren en la forma acostumada a la carnisseria de Sans, e el acompanyaren fins a la Creu Cuberta, hon lo speraven los
honorables consellers de Barcelona; y, lexantlo aquí, se’n tornaren fahent lo camí per lo monestir de Valldonzella. E, entrant dit loctinent
general en Barcelona, acompanyat dels dits honorables consellers y de molts altres, anà a jurar
en lo altar major de la Seu de Barcelona, a hon
lo síndich del dit General fon y presentà la protestació en la forma acostumada; y aprés anà al
palau bisbal, hon tenie aparellat son aposento.

Dimars, a V. En aquest die los predits dos deputats y dos oÿdors de comptes, convidats lo
die abans per los religiosos frares del monestir
de preÿcadors de Barcelona, acompanyats dels
officials y ministres de la casa de la Deputació,
anaren oyr lo offici y sermó en lo dit monestira.
1v

Diumenge, a X. Festum sancti Laurencii.

2r

Dijous, a XIIII. En aquest die, en la ciutat de
Tortosa, prestà lo jurament acostumat lo il·
lustre don Francesch de Borge, marquès de
Lombay, loctinent general de la sacra, cesàrea
magestat en lo present Principat, com apar en
lo registre en la Real Cancelleria recondit, Officialium Regii Consilii primo, intitulat.

Dijous, a XXI. En aquest die, per Joan Fuster,
deputat local de la vila de Cervera, fou presentat lo compte de sa administració de la dita deputació local.

3r

A XIII de nohembre, dit any, fonch fet lo compte a micer Luís Villana de XXVII lliures, X sous. A
dit, fonch fet lo compte a micer Arnau Gort,
regent, de XX lliures, sous, més de CXI lliures,
XVI sous, II, 1/3. A XXVIII de nohembre, dit
any, fonch fet lo compte a mossèn Gualceran
Albanell, algutzir reyall, de XX lliures, V sous,
VI, 2/3. A dit, a mossèn Francesch Marlès de
XX lliures, V sous, XI. 2/3.

Dilluns, a XXV. En aquest die partí, ab licència
del consistori, mossèn Hierònym Scales, oÿdor
de comptes per lo stament real, de la present
ciutat de Barcelona per sos afers, vers la ciutat
de Gerona.
Dimarts, a XXVI. En aquest die los senyors deputats y oÿdor presents en la present ciutat,
acompanyats dels officials de la casa de la Diputació, foren a visitar lo dit il·lustre loctinent general en lo palau del senyor bisbe, a hon té sa
posada.

Dilluns, a XVIII. En aquest die, per part de mossèn Thomàs Prunera, prevere, deputat local lo
trienni passat de la vila de Monblanc, fou presentat lo compte de la sua administració.

3v

Setembre
Dimecres, a III. En aquest mossèn Thomàs Prunera, deputat local en lo trienni passat de la vila

a. a continuació ratllat hon.

1
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de Monblanch, presentà en consistori los
comptes de sa administració.

la forma acostumada lo molt reverent don
Hierònym de Requesens, elet d’Elna, deputat
per lo stament ecclesiàstich, e lo molt honorable mossèn Joan de Pons, donzell, oÿdor de
comptes per lo stament militar.

Dissapte, a VI. En aquest die, per part de mossèn Jacme Boix, deputat local en lo trienni
proppassat de Castelló, foren presentats los
comptes de la sua administració.
4r

Dimars, a VIIII. En aquest dia, per mossèn Hierònym Torres, òlim en lo trienni proppassat
deputat local de la vila de Tàrrega, foren presentats los comptes de la sua administració.

4v

Dissapte, XIII. En aquest die, per part de mossèn Pere Thomàs, en lo trienni proppasat deputat local de Tortosaa, fon presentat en consistori lo compte de la sua administració. Lo dit die,
per part de mossèn Pere Coll de Sansa, en lo
trienni proppassat deputat local de Vilafranca
de Penadès, fon presentat en consistori lo
compte de la sua administració.

A III de dit, fonch fet lo compte a mossèn Juhan Solers, canonge, oÿdor de comptes, de
XXII lliures, VII sous, IIII. A XXVII de nohembre, fonch fet lo compte al reverent senyor
bisbe de XXV lliures, XI sous, VI, deputat. A
dit, fonch fet lo compte a mossèn Juhan de
Pons, oÿdor de comptes, de XIIII lliures, IIII
sous, II.
Divendres, a III. En aquest die partí de la present ciutat lo honorable mossèn Joan Solers,
oÿdor de comptes per lo stament ecclesiàstich, ab licència del consistori, per sos affers.
Dilluns, a VI. En aquest die foren presentats
per part de mossèn Alamany de Alamany, deputat local de Gerona en lo trienni passat, los
comptes de sa administració. En aquest die
tornà mossèn Joan Solers, oÿdor de comptes
per lo stament ecclesiàstich.

Dimarts, a XVI. En aquest die tornà mossèn
Hierònym Scales, oÿdor de comptes per lo stament real, de Gerona, hon ere anat per sos affers.
Dimecres, a XVII. En aquest die mossèn Jaume
Ortodo, en lo trienni passat deputat local de la
Seu de Urgell, presentà en consistori lo compte
de sa administració.
5r

Dilluns, XXVIIII. Festum sancti Michaelis.

7r

Dilluns, a XIII. En aquest die, per part de misser Galderich Reverter, òlim en lo trienni passat deputat local de Vilafranca de Conflent,
fon donat lo compte de sa administració.

7v

Dilluns, XX. En aquest die, per part de Michel
Steve, en lo trienni passat deputat local de
Olot, fon presentat lo compte de la sua administració de la dita deputació. En aquest die
mateix, per part de Antich Andreu, en lo trienni proppassat deputat local de Castelló de Empúries, és estat presentat lo compte de la administració de la dita deputació local.
Dimecres, XXII. En aquest die, per mossèn
Francesch Corribes, deputat local lo trienni
passat de Berga, presentà en consistori los
comptes de sa administració.

Dimars, XXX. Festum sancti Hieronymi.
6r

Dijous, a VIIII. En aquest die, per part de
mossèn Pere Coll de Sança, òlim en lo trienni
passat deputat local dea Vilafranca de Penadès, foren presentats los comptes de sa administració. En aquest die, per part de mossèn
Joan Bordoy, en lo trienni passat deputat local de Balaguer, fon presentat lo compte de sa
administració en consistori.

Dilluns, a XXII. En aquest die, per part de don
Francesch Senesterrab, en lo trienni passat deputat local de Perpinyà, és estat presentat lo
compte de la dita sua administració.
Dimarts, a XXIII. En aquest die fon feta extracció de deputat ecclesiàstich y oÿdor militar en
la forma acostumada, per no ésser arribats dins
lo temps statuït lo reverendíssimo archebisbe
de Tarragona y mossèn Pere Ramon Montoliu.
E foren extrets lo molt reverent senyor bisbe
d’Elnac, deputat per lo stament ecclesiàstich, y
mossèn Joan de Pons, domiciliat en la vegaria
ded Urgell, per oÿdor de comptes per lo stament militar.

5v

6v

Octubre, any

MDXXXVIIII

Dimecres, lo primer. En aquest die juraren en

Divendres, a XXIIII. En aquest dia, per part de
Onofre Costa, en lo trienni proppassat depu-

a. Tortosa interlineat, damunt de Vilafranca de Penadès
ratllat.
b. a continuació ratllat són stats.
c. a continuació ratllat per.
d. a continuació ratllat per.

a. a continuació ratllat pa.
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tat local de la ciutat de Vich, forena presentats
en consistori los comptes de sa administració.
8r

Manresa, foren presentats los comptes de sa administració.

Dilluns, XXVII. En aquest die, de licència dels
senyors deputats, partí de la present ciutat
mossèn Joan Solers, canonge de Gerona,
oÿdor de comptes per lo stament ecclesiàstich,
per sos affers, a la volta de sa casa.
Dimars,
Jude.

XXVIII.

10r

Dilluns, a XXIIII. En aquest die lo(s) senyors deputats y oÿdors de comptes, absent emperò
l’oÿdor ecclesiàstich de la present ciutat y vegaria, convidats per part de mossèn [Berenguer]
d’oms, foren a la sepultura de la senyora Elizabet Monbuy y Tagamanent, muller sua, la qual
ab molta solemnitat se celebrà en la Seu de la
present ciutat de Barcelona; a la qual, acompanyats ab los porters ab masses altes y altres officials y ministres del dit General, anaren a la dita
Seu, hon, comensat lo offici, trobaren lo il·
lustre don Francesch de Borge, loctinent general de sa magestat, asegut en cadira dintre les
rexes del altar major, a la part del evengali, e los
consellers de la ciutat de Barcelona en uns
banchs a la part de la segrestia aba algunes persones del dit dol, e dits senyors deputats se assegeren en lo padrís a la part dreta del evangeli.

10v

Diumenge, XXX. Festum sancti Andree, apostoli.
En aquest die fon feta extracció de consellers
de la present ciutat: mossèn Joanot de Farrera,
mossèn Bernat Vilana, mossènb... Guimerà,
mossèn Macià Ferrer, mossènc... Vila.

Festum sanctorum Simonis et

Dimecres, XXVIIII. En aquest die, per part d’en
Ramon Agualada, en lo trienni passat deputat
local de Leyda, foren presentats en lo consistori
los comptes de sa administració.
8v

Noembre, any

MDXXXVIIII

Dissapte, lo primer. Festum Omnium Sanctorum.
Dilluns, a III. Comemoracio Defunctorum
Dimars, IIII. En aquest die misser Luýs Vila<na>, doctor en leis, qui ab privilegi de sa
magestat dat en Madrid a XXIII de octubre,
DXXXVIIII, fou creat en hu dels doctors de la
Rota, devant la absència de misser Francesch
Ubac, prestà lo sagrament y homenatge acostumats en poder del regent y hoý sentència de
excomunicació, con apar en lo registre de la
Cancelleria Real intitulat Officialium Regii
Consilii primo, foleo CX, com apar ab certificació continuada a peu de dit privilegi de mà de
mossènb... Vilademar, archiver real y scrivà de
manament.

11r

Dimars, a II. en aquest die tornà mossèn Joan
Cescases, sobrecollidor del dit General, de la
visita de la sua sobrecol·lecta de levant.
12r

Dijous, VI. En aquest die partiren Antich Puigde-roda y Joan Solsona a la volta de les parts de
Urgell, ab comissió dels senyors deputats, per
la colecta dels cafrans.
Diumenge, a VIIII. En aquest dia partí mossèn
Joan Cescases, sobrecollidor, per a la sua sobrecol·lecta de levant.

9v

Divendres, a XIIII. En aquest die, per part de
mossèn Agostí de Bardaxí, en lo trienni proppassat deputat local de Tremp, foren presentats los comptes de sa administració. En
aquest die mateix, per part de Barnat Roviralta, en lo trienni proppassat deputat local de

MDXXXVIIII

Dilluns, lo primer. En aquest die, per part de
Pere Màrtir, perayre, en lo trienni proppassat
deputat local de Puigcerdà, foren presentats los
comptes de la sua administració.

A XVIIIIo de febrer, any MDXXXX, foch fet lo
compte a micer Luís Vilana de XXXXV lliures,
XI sous, I, 1/3.

9r

Dehembre,

[1539 ]

Dimecres, XVII En aquest died oý sentència de
excomunicació, promulgada per misser Anthoni Pintor, canonge y regent lo Officialat per lo
reverent senyor bisbe de Barcelona, mossèn
Francesch Setantí, donzel, alguatzir ordinari,
substituït per mossèn Francesch Malla y de
Marlès en virtut de privilegi per sa magestat al
dit Marlès atorgat, dat en Valldonzella, a VIIII
de janer, MDXX, y de la dita substitució apar en
poder d’en Anthoni Farran, notari de Barcelona y scrivà de manament, a XVI del present, la
qual substitució és estada confirmada per don
Francesch de Borge, marquès de Lombay, loctinent general de sa magestate, ab ses letres datades lo propdit die, apar de dita promulgació
de excomunicació en poder d’en Joan Garcia,
a.
b.
c.
d.
e.

a. foren interlineat.
b. a continuació un espai en blanc.

ab... dol interlineat.
a continuació un espai en blanc.
a continuació un espai en blanc.
a continuació ratllat mo.
a continuació ratllat d.
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notari y scrivà de dit Officialat, lo die present. E
lo qual Francesch Setantí prestà sagrament y
homenatge, per dit offici, en la Real Cancelleria
en poder de misser Arnau Gort, regent, a XVI
dels dits mes y any, segons ne féu fe Pau Marc
Levaneres, scrivà peticionari.
12v

Dimecres, XXIIII. En aquest die tornà Jordi Boffill de la visita de la sua sobrecol·lecta de ponent.

13r

Dijous, XXV. Festum Natalis Domini.

14r

Janer, any

aprés d’ell, lo conseller en cap de Barcelona,
mossèn Joan de Farrera, y aprés lo bisbe de Gerona, y aprés lo vezcomte de Rocabertí, y aprés
lo abat de Ripoll, y aprésa molts altres abats y
persones ecclesiàstiques; e en lo cap del altre
banch, vers la carrera, stigué asentat lo il·lustre
senyor duch de Cardona, y aprés lo reverent senyor bisbe d’Elna, deputat ecclesiàstich, y aprés
don Anthon de Cardona, loctinent de sa magestat en Serdenya, y aprés lo deputat militar, y
arreu los oÿdors de comptes y aprés molts altres
ciutedans, cavallers y gentils hòmens, hon se
féu deliberació, prout in libro Deliberacionis.

MDXXXX

19r

Dijous, VIII. En aquest die tornà mossèn Joan
Solers, oÿdor de comptes ecclesiàstich, de la
ciutat de Gerona, hon ere anat per sos affers.
14v

Dimarts, a XIIII. En aquest die tornà Jacme
Joan Solsona, guarda del General, de la col·
lecta de safrà. [A] XXX de dit mes, fonch fet lo
compte a dit Solsona de XXVIII lliures, sous.

15r

Dilluns, a XXI. En aquest die tornà Antich Puigde-roda, cullidor del General, de la col·lecta del
cafrà. A XXX de dit mes, fonch fet lo compte a
dit Antich Puig-de-roda de XXXVIII lliures, X
sous.

16r

Fabrer, any

MDXXXX

Dimars, a III. En aquest die fon feta sotsmissió
en consistori als senyors deputats per don Francesch de Beamunt, capità general de sa magestat en los comtats de Rosselló y Cerdanya, ut in
libro Deliberacionum.
18r

18v

Dilluns, a VIII. En aquest die los senyors deputats e oÿdors, acompanyats dels officials de la
casa de la Deputació a cavall, convidats, foren
en la sglésia de Valldonzella, fora los murs, de
hon se celebrà la sepultura de la reverent abadessa del dit monestir, que era Vilatorta, cuius
anima requiescat in pace. E stigueren assentats
en lo scon del altar major, a la part de la epístola, e a la part del evangeli, en lo altre scon, stigueren assentats lo il·lustre senyor duch de
Cardona y lo reverent senyor bisbe de Barcelona, canceller de sa magestat, y alguns altres militars, e en los banchs, baix, aprés dels graons a
la part del evangeli, los senyors consellers de
Barcelona ensemps ab los del cap del dol y altres cavallers.

Dimecres, XXV. Festum sancti Mathie. En
aquest die los senyors deputats e oÿdors de
comptes, consistorialment, acompanyats dels
officials y ministres llurs, foren a visitar lo il·
lustre senyor duch de Cardona y donar-li lo
bon prou de son casament que poch abans havie fet ab la il·lustre senyora dona Ysabel, muller sua, filla del egregi misser Anthoni Agostí,
quòndam, vici-canceller de sa magestat, y que
fou muller de don Christòfol Ycard.

Març, any

Diumenge, a VII. En aquest die fon consegrat
en bisbe lo reverent senyor don Hierònym de
Requesens, elet de Elna, deputat per lo stament
ecclesiàstich, en la capella del palau vulgarment
appellat del governador, per los reverents senyors bisbes de Vich y de Gerona y per micerb...
de Eredia, bisbe de Gràcia, vulgarmente appellat del orde dels frares preÿcadors; a hon anaren los altres senyors condeputats seus y
oÿdors, acompanyats dels officials de la casa de
la Deputació, qui stigueren assentats en un
banch a la part de la epístola, prop la altar major, al cap de la qual banch stigué assentat don
Pedro de Cardona, governador de Cathalunya,
e a la part del evangeli stigueren assentats, ab
cadires, lo reverent senyor cardenal de Borge y
los il·lustres duch de Cardona y lo almirant de
Nàpols, duch de Soma, e lo reverent senyor
bisbe de Barcelona, canceller de sa magestat.

MDXXXX

Dimecres, a III. En aquest die foren aplegades
moltes persones dels tres staments del present
Principat, per certs pretesos agravis fets per lo
il·lustre senyor loctinent general a don Gaspar
de Lordat, detengut en les càrcers reals en prejudici de les constitucions y actes de Cort, y foren assentats en lo consistori major de la casa
de la Deputació, ço és, en lo cap del banc devant
la ximenea lo reverent senyor bisbe de Vich y,

19v

Dimecres, a XVII. En aquest die partí lo reverendíssimo senyor don Hierònym de Requesens, bisbe de Elna, a la volta de Perpinyà, per
sos afers.

20r

Dilluns,

XXII.

En aquest die partí de la present

a. a continuació ratllat los.
b. a continuació un espai en blanc.
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ciutat mossèn Michel Salgueda, deputat per lo
stament real, vers la vila de Monblanch per sos
affers.
20v

22v

24v

Dilluns, XVII. Festum.
Dimarts, XVIII. Festum.

MDXXXX

Dimecres, XXI. En aquest die tornà lo reverent
senyor don Hierònym de Requesens, deputat
ecclesiàstich, de la volta de son bisbat d’Elna,
hon ere anat per sos affers.
[A...] IIII de maig, any dit, fonch fet lo compte
a mossèn Juhan Sollés de XII lliures, XVI sous,
VIII.

25r

Dimecres, XVIIII. Festum sancti Yvonis. En
aquest die partí de la present ciutat mossèn
Joan Solers, oÿdor de comptes per lo stament
ecclesiàstich, per sos affers, per a visitar sa casa
en Gerona.

25v

Dijous, XXVII. Festum Corporis Christi.
Divendres, XXVIII. En aquest die partí de la
present ciutat mossèn Joan de Pons, oÿdor per
lo stament militar, a la volta de sa casa per sos
affers.

Dijous, XXII. En aquest die tornà mossèn
Michel Salgueda, deputat per lo stament real,
de la volta de Monblanch, hon ere anat per sos
affers.

Dilluns, XXXI. En aquest die partí mossèn Jordi
Boffill, sobrecollidor, per a la vista de la sua
sobrecol·lecta de ponent.

[A] IIII de maig, any dit, fonch fet lo compte a
mossèn Jerònim Scales de XI lliures, VII sous,
IIII.

26v

Divendres, XXIII. Festum beati Georgii. Fon celebrada dita festa ab molta solemnitat. Dix la
missa lo reverent senyor don Hierònym de Requesens, bisbe de Elna, deputat ecclesiàstich,
ab sos diaca y sot-diaca, canonges de la Seu de
Barcelona. Sermonà mestre Thomàs Gusman,
provincial del orde de preÿcadors. Foren presents en lo dit offici y primeras vespres lo il·
lustre don Francesch de Borge, marquès de
Lombay, loctinent general de sa magestat, lo
bisbe de Sogorb y los manífichs consellers de
Barcelona ultra molts altres abats, cavallers y
gentils hòmens.
23v

Maig, any

[1540 ]

Diumenge, XVI. Festum Pentecostes.

Diumenge, XXVIII. Festum Pasche Resurreccionis Domini.

Abril, any

Dijous, XIII. Festum Assencionis Domini.

Juny,

MDXXXX

Dijous, X. En aquest die partí mossèn Joan
Cescases, sobrecollidor, par a visitar la sua
sobrecol·lecta de levant.
28r

Dimars,
Pauli.

XXVIIII.

Festum sanctorum Petri et

Dimecres, XXX. En aquest die tornà mossèn
Joan Solers, oÿdor de comtes per lo stament
ecclesiàstich, de la volta de Gerona, hon are
anat per sos affers.
28v

Juliol

MDXXXX

Divendres, II. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Hierònym Scales, oÿdor de
comptes per lo stament real, a la volta de Gerona per sos affers.

MDXXXX

Dimars, IIII. En aquest die, per mossèn Bernat
Caportella, deputat local en lo trienni passat de
Tarragona, fon presentat lo compte de la sua
administració de la dita deputació. En aquest
die mateix fon feta elecció per assessor y advocat ordinari del dit General per los triennis corrent y propvenidor, per la nul·litat de les eleccions per los deputats propprecesesors feta en
discòrdia, de la persona de misser Hierònym
Soler, alias Fresquet, doctor en leys, qui lo die
mateix acceptà y prestà lo jurament acostumat.

30r

Divendres, XXIII. En aquest die tornà mossèn
Joan Cescases, de la visita de la sua sobrecol·
lecta de levant.

30v

Divendres, XXX. En aquest die tornà mossèn
Joan de Pons, oÿdor militar, de la volta de sa
casa, hon ere anat per sos affers.
Dissapte, XXXI. En aquest die tornà mossèn
Hierònym Scales, oÿdor real, de la volta de sa
casa, hon ere anat per sos affers.

A XXVI del corent, foch fet lo compte a micer
Pere Comte de LXXV lliures, XVI sous, VIII. A VII
de setembre, fonch fet lo compte a micer Jerònim Seller de XXIIII lliures, II sous, III.
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31r

Agost, any

MDXXXX

39r

Diumenge, lo primer. Festum Vincula sancti
Petri.
32r

Divendres, XIII. En aquest die partí mossèn
Joan Solers, canonge de Girona, oÿdor per lo
stament ecclesiàstich, a la volta de sa casa per
sos affers.

32v

Divendres, XX. En aquest die mossèn Joan Burguès, alguatzir del senyor rey, per comissió y
ordinació dels senyors deputats, aportà presos
lo alcaÿt y balle del marquesat de Camarasa.

34v

Setembre

Dijous, XI. Festum sancti Martini. En aquest
die tornà mossèn Joan Olivo, deputat militar,
de la volta de sa casa, hon ere anat per sos affers. Al primer de desembre, dit any, fonch fet
lo compte a mossèn Juhan de Pons de VII lliures, IIII sous.
Divendres, XII. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Hierònym Scales, oÿdor de
comptes per lo stament real, a la volta de Mataró per sos affers.

MDXXXX

39v

Dimecres, XV. En aquest die partí de la present
ciutat de Barcelona, per sos affers, mossèn
Michel Salgueda, deputat real.
Dijous, XVI. En aquest die tornà lo dit mossèn
Michel Salgueda.
37r

Octubre, any

MDXXXX
40v

Die martis, XVIIII. En aquest die partí de la present ciutat mossèn Joan Olivo, deputat militar,
a la volta de sa casa per sos affers.
41v

Dimecres, XX. En aquest die tornà misser Pere
Comte, assessor ordinari del dit General, en la
present ciutat. [A...] XI de desembre, any dit,
foch fet lo compte a micer Jerònim Soler, asesor ordinari, de II lliures, IIII sous, V.
38r

38v

Dimars, XXX. Festum sancti Andree. En aquest
die tornà misser Hierònym Soler, assessor ordinari del General, de la volta de Empurdà, hon
ere anat per sos affers. [A] XI de desembre, dit
any, fonch lo compte a micer Pere Compte,
asesor ordinari, de VI lliures, XIII sous, IIII.

Dehembre, any

MDXXXX

Dissapte, XI. En aquest die tornà mossèn Joan
Cescases, sobrecollidor, de la vista de sa
sobrecol·lecta de levant.

Dimecres, XXVII. En aquest die partí mossèn
Francí Rams par a la col·lecta dels cafrans, de
ordinació dels senyors deputats. A VIIIIo de
marcs, 1541, fonch fet lo compte a Francesch
Rams de XXXV lliures, X sous.

Noembre, any

Dimars, XVI. En aquest die tornà mossèn Hierònyma Scales, oÿdor de comptes per lo stament real, de la volta de Mataró, hon ere anat
per sos affers.
Dijous, XVIII. Festum edificacionis ecclesie
Barchinone. En aquest die partí mossèn Joan
Cescases, sobrecollidor del General, per a la sua
visita.

Dimecres, XIII. En aquest partí de la present
ciutat misser Pere Compte, hu dels assessors
ordinaris del dit General, per sos affers.
37v

Diumenge, VII. En aquest die partí misser Hierònym Soler, assessor del dit General, a la volta
de Ampurdà per sos affers.

42r

Dijous, XVI. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Joan de Pons, oÿdor de comptes
per lo stament militar, a la volta de sa casa per
sos affers.

42v

Dimars, XXI. Festum beati Thome.
Divendres, XXIIII. En aquest die tornà mossèn
Jordi Boffill de la visita de la sua sobrecol·lecta
de ponent.

MDXXXX

Dilluns, lo primer. Festum Omnium Sanctorum
Dimecres, a III. En aquest die tornà mossèn
Joan Solers, oÿdor de comptes ecclesiàstich, de
la volta de sa casa, hon ere anat per sos affers.
En aquest die partí mossèn Antich Puig-de-roda, de ordinació dels senyors deputats, per a la
visita y col·lecta dels cafrans. [A]VIIIIo de marcs,
MDXXXXI, fonch fet lo comptea a Antich Puigde-roda de XXXII lliures, sous.

43r

43v

Divendres, XXXI. En aquest die partí de la present ciutat mossèn Joan Olivo, deputat militar,
a la volta de Viladecans per sos affers.

Janer, any

MDXXXXI

Dissapte, lo primer. Festum.

a. a continuació ratllat dels.

a. a continuació ratllat Cases.
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Diumenge, a II. En aquest die tornà mossèn
Joan Olivo, deputat per lo stament militar, de
la volta de Viladecans, hon era anat per sos affers.

54r

48v

Dimecres, XII. En aquest die prestà sagrament y
homentage e oý sentència de excomunicació
mossèn Galderich Martí, qui fon proveÿt del
offici de alguatzir ordinari, vagant per renunciació de mossèn Galceran Albanell, últim possessor de aquell, per sa magestat ab son privilegi dat Gandani, ultima aprilis MDXXXX. E de
dit homenatge apar en la Real Cancelleria y excomunicació en la cort del senyor bisbe de Barcelona. A XXII de marcs, any dit, fonch fet lo
compte a mossèn Gualceran Albannell, òlim algutzir, de XXI lliures, II sous, II, 2/3. A II de
desembre, dit any, fonch lo compte a dit Martí.

Marc, any

55v

Dijous, XXVI. Festum Assencionis Domini.

56r

Juny, any

Dissapte, IIII. En aquest die tornà mossèn Joan
Cescases, sobrecollidor, de la visita de la sua
sobrecol·lecta de levant.
Diumenge, V. Festum Penthecostes.
Dilluns, VI. Festum.

MDXXXXI

56v

Dissapte, XI. Festum beati Bernabe.

57r

Dimars, XIIII. En aquest die tornà mossèn Joan
de Pons, oÿdor de comptes per lo stament militar, de la volta de sa casa, hon ere anat per sos
affers.

Dimars, VIII. En aquest die tornà mossèn Joan
de Pons, oÿdor de comptes per lo stament militar, de la volta de sa casa, hon ere anat per sos
affers.

Dijous, XVI. Festum Preciosissimi Corporis Dommini Nostri Jesuchristi.

Dissapte, XII. Festum sancti Gregorii.
52r

Abril, any
Diumenge,
Domini.

52v

53v

Divendres, XVII. En aquest die, per part de
mossèn Onofre Ganer, òlim deputat local de
Manresa, foren presentats los comptes de sa administració.

MDXXXXI
XVII.

Festum Pasche Resurreccionis

Dissapte, XXIII. Festum sancti Georgii. Fonc celebrada dita festa ab la solemnitat acostumada.
Dix la missa, primeres y segones vestres lo reverent senyor don Hierònym de Requesens,
bisbe de Elna, deputat ecclesiàstich. Foren diaca y sot-diaca, canonges de la Seu de Barcelona. Sermonà mestre Batista, del orde dels frares menors. Foren presents en lo offici los
senyors comte de Modica y comte de Quirra y
los consellers de Barcelona, ultra moltes altres
persones ecclesiàstiques, cavallers y gentils hòmens.

Maig, any

MDXXXXI

Dijous, II. En aquest die partí de la present ciutat ab licència del consistori mossèn Joan Solers, oÿdor de comptes per lo stament ecclesiàstich, a la volta de sa casa per sos affers.

Dimecres, II. Prima dies Quadragesime.
49r

[1541 ]

Dijous, XII. En aquest die partí mossèn Joan de
Pons, oÿdor de comptes per los stament militar, per sos affers a la volta de sa casa.

Dimecres, V. En aquest die tornà mossèn Antich Puig-de-roda de la col·lecta dels cafrans,
hon are anat de ordinació dels senyors deputats. En aquest die tornàa mossèn Francesch
Ram de la dita col·lecta dels cafrans.
44r

Dimecres, XI. En aquest die partí mossèn Joan
Cescases, sobrecollidor, per la visita de la sua
sobrecol·lecta de levant.

57v

Divendres,
annis.

58r

Dissapte, XXV. En aquest die, aprés migjorn,
partí de la present ciutat mossèn Hierònym
Scales, oÿdor de comptes per lo stament real, a
la volta de sa casa per sos affers.

59r

XXIIII.

Juliol, any

Festum Nativitatis sancti Jo-

MDXXXXI

Divendres, VIII. En aquest die morí Barthomeu
Armengol, alias Conill, porter deservint la casa
de la Deputació; cuius anima requiescat in pace.
Dissapte, VIIII. En aquest die fon soterrat en la
sglésia de Sanct Pere de les Puelles de Barcelona lo corsa del dit Barthomeu Armengol, alias
Conill, lo qual acompanyaren los senyors depu-

MDXXXXI

Dimars, III. Festum Sancte Crucis.
a. a continuació ratllat lo dit.

a. cors del interlineat.
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tats e oÿdors de comptes, ab masses altes, ab
companyia dels officials y ministres de la casa
de la Deputació, y tornaren ab los del dol fins a
la casa del dit defunct.

sent ciutat mossèn Michel Salgueda, deputat
real, de la volta de Monblanch, hon ere anat
per sos affers. En aquest mateix die tornà mossèn Jordi Bofill de la visita de la sua sobrecol·
lecta de ponent, segons ne foren informats los
senyors deputats.

Dimars, XII. En aquest die en Michel Saurí, familiar de la il·lustre senyora comtessa de Palamós, fon proveÿt del offici de porter de la casa
de la Deputació, vagant per mort del dit Barthomeu Armengol, alias Conill. En aquest die
tornà mossèn Joan Solers, oÿdor de comptes
per lo stament ecclesiàstich, de la volta de sa
casa, hon ere anat per sos affers.
59v

Dimecres, XIII. Festum sancte Margatite.

60r

Dimars, XVIIII. En aquest die tornà mossèn Jordi Boffill, sobrecollidor del General, de la vila
de Perpinyà, hon ere anat per la execució de
Andreu Fabre, de mor del dit General.
Divendres,
nes.

60v

XXII.

66r

66v

Festum beate Marie Magdale67r

69r

MDXXXXI

70r

71v

Dimecres, a III. En aquest die partí mossèn
Michel Salgueda, deputat per lo stament real,
de la present ciutat a la volta de sa casa per sos
affers. A XXVIII de noembre, MDXXXXI, fonch fet
lo compte a mossèn Jerònim Scales, oÿdor reyall, de XX lliures, III sous, IIII.

Diumenge, XXVIII. En aquest die partí de la
present ciutat mossèn Jordi Bofill, sobrecullidor del dit General, per a la visita de la sua
sobrecol·lecta, segons ne foren informats los
senyors deputats.

Setembre, any
Dimars,

XXVII.

En aquest die partí mossèn Luýs

Divendres, XIIII. En aquest die tornà mossèn
Joan de Pons, oÿdor de comptes per lo stament
militar, de la volta de sa casa, hon ere anat per
sos affers.

Noembre, any

Dimecres,
bús.

MDXXXXI

XXIII.

En aquest die partía Joan Cal-

Dehembre, any
Dimecres,
bús.

Dijous, IIII. En aquest die partí mossèn Joan de
Pons, oÿdor de comptes per lo stament militar,
a la volta de sa casa per sos affers.

65v

XI.

Dimecres, VIIII. En aquest die partí mossèn Antich Puig-de-roda, cullidor dels drets de les entrades y exides en la taula de la present ciutat, a
les parts de Urgell, ab comissió dels senyors deputats, per les coses dels cafrans.

Dilluns, lo primer. Festum Vincula sancti Petri.
En aquest die partí lo discret en Joan Dot, notari, ajudant del regent los comptes del dit General, de la present ciutat, per ordinació dels
senyors deputats, a la cort de Castella, per negocis y affers del dit General.

63r

Dissapte, VIII. En aquest die partí mossèn
Joan Solers, oÿdor de comptes per lo stament ecclesiàstich, a la volta de sa casa per sos
affers.
Dimars,
Amat.

Dilluns, XXVI. Festum sancti Jacobi.

Agost, any

MDXXXXI

Dimars, IIII. En aquest die partí mossèn Francesch Ram a les parts de Urgell, ab comissió
dels senyors deputats, per lo aparell dels cafrans.

Dimarts, XXVII. Festum sancte Anne. En aquest
die tornà mossèn Hierònym Scales, oÿdor de
comptes per lo stament real, de la volta de sa
casa, hon ere anat per sos affers.
61r

Octubre, any

VII.

MDXXXXI

En aquest die tornà Joan Cal-

72v

Dijous, XXII. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Joan Olivo, deputat per lo stament militar, a la volta de sa casa per sos
affers.

73r

Divendres, XXX. En aquest die morí Michel
Saurí, hu dels porters deservints lo offici de la
casa de la Deputació.

73v

Janer, any

MDXXXXII

Dilluns, II. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Michel Salgueda, deputat per lo
stament real, per sos affers.

MDXXXXI

En aquest die tornà en la pre-

a. partí interlineat, damunt de tornà ratllat.
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Dimecres, IIII. En aquest die tornà en la present ciutat mossèn Miquel Salgueda, deputat
per lo stament real.
74r

76r

tat local de Perpinyà, per la qual cosa y perquè
composava de quiscun die molts dels parents
de dita guarda, ab pública crida feta per los
lochs acostumats del present Principat de part
del dit il·lustre senyor loctinent general, a instància dels senyors deputats, foren promesos al
qui aportaria y posaria pres en los càrcers comuns de la present ciutat lo dit Pere Morer, de
béns del dit General, CCC ducats de or. E axí
fon aportat pres en la present ciutat lo dimecres
proppassat per en Michel Gironès de Corsà. E
per dit respecte y per molts altres delictes per
dit Pere Morer comesos, fon aquest die rossegat y li fon levat lo puny dreta devant la casa
hon si cullen los drets del General, a la part de
la Lotge deb la present ciutat, y aprés fou scorterat al peu de la forca, y fou posat lo cap de
aquell penjat en una cadena al cantó de la dita
casa del General, a la part de la mar, y fou tremès lo bras y mà squerra par a posar en la casa
del dit pont de la pedra en Perpinyà.

Dimars, X. En aquest die tornà mossèn Joan
Solers, oÿdor de comptes per lo stament ecclesiàstich, de la volta de sa casa, hon ere anat per
sos affers.

Febrer, any

MDXXXXII

Divendres, III. En aquest die Joan Sala, alias
Marsó, fuster, fon proveÿt del offici de guarda
dels drets del General en lo portal de Sanct
Anthoni de la ciutat de Barcelona, vagant per
mort de Bener Riffó. A XXIII de maig, any dit,
fonch fet lo compte a dit Sala de II lliures, VIII
sous, IIII.
76v

77r

78v

Dimecres, VIII. En aquest die tornà mossèn
Joan Olivo, deputat per lo stament militar, de
la volta de sa casa, hon ere anat per sos affers.
[...]XVII de dit, fonch fet lo compte [a]mossèn
Juhan de Pons, oÿdor militar, [de] XVII lliures,
XII sous.

81v

Diumenge,
Domini.

Dimars, XIIII. En aquest die tornaren mossèn
Francesch Ram y Antich Puig-de-roda de les
parts de Urgell, hon eren anats, ab comissió
dels senyors deputats, per les coses de cafrans.
A XXVII del corent, fonch fet compte a Francesch Rams de LXVII lliures, sous. A dit, a Antich Puig-de-roda, de XXXXVIIIIo lliures, sous,

Marc, any

VIIII.

Festum Pasche Resurreccionis

Diumenge, XXIII. Festum sancti Georgii. Fonc
celebrada la dita festa ab la solemnitat acostumada. Dix la missa, primeres y segones vespres,
lo reverent senyor don Hierònim de Requesens, bisbe de Elna, deputat ecclesiàstich. Foren diaca y sots-diaca, canonges de la Seu. Sermonà mestre Joan Miró, mestre en theologia,
prior del monestir dels frares preÿcadós de Barcelona. Foren presents al dit offici y a les primeres vespres lo il·lustre don Francesch de Borge,
marquès de Lombay, loctinent general de sa
magestat, y los consellers de Barcelona, y al dit
offici lo il·lustre senyor duch de Cardona y
moltes altres persones ecclesiàstiques, cavallers
y gentils hòmens.

83r

Dimars, XXV. Festum sancti Marchi. Foren extrets en aquest die en la casa dec la ciutat de
Barcelona, par a cònsols de la Lotge de la mar,
mossèn Ferrando Alzina y Hierònym Corribes.

MDXXXXII

[A] XXVIIIIo de abrill, dit any, fonch [fet] lo
compte a dit Velentí [de] III lliures, II sous, III.
Divendres, X. En aquest die fon executada la
sentència donada contra en Pere Morer, del
loch de Ullà, del bisbat de Gerona, per lo il·lustre Senyor don Francesch de Borge, marquès
de Lombay, loctinent general de sa magestat en
lo present Principata; lo qual Pere Morer havie
desafiat en Joan Rasador, guarda dels drets del
General en lo pont de la Pedra de la vila de Perpinyà y sos parents, amichs y valedors, y cremà
una casa del germà del [dit] Joan Resador, per
quant dita guarda pres del dit Pere Morer certa
quantitat de diners que treya sens denunciar ne
pagar los drets del General, la qual quantitat
fon cofiscada ab sentència donada per lo depu-

MDXXXXII

82v

Dijous, II. En aquest die fou proveÿt Valentí
Girbau Jusà del offici de altre de les guardes de
la bolla en la taula de Barcelona, vagant per
mort de Joan Cabrer.

79r

Abril, any

84v

[1542 ]

Maig, any

MDXXXXII

Dissapte, a XIII. En aquest die entrà lo egregi
misser Miquel May, vici-canceller de sa magestat, en la vila de Moncó, com ne foren certificats los senyors deputats ab acte auctèntich en
llur consistori presentat, clos per Martí Garcia,
notari de Moncó. [...]VIIIIo de jener, any [dit],
a. dret interlineat, damunt de squerra ratllat.
b. de... ciutat interlineat.
c. de la interlineat.

a. a continuació ratllat q.
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fonch fet lo compte a misser Miquell May, vicicanceller, de CXI lliures, [...] sous, VI, 2/3.

fonch fet lo compte a micer Compte dea
lliures, XVIII sous, VIII.

Dimars, XVI. En aquest die partí mossèn Jordi
Boffill, sobrecullidor del General en la sobrecol·
lecta de ponent, per a la visita de la dita
sobrecol·lecta.

Dissapte, XXII. Festum beate Marie Magdelenes.
En aquest die foren extrets en la forma acostumada par a deputats per lo propvinent trienni:
mossèn Michel Puig, abat de Serrateix, mossèn Martí Joan Meca, de la vageria de Urgell,
mossèn Francesch Giginta, burgès de Perpinyà, deputats; mossèn Berenguer Tort y Fiela,
òlim canonge de Leyda, mossèn Joan Altarriba, de la vila de Cervera, mossèn Francesch
Albanell, ciutedà de Barcelona, oÿdors de
comptes.

Dimecres, XVII. En aquest die partí mossèn
Joan Cescases, sobrecollidor del General en la
sobrecol·lecta de levant, per a la visita de la dita
sobrecol·lecta.
86v

Juny, any

MDXXXXII

Diumenge, XXIII. En aquest die morí en la vila
de Moncó misser Pere Onofre Font, doctor en
quiscun dretb y del Real Consell. A IIII de
agost, fonch fet lo compte a dit micer Pere
Onofre Font de XXXXVIII lliures, VI sous, VIII.
En aquest die partí Michel Solers, porter deservint la casa de la Deputació, tremès per lo
consistori par a a la vila de Perpinyà, ab letres
per a mossèn Francesch Giginta, novament extret per diputat real. En aquest die mateix partí
Francesch Mercer, porter deservint la casa de
la Deputació, tremès per lo consistori par a
Cervera y a Monfalcó ab llurs letres per a mossèn Martí Joan Meca, per a deputat y mossèn
Joan Alta-rriba, per oÿdor de comptes novament extrets.

Dilluns, XII. En aquest die tornà mossèn Jordi
Boffill, sobrecollidor, de la sobrecol·lecta de
ponent, hon ere anat.
87r

Dimecres, XIIII. En aquest die tornà mossèn
Joan Cescases, sobrecullidor de la sobrecol·
lecta de levant, de la visita de la dita sobrecol·
lecta.
Dijous, XV. En aquest die partí mossèn Michel
Ciurana, regent los comptes del General, per a
la vila de Monçó, de manament dels senyors
deputats, per a administrar les coses necessàries
al stament de la Cort convocada per sa magestat.

87v

Dimars, XX. En aquest die partí de la present
ciutat misser Hierònym Soler, doctor en leys,
altre dels assessors y advocats ordinaris del General y casa de la Deputació, tremès per los senyors deputats a la vila de Monçó, a les Corts
en la dita vila convocadas per sa magestat, ab
letres y per negocis de les generalitats.

90v

Dilluns, XXXI. En aquest die tornà Michel Solers, porter, de la vila de Perpinyà, hon ere anat
tremès per los senyors deputats.

De 1542 a 1545

Dissapte, XXIIII. Festum Nativitatis sacnti Joannis Babtiste.

Juliol, any

Divendres, XXVIII. En aquest die tornà Francí
Mercer, porter deservint lo offici de la casa de
la Deputació, de la vila de Cervera y del loch de
Monfalcó, hon ere anat tremès per los senyors
deputats.
A VII de octubre, any MDXXXXII, li foch expedit
lo compte.

Divendres, XXIII. En aquest die fon feta la preposició per la magestat del emperador y rey
nostre senyor, en la Cort per sa magestat convocada en laa vila de Monçó, hon fon convocada per a XV del mes de maig proppasat y aprés
porrogada per al dit present die.

90r

VIII

1r

MDXXXXII

Agost, any

MDXXXXII

Divendres, XXI. En aquest die misser Pere
Compte, altre dels assessors y advocats ordinaris del dit General, renuncià lo offici de assessor. En aquest die misser Hierònym Soler, altre
dels assessors y advocats ordinaris del dit General, reuncià lo offici de assessor. A XXVIII de dit,

Dimarts, lo primer. Festum Vincula sancti Petri. En aquest die juraren mossèn Michel Puig,
administrador del abadiat de sancta Maria de
Serrateix, mossèn Martí Joan Meca, en la vegaria de Urgell, mossèn Francesch Giginta, burgès de la vila de Perpinyà, deputats; mossèn
Berenguer Tort y Fiella, òlim canonge de Ley-

a. a continuació ratllat dita.

a. a continuació repetit de.
b. a continuació ratllat doctor.
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da, mossèn Joan Alta-riba, de la vila de Cervera, mossèn Francesch Albanell, ciutedà de Barcelona, oÿdors de comptes.

Dimecres, XX. En aquest die partí mossèn Martí
Joan Meca, deputat militar, a la volta de sa casa,
per sos affers. En aquest die mateix fonc provehit del offici dea assessor mossèn Gaspar Meca,
donzell, lo qual offici vagava per mort de mossèn Joan Almugàver, òlim Boscà, últim posseÿ
dor de aquell.

Dissapte, V. Festum beati Dominici.
Diumenge, VI. En aquest die partí de la present
ciutata lo reverent mossèn Michel Puig, abat de
Serrateix, deputat ecclesiàstich, par a la vila de
Monçó, hon stà congregada la Cort de General
de Cathalunya. Anà per sos affers.
2v

Dijous, XXIIII. En aquest die partí mossèn Joan
Altarriba, oÿdor de comptes per lo stament militar, de la present ciutat a la volta de Leyda per
sos affers.

3r

Diumenge, XXVII. En aquest die tornà mossèn
Joan de Altarriba, oÿdor de comptes per lo stament militar, de la volta de Leyda, hon ere anat
per sos affers.

4r

Setembre, any

5v

Dimecres, XXVII. En aquest die partí mossèn
Joan Cescases per a la sua visita de la sobrecol·
lecta de levant. En aquest die mateix tornà misser Hierònym Soler, doctor en leys, de la vila
de Moncó, hon ere anat tremès per los senyors
deputats passats per a affers del dit General.
[...] de octubre, dit any, fonch [fet] lo compte
a micer Soller, [...] CLXV lliures sous.

MDXXXXII

Dijous, XXVIII. En aquest die tornà en la present ciutat lob reverent mossèn Michel Puig,
abat de Serrateix, deputat per lo stament ecclesiàstich, de la vila de Monçó, hon ere anat per
sos affers. En aquest die mateix tornà en la present ciutat mossèn Michel Ciurana, regent los
comptes del dit General, de la vila de Monçó,
hon ere anat per negocis del General. [...] de
octubre, dit any, fonch [fet] lo compte al oÿdor
ecclesiàstich de XXIII lliures, [...]III sous, VIII.

Dimarts,XIII. En aquest die mossèn Joan Ysern,
deputat local en lo trienni proppassat de Leyda,
presentà en consistori lo compte de sa administració.
Divendres, XV. En aquest die mossèn Francesch
de Corribes, òlim en lo trienni proppassat deputat local de la ciutat de Manresa, presentà lo
compte de sa administració.
Dissapte, XVI. En aquest die mossèn Luýs
Moya, òlim en lo trienni passat deputat local de
la vila de Tàrrega, presentà lo compte de sa administració.

Divendres, XXVIIII. Festum sancti Michaelis
Dissapte, XXX. Festum sancti Hieronymi
6r

Diumenge, XVIII. En aquest die mossèn Barnat
Boscà, procurador de mossèn Galceran Vilanova, donzell, en lo trienni proppassat deputat
local de Gerona, presentà los comptes de la administració de la dita deputació del dit trienni.
5r

Diluns, XXV. En aquest die mossèn Nicolau
Rossell, òlim en lo trienni passat deputat local
de la ciutat de Tarragona, presentà los comptes
de sa administració. En lo mateix die lo procurador de mossèn Jaume Sparsa, òlim en lo trienni passat deputat local de la Seu de Urgell,
presentà los comptes de sa administració.
Dimarts, XXVI. En aquest die lo procurador de
Parot Calaf, òlim en lo trienni passat deputat
local de Vilafranca de Penadès, presentà los
comptes de sa administració.

Dissapte, VIII. En aquest die mossèn Damià
Ysern, prevere, òlim deputat local de la vila de
Monblanch, presentà lo compte de la sua administració. En aquest die mateix Anthoni Joan
Caminal, òlim deputat local de Castellbò, presentà lo compte de la sua administració.
4v

[1542 ]

Octubre, any

MDXXXXII

Dilluns, II. En aquest die lo procurador de
Barthomeu Urgell, deputat local en lo trienni
proppassat de la vila de Carvera, presentà los
comptes de la administració de la dita deputació. En aqueste die tornà mossèn Martí Joan
Meca, deputat militar, de la volta de sa casa,
hon ere anat per sos afers. A XIII de marcs, any
MDXXXXIII, fonch fet lo compte a mossèn Juhan
de Alta-riba de IIII lliures, VIII sous.

Dimarts, XVIIII. En aquest die mossèn Joan Cases, procurador de mossèn Joan Busquets, òlim
en lo trienni passat deputat local de la ciutat y
vegaria de Vich, presentà los comptes de la administració de la dita deputació local.

a. a continuació repetit de.
b. lo reverent interlineat.

a. a continuació ratllat m.
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[1542 ]

6v

Dimars, X. En aquest die partí Joan Calbús,
qui fon posat en loch de Jordi Boffill, sobrecullidor del General, per la suspensió de aquell,
per a la visita de la sobrecol·lecta de ponent.

7r

Dilluns, XVI. En aquest die, per Baltsar Salvat,
òlim en lo trienni passat deputat local de
Berga, presentà lo comte de sa administració.

8r

8v

Noembre, any

MDXXXXII

Diumenge, V. En aquest die tornà Michel Ciurana, regent los comptes del General, de la vila
de Perpinyà, hon ere anat tremès per los sen
yors deputats per affers del dit General.

En aquest die mateix la magestat del emparador y rey nostre senyor, don Carles, vuy benaventuradament regnant, venint de les pars
de [la] vila de Monçó, hon poch ha clogué les
Corts Generals en dita vila celebrades, entrà
en la present ciutat de Barcelona. Ischeren los
senyors deputats e oÿdors de comptes, acompanyats dels officials y ministres del dit General, a cavall, per companyar sa magestat, lo
qual trobaren venint poch dassà la carnisseria
de [Sans]; y, descavalcats, li besaren la mà; el
deputat ecclesiàtich tornat a cavalcar, posat a
la mà squerra de sa magestat, anant devant
tots los altres deputats [e] oÿdors y ministres,
lo acompanyaren fins prop la Creu Cuberta,
que vingu[eren] los consellers, los quals venguts, los deputats se apartaren y per lo camí
de Valldonzella, se’n tornaren en la present
ciutat.

Dilluns, VI. Festum beati Severi.
9r

Dimarts, XVII. En aquest die, per lo procurador de Raphel Maig, en lo trienni passat deputat local de Castelló de Empúries, presentà los
comptes de sa administració. En aquest die
mateix, per lo procurador de mossèn Pere Pasqual, deputat local de Puigcerdà en lo trienni
passat, presentà los comptes de sa administració.

Dimars, VII. En aquest die la altesa de don Felip, príncep y fill primogènit de sa magestat del
emperador y rey nostre senyor, venint de [les]
parts de Moncó, hon sa magestat havie convocades y closes Corts Generals als cathalans, aragonesos y valencians, venint en la present ciutat
de Barcelona, arribà en lo monestir de Valldonzella. Isqueren los senyors deputats e oÿdors de
comptes, acompanyats dels officials y ministres
del General, y besaren la mà a sa altesa descavalcats y, tor[nats] a cavall, anant a la mà dreta
de sa altesa lo deputat ecclesiàsthich, lo acompanyaren de la carnisseria de Sans, hon lo encontraren, fins prop la Creu Cuberta, hon encontraren los consellers de la ciutat de
Barcelona. E vingué aquell die a dormir en lo
dit monestir de Valldonzella. E en la nit mateixa foren fetesa...
Divendres, X. En aquest die tornà Joan Calbús
de la visita de la sobrecol·lecta de ponent, hon
ere anat per la suspensió feta de Jordi Boffill.
En aquest mateix die partí de la present ciutat
Benet Rams, ab comissió dels senyors deputats,
per a les parts de Urgell, per guarda y credencerb dels drets del cafrans. A XIII de mars, any
MDXXXXIII, fonch pasat lo compte a dit Calbús
de lliures, sous.

Dimecres, XVIII. Festum sancti Luce.
7v

Dimarts, XXXI. En aquest die Joan Magrià, en
lo trienni passat deputat local de Camprodó,
presentà los comptes de sa administració.

Dijous, XVIIII. En aquest die los senyors deputats e oÿdors de comptes, aconpanyats dels officials y ministres del dit General, anaren a visitar sa magestat en sa posada, en lo carrer
Ampla, en la casa del senyor bisbe de Barcelona, hon trobaren sa magestat oynt missa y,
aquella oÿda, comunicaren ab sa magestat de
alguns negocis concernents lo interès del dit
General.

Dissapte, XI. En aquest die los senyors deputats
y oÿdors de comptes, acompanyats dels officials
y ministres del dit General, anaren a visitar la
altesa del dit senyor príncep en son palàcio, en
lo carrer Ample, hon stave aposentat.
Dimarts, a VII de noembre, vingué a Valldonzella. Dimecres, a VIII, entrà en Barcelona. Dijous, a VIIII, juràc. A XXI partiren sa magestat y
sa altesa y los diputats hi hanaren a visitar-losd.

Dissapte, XXI. En aquest die mestre Damià Sabater, en lo trienni propassat deputat local de
Balaguer, presentà los comptes de sa administració.

9v

Diumenge, XXII. En aquest die partí de la present ciutat, par a la vila de Perpinyà, Michel
Ciurana, regent los comptes del General, ab
llurs letres e instruccions, per afers del dit General.

Dilluns, a XIII. En aquest die, per part de Joan
Roca, deputat local de Tremp en lo trienni
a.
b.
c.
d.

text inacabat.
credencer interlineat.
a continuació dues línies ratllades.
anotació en full a part, entre els folis 8 i 9.
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proppassat, fon presentat lo compte de sa administració.

11r

Dimars, XXI. En aquest die misser Hierònym
Soler, doctor en leys, qui ab privilegi de sa magestat, dat en Barcelona a XX del present fon
provehit del loch de la Rota del present Principat per mort de misser Pere Onofre Font, prestà lo sagrament y homanatge acostumat en poder del canceller de sa magestat, y oý sentència
de excomunicació, com apar ab certificació al
peu del dit privilegi de mà de Joan Rovira, scrivà de manament. En aquest die mateix partí de
la present ciutat misser Michel Terca, altre dels
assessors del dit General, a la volta de Tortosa,
per sos affersa.

[1542 ]

Dissapte, II. En aquest die lo il·lustre don Francesch de Borge, marquès de Lombay, novament creat per sa magestat loctinent general en
lo present Principat, prestà lo jurament acostumat en la Seu de Barcelona.
Dilluns, IIII. En aquest die mossèn Joan Altarriba, oÿdor de comptes militar, partí de la present ciutat a la volta de la vila de Cervera, per
visitar sa casa.

En aquest die mateix partiren de la present ciutat, par a la volta de València, la magestat del
emparador y rey nostre senyor, ensemps ab la
altesa del príncep, son fill primogènit. En lo
qual die los senyors deputats e oÿdors de comptes, acompanyats dels officials y ministres del
dit General, eren anats a visitar sas magestat y
altesa en lur palàcio hon staven aposentats, en
lo carrer Ample.

12r

Dijous, XIIII. En aquest die, per part de mossèn Palladi Maler, òlim deputat local de Perpinyà, foren presentats los comptes de sa administració.

12v

Dimecres, XX. En aquest die mossèn Berenguer
Tort y Fiella, oÿdor de comptes ecclesiàstich,
partí de la present ciutat vers la ciutat de Tarragona per sos affers.
Dijous, XXI. Festum sancti Thome, apostoli.

A VIIIIo de maig, MDXXXXIII, fonch fet lo
compte a micer Gort de II lliures, XVIIII sous,
VI, malla.
10v

MDXXXXII

Divendres, lo primer. En aquest die fonc
creat per advocat y assessor del dit General
misser Bernabé Serra, doctor en leys, per y
durant la absència de misser Michel Terca, altre dels assessors ordinaris del dit General,
qui per sos affers se ere absentat de la present
ciutat. A XIII de ffabrer, 1543, li foch fet lo
compte a dit micer Bernabé Serra de VII lliures, VIIII sous, V.

Dissapte, XVIII. En aquest die partí de la present
ciutat misser Anthoni Piquer, doctor de la Règia
Audiència, par a la ciutat de València, per a regir
allí lo offici de regent la Real Cancelleria de sa
magestat. [...]II de desembre, li fonch [fet] lo
compte de [...]XII lliures, VI sous, VII, malla.
10r

Dehembre, any

Dissapte, XXIII. En aquest die, per part de mossèn Pere de Christòfol Joan, deputat local òlim
de Tortosa, foren presentats los comptes de sa
administració.

Dimars, XXVIII. En aquest die misser Joan Lorens, doctor en leys, òlim advocat dels pobres,
qui ab privilegi de sa magestat, dat en Tortosa a
XXVII de noembre, DXXXXII, fon provehit del altre dels jutges de cort en loch de misser Francesch Romeu, qui fon elegit per altre dels jutges de Rota, prestà lo sagrament y homenatge
acostumat en poder de misser May, vici-canceller de sa magestat, e oý sentència de excomunicació, com de dites coses apar ab certificació
de Anthoni Joan Ferran, scrivà de manament,
continuada al dós de dit privilegi. [...] de
marcs, 1543, fonch fet lo compte [a mi]cer
Pere Miquel Carbonell de [...] lliures, V sous.
[...] II de abrill, 1543, fet lo compte com [adv]
ocat dels pobres de IIII lliures, sous XI. [...],
fonch fet lo compte com a jutge de Rota de L
lliures, sous.

13r

Dilluns, XXV. Festum Natalis Domini.
Dimarts, XXVI. Festum sancti Stephani.
Dimecres, XXVII. Festum sancti Joannis.
Dijous, XXVIII. Festum Sanctorum Innocencium. En aquest die tornà misser Michel Terca,
advocat ordinari del Generala, de la volta de
Tortosa, hon ere anat per sos affers.
Diumenge, XXXI. En aquest die tornà mossèn
Joan Altarriba, oÿdor militar, de la volta de
Cervera, hon ere anat per sos affers. En aquest
die mateix partí de la present ciutat misser
Pere Gort, altre dels assessors del dit General,
a la volta de Monserrat per sos affers.

a. a continuació ratllat En aquest mateix die de XXI de noembre misser Joan Lorés, doctor, òlim advocat dels pobres,
qui ab privilegi de sa magestat, dat en Barcelona.

a. a continuació unes lletres ratllades.
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543

[1543 ]

13v

Janer, any

abrill, fonch fet lo compte [a] mossèn Juhan de
Altarriba, oÿdor, [de] II lliures, XVIII sous, VIII.

MDXXXXIII

Dilluns, lo primer. Festum Circumcisionis
Domini.

Divendres, XXX. En aquest die partí de la present casa a la volta de sa casa, mossèn Joan Altarriba, oÿdor militar, per sos afers.

Dissapte, VI. Festum Adoracionis trium Regum. En aquest die partí mossèn Francesch
Giginta, deputat real, a la volta de la vila de
Perpinyà per a visitar sa casa.
14v

21r

18r

21v

Dimars, XXIII.En aquest die misser Pere Gort,
qui fon proveÿt per sa magestat del offici del
altres dels advocats dels pobres, per laa renunciació feta per misser Joan Lorens, ab sa
real provisió datada en València, a XVI de dehembre proppassat, prestà lo sagrament y homanatge acostumats. A VIIIIo de maig, any
dit, fonch fet lo compte a micer Gort de VII
lliures.

Fabrer,

Marc, any

22v

Dilluns, XXIII. Festum sancti Georgii. Fonc celebrada la dita festa ab la solemnitat acostumada.
Dix la missa, primeres y segones vespres lo reveren frab... Jaupi, bisbe de Gràcia, del orde
dels frares menors. Foren diaca y sots-diaca dos
canonges de la Seu de Barcelona. Sermonà
mestrec... Picó, mestre en theologia del dit
orde dels frares menors. Foren presents, en lo
offici y primeres vespres, los honorables consellers de la ciutat de Barcelona y, en lo dit offici,
lo il·lustre senyor duch de Cardona y lo reverent senyor bisbe de Vich y molts altres prelats
y persones ecclesiàstiques, cavallers y gentils
hòmes.

23r

Dimecres, XXV. Festum sancti Marchi.

MDXXXXIII

Dimecres, XXI. En aquest die partí de la present ciutat, a la volta de sa casa, mossèn Martí
Joan Meca, deputat militar.
Dissapte, XXIIII. En aquest die tornaren en la
present ciutat Andreu Ledoner y Benet Rams
de la col·lecta dels cafrans, hon eren anats ab
comissió dels senyors deputats.
20v

Diumenge,
Domini.

XXV.

Dimarts, a X. En aquest die la magestat del emperador y rey nostre senyor, don Carles, vuy
benaventuradament regnant, venint de les
parts de sos regnes de Castella, entrà en la present ciutat de Barcelona. Isqueren los senyors
deputats e oÿdors de comptes, acompanyats
dels officials y ministres del General a cavall,
par acompanyar sa magestat, lo qual trobaren
dallà la carnisseria de Sans; y, descavalcats, li
besaren la mà; e lo deputat ecclesiàstich tornat
a cavalcar, posat a la mà squerra de sa magestat,
anant devant los altres deputats e oÿdors de
comptes y ministres del General, lo acompanyaren fins que encontraren ab los consellers
de Barcelona, lo quals encontrats, los dits deputats se apartaren y, per lo camí de Valldonzella, se’n tornaren en la present ciutat.
Dijous, XII. En aquest die, ans de migjorn, los
senyors deputats e oÿdors de comptes, acompanyats dels officials y ministres del dit General, anaren a visitar sa magestat en sa posada, en
lo carrer Ample, en la casa de don Joan de Cardona, bisbe de Barcelona, ya parlaren y comunicaren en un retret de sa casa ab sa magestat
de alguns negocis ocurrents al dit General.

MDXXXXIII

Dilluns, XXVI. En aquest die, vespre, tornà
mossèn Ffrancesch Giginta, deputat real, de
la volta de Perpinyà, on ere anat per sos affers. Al primer de marcs, 1543, fonch fet lo
compte a micer Francesch Albanell, oÿdor, de
XVIII lliures, XIIII sous.
20r

MDXXXXIII

Dijous, V. En aquest die tornà mossèn Joan Altarriba, oÿdor militar, de la volta de sa casa, hon
ere anat per sos affers.

Dissapte, XIII. En aquest die tornà mossèn
Berenguer Tort y Fiella, oÿdor de comptes ecclesiàstich, de la volta de Tarragona, hon ere
anat per sos affers.
Dilluns, XV. En aquest die tornà misser Pere
Gort, altre dels assessors del dit General, en la
present ciutat de la volta de Monserrat, hon
ere anat per sos affers. A VIII de juny, dit any,
fonch fet lo compte a micer Miquell Tarca de
[...] lliures, VII sous, IIII.

15r

Abril, any

Festum Pasche Resurreccionis

Dijous, XXVIIII. En aquest die tornà mossèn
Martí Joan Meca, deputat militar, de la volta
de sa casa, hon ere anat per sos affers. [...]II de

a. a continuació unes paraules ratllades.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació un espai en blanc.

a. a continuació ratllat promoció.
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Cescases, sobrecullidor del General, per a laa
visita de la sobrecol·lecta de levantb.

Dilluns, XXX. En aquest die, per los honorables de comptes y racional foren presentades
en consistori, als senyors deputats, dues mans
de paper cosides, en la fi dels quals és llur
firma, de dits oÿdors, dient que en aquelles
són continuats tots los deutes del dit General,
e que acý fan per acudir als capítols de la derrera Cort.
23v

Maig, any

29r

MDXXXXIII

En lo die mateix de X de juliol tornà mossèn
Joan Cescases, sobrecullidor del General en la
sobrecol·lecta de levant, de la visita de la sua
sobrecol·lecta. A XV de octubre, any dit, fonch
fet lo compte de Guaderich Martí de XVIIII lliures, VIII sous, VI, 1/3, comprès la absènsia de
XXX dies. A XXIII de febrer MDXXXXIIII, fonch fet
lo compte al vici-canseller de XXIIII lliures, VIII
sous.
Dijous, XII. En aquest die los senyors deputats
e oÿdors de comptes, acompanyats dels officials y ministres del dit General, anaren al monestir de Sanctana per a visitar lo dit il·lustre
marquès y loctinent general, hon ere aposentat
per no tenir sa casa encara aparellada.

Divendres, IIII. En aquest die partí mossèn
Joan Altarriba, oÿdor de comptes del General,
a la volta de sa casa per sos afers.
Dissapte, XVIIII. En aquest die la magestat del
emperador y rey nostre senyor partí y féu vela
de la vila de Roses, del present Principat, per a
la ciutat de Gènova, com ne foren certs los
senyors deputats ab certificació de mossèn
Raphel Joan, secretari de sa magestat. A XXIII
de juny, any dit, fonch fet lo compte de vicicanseller de XXXXV lliures, XI sous, V, 1/3.
Diluns, XXI. En aquest die lo spectable don Pedro de Cardona aportantveus de general governador en lo present Principat, comensà
te[nir] Audiència vice-règia ab misser Luýs Vilana, assessor de la dita Governació y doctor
del Real Consell, fins lo die que jurà lo il·lustre m[arquès] de Aguilar, loctinent de sa magestat, com ne foren certificats los senyors deputat ab certificació de mà pròpia de Luýs
Joan Moxó, notari, [scrivà] major de dita Governació. A 8 de julioll de dit any, fonch fet lo
compte de micer Luís Villana de LXXXXVII lliures, I sou, VIII.
26r

Juny, any
Dimecres,

29v

Diumenge, XV. En aquest die partí de la present ciutat, par a en lo regne de Mallorcad, misser Hierònym Dalmau, doctor del Real Consell
del present Principat, segons ne foren certificats los senyors deputats per certificació de
mossèn Raphel Joan, secretari de sa magestat,
regent lo offici de prothonotari en lo present
Principat. [...] de setembre, any dit, fonch fet
[lo] compte a micer Dalmau per la [...], de XXXXIII lliures, VI sous, VIII, [...] coronta dias útills
de absènsia, [...] VI lliures, XIII sous, IIII.

30r

Diumenge,
lenes.

XXXII.

Festum beate Marie Magda-

a. a continuació ratllat per.
b. en l’assentament corresponent a dimarts, dia XVIIII, es llegeix ratllat En aquest die la magestat del emperador y rey
nostre senyor partí y féu vela de la vila de Roses, del present
Principat, par a la ciutat de Gèno[no]va, con ne foren fets
certs los senyors deputats ab certificació de mossèn Raphel
Joan, secretari de sa magestat, amb l’anotció est super in
mense maii.– en l’assentament corresponent a dijous, dia XXI,
es llegeix ratllat En aquest die la magestat del emperador y
rey nostre senyor.
c. a continuació un espai en blanc.
d. a continuació ratllat hu dels doctors.

MDXXXXIII

VI.

MDXXXXIII

Dimarts, X. Festum sancti Christofori. En aquest
die lo il·lustre donc..., marquès de Aguilar, vinguè de les parts de levant ab XXII galeres de
aquelles XXXXIII galeres que junctament eren
vengudes de Gènova, capità lo príncep Andria
Dòria, y desenbarcà en la plaja de la mar de la
present ciutat, devant Lotge, y aportà lo privilegi de loctinent general de sa magestat en lo
present Principat. Anà a cavall, acompanyat
dels consellers de Barcelona, a la Seu de Barcelona, a hon prestà, com a loctinent general, lo
jurament acostumat ab les salves procehents.

Dimars, lo primer. En aquest die, ans de migjorn, los senyors deputats e oÿdors de comptes, acompanyats dels officials y ministres del
dit General, foren a visitar sa magestat en la
sua posada, en lo carrer Ample, en la casa del
bisbe de Barcelona, per quant se deye que sa
magestat ere de partida per a les parts de Gènova. En aquest die mateix la prefata magestat
del emperador y rey nostre senyor, quasi a les
sis hores aprés migdie, se embarcà en la plaja
de la mar de la present ciutat, devant lo carrer
que ix junct a la dita sua posada, devant las casas dels hereus de mossèn Michel de Gualbes y
de mossèn Francesch de Blanes, en la galera capitana del príncep Dòria, par a les parts de Gènova, y aquí mateix féu vela ab galeres que
aquí eren de les parts de ponent y de levant, y
ab moltes altres naus y vexells zodans.

25r

Juliol, any

[1543 ]

En aquest die partí mossèn Joan
15
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30v

Dimecresa,
Cucufatis.

XXV.

Festum sanctorum Jacobi et

34r

Dissapte,
Marie.

Dijousb, XXVI. Festum sancte Anne.
31r

Agost,

Diumenged, V. Festum beati Dominici.

31v

VI.

Festum sanctorum Justi et Pas-

32v

Divendresj,
mei.

33r

Dimartsk, XXVIII. Festum sancti Augustini.

XXIIII.

34v

Divendres, XIIII. Festum Sancte Crucis.

35r

Dijous, XX. En aquest die tornà mossèn Joan
Altarriba, oÿdor per lo stament militar, de la
volta de sa casa, hon ere per sos affers.
Divendres, XXI. Festum sancti Mathei.
Diumenge, XXIII. En aquest die partí de la present ciutat mossèn Martí Joan Mecca, deputat
militar, a la volta de la vila de Sabadell per sos
affers. A VII de desembre, any dit, fonch lo
compte de mossèn Alta-riba, oÿdor, de XIIII
sous, VIII.

Divendresg, X. Festum sancti Laurencii. En
aquest die lo spectable misser Michel May, vici-canceller de sa magestat, partí de la ciutat de
Leyda e isqué fora del present Principat per
anar a la cort de la altesa de senyor príncep, segons ne foren certificats losh senyors deputats
ab certificació de mossèn Raphel Joan, secretari de sa magestat y tenint los sagell reals en lo
present Principat.
Dimecresi, XV. Festum Assumpcionis gloriosissime Virginis Marie.

Festum Nativitatis Virginis

A XVIII de desembre, dit any, fonch fet lo
compte a mossèn Barenguer Tort y Fiella,
oÿdor de comptes, de V lliures, II sous, VIII.

Dimecresf, VIII. En aquest die isqué de la vegaria de Barcelona lo spectable misser Michel
May, vici-canceller de sa magestat, par a anar
a la cort de la altesa del senyor príncep, segons que·n foren certificats los senyors deputats per certificació de mossèn Raphel Joan,
secretari y regent lo offici de prothonotari de
sa magestat de Cathalunya. [...] de febrer,
MDXXXXIIII, fonch fet [lo] compte de visi-canceller per la rata [...] terça fins en aquest die
de [...]II lliures, XVI sous, VI. [...] fonch fet
compte de dos mesos [...]encio de LXXXXI lliures, XIII sous, IIII.

32r

VIII.

MDXXXXIII

Dimars, XI. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Michel Puig, abat de Serrateix,
deputat per lo stament ecclesiàstich, a la volta
de la ciutat de Tarragona, per sos affers. En
aquest die mateix partí mossèn Joan Altarriba,
oÿdor de comptes per lo stament militar, a la
volta de sa casa per sos affers.

MDXXXXIII

Dimecresc, lo primer. Festum Vincula sancti
Petri.

Dillunse,
tori.

Setembre, any

35v

Festum sancti Bartholo-

37v

Dimars, XXV. En aquest die partí de la present
ciutat, a la volta de Monserrat, mossèn Francesch Albanell, oÿdor de comptes real, per sos
affers. En aquest die tornà mossèn Martí Joan
Mecca, deputat militar, de la volta de Sabadell,
hon ere anat per sos affers. En aquest die mateix
tornà mossèn Michel Puig, abat de Serrateix,
deputat ecclesiàstich, de la volta de la Tarragona, hon ere anat per sos affers.

Octubre, any

MDXXXXIII

Dilluns, XXII. En aquest die, per los honorables
oÿdors de comptes y llur scrivà racional, fon
present en consistori un full de paper, de llur
mà signat, en lo qual fon continuats los deutes
dels officials de Barcelona de la terca proppassada.

Dimecresl, XXVIIII. Festum sancti Joannis.

a. Dimecres interlineat, damunt de Dimars ratllat.
b. Dijous interlineat, damunt de Dimecres ratllat.
c. Dimecres interlineat, damunt de Dimars ratllat.
d. Diumenge interlineat, damunt de Dissapte ratllat.
e. Dilluns, interlineat, damunt de Diumenge ratllat.
f. Dimecres interlineat, damunt de Dimars ratllat.
g. Divendres interlineat, damunt de Dijous ratllat.
h. los senyors deputats interlineat.
i. Dimecres interlineat, damunt de Dimars ratllat.
j. Divendres interlineat, damunt de Dijous ratllat.
k. Dimars interlineat, damunt de Dilluns ratllat.
l. Dimecres interlineat, damunt de Dimars ratllat.

38v

Noembre, any

MDXXXXIII

Divendres, II. En aquest die partiren de la present ciutat Antich Puig-de-roda, cullidor, y
Pere Rahull, guarda dels drets del General, de
ordinació del consistori, a la volta de les parts
de Urgell, per la col·lecta dels drets dels cafrans.
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39r

40r

Dissapte, X. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Martí Joan Mecca, deputat militar, a la volta de sa casa, per sos afers. A VII
de dembre, dit any, fonch fet lo compte a
mossèn Alta-riba, oÿdor, de VIII lliures, XVI
sous.

Diumenge, VI. Festum Epifanie Domini.

Diumenge, XXV. En aquest die morí lo il·lustre
senyor don Ferrando Ramon Folch, duch de
Cardona, etcètera, a les quatre hores de matí.
Fonc comanat lo seu cors, lo die mateix vespre,
al monestir de les monges de Hierusalem de la
present ciutat.
Divendres, XXX. Festum sancti Andree. En
aquest die partí de la present ciutat lo reverent
mossèn Michel Puig, deputat acclesiàstich, a la
volta de Perpinyà per sos affers.

41r

Dehembre, any

44r

Dijous, X. En aquest die, per los honorables
oÿdors de comptes y llur scrivà, foren presentats en lo consistori dels senyors deputats dos
coerns de paper, en lo hu dels quals stan continuats, segons digueren, tots los deutes y restes
de fogatges, y en lo altre tots los deutes del dit
General.

44v

Dimarts, XV. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Joan de Alta-riba, oÿdor de
comptes del dit General per lo stament militar,
a la volta de sa casa per sos affers.

45r

Dijous, XXIIII. En aquest die mossèn Martí Joan
Mecca, menor de dies, fou provehit dels officis
de exactor del General y credencer dels salaris
dels jutges de Rota, vagant per mort de mossèn
Joan Seguer, últim possessor de aquells. A X de
marcs de dit any, fonch fet lo compte al dit
Meca per dos salaris de la dita terça, per tot: XIIII lliures, XV sous, VI, 2/3.

MDXXXXIII

Dimars, IIII. En aquest die tornà mossèn Martí
Joan Mecca, deputat militar, de la volta de sa
casa, hon ere anat per sos affers.
41v

Dimecres, XII. En aquest die tornà en la present ciutat lo molt reverent mossèn Michel
Puig, abat de Serrateix, deputat per lo stament ecclesiàstich, de la volta de Perpinyà,
hen ere anant per sos affers. [...] XVIII de dit,
fonch fet lo compte a [mossèn] Barenguer
Tort y Fiella, oÿdor [de] comptes, de IIII lliures, VIII sous.

42v

Divendres, XXI. Festum sancti Thome, apostoli.

47r

48v

Dimecres, XXVI. Festum sancti Stefani.

43v

Janer, any

MDXXXXIIII

49r

Dimecres, XII. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Martí Joan Mecca, deputat militar, a la volta de sa casa per sos affers. A IIII de
juny de dit any, fonch fet lo compte a mossèn
Alta-riba, oÿdor, de V lliures, XVII sous, IIII.

50r

Dijousc XX. En aquest die tornà mossèn Berenguer Tort y Fiella, oÿdor ecclesiàstich, de la
volta del camp de Tarragona, hon ere anat per
sos affers.

Dijous, XXVII. Festum sancti Joannis.
XXVIII.

Marc, any

Dimars, IIII. En aquest die partí Michel Puig
abb Joan Brayda, porter real, tramès per los senyors deputats a la vila de Olot, per exhigir ròssechs vells de fogates.

Dimars, XXV. Festum Natalis Domini.

Divendres,
cium.

MDXXXXIIII

Dissapte, XVI. En aquest die arribà en la present
ciutat mossèn de Altarriba, oÿdor de comptes
per lo stament militar, de la volta de sa casa,
hon ere anat per sos affers. En aquest die mateix tornaren mossèn Antich Puig-de-roda, collidora, y Pere Rahull, guarda dels drets del General, de la volta de Urgell, on eren anats de
ordinació del consistori per la col·lecta dels
drets dels cafrans. A VII de marcs, dit any, fonch
fet lo compte a micer Puig-de-roda de LII lliures, sous. A dit, a Pere Rahull de LI lliures, sous.

Diumenge, XXIII. En aquest die morí mossèn
Joan Seguera, exactor del dit General y credencer dels salaris dels jutges de la Rota. [...] IIII de
marcs, MDXXXXIIII, [fonch] fet lo compte a Pera
Corder de [...], I sou, XIII, malla, per lo que
avia servit [...] de dit Seguer fins que fonch [...]
proveït de dit offici.
43r

Febrer, any

[1544 ]

Festum Sanctorum Innocen-

MDXXXXIIII

Dimars, lo primer. Festum Circuncisionis Domini.

a. collidor interlineat.
b. ab... real interlineat.
c. ijous interlineat, damunt de imecres ratllat.

a. a continuació ratllat s.
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Diumenge, XXIIIa. En aquest die tornà Michel
Puig ab en Joan Brayda, porter real, de la vila
de Olot, hon eren anats de ordinació del senyors deputats per exhigir fogatges vells.
50v

52r

Divendres, XXVIII. En aquest die tornà mossèn
Martí Joan Mecca, deputat militar, en la present ciutat de la volta de sa casa, hon ere anat
per sos affers.

Abril, any

58r

Dissapte, XXVIII. En aquest die partí de la present ciutat mossèn Martí Joan Mecca, deputat
militar, a la volta de sa casa per sos affers.

60r

Dissapte, XVIIII. En aquest die tornà en la present ciutat mossèn Joan Cescases, sobrecullidor
del General, de la visita de la sua sobrecol·lecta
de levant.

61r

Dissapte, X. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Franchesch Giginta, deputat
real, partí de la present ciutat a la volta de sa
casa en Perpinyà, per sos affers.
Dimecres, XIIII. En aquest die partí Pere Ferrús, sobrecullidor en la sobrecol·lecta de ponent, a la visita de sa sobrecol·lecta.

55r

Dilluns, XVIIII. En aquest die tornà mossèn
Martí Joan Mecca, deputat militar, de la volta
de sa casa en Urgell, hon ere anat per sos
affers.

Juny, any

Agost, any

MDXXXXIIII

Dimars, V. En aquest die partí de la present ciutat lo il·llustre marquès de Aguilar, loctinent
general de sa magestat, a la volta de Perpinyà,
romanent los doctors de Real Consell en la present, continuant en lo civil la Real Audiència.

MDXXXXIIII

54v

MDXXXXIIII

Dimecres, VIIII. En aquest die tornà mossèn
Francesch Giginta, deputat per lo stament real,
de la volta de sa casa, hon ere anat per sos affers. A XIIII de julioll, MDXXXXIIII, fonch fet lo
compte a mossèn Francescha Albanell, oÿdor
de comptes, de XXII lliures, sous.

Divendres, XXV. Festum sancti Marchi.

Maig, any

Juliol, any

59r

Dimecres, XXIII. Festum sancti Georgii.

Diumenge, XXVII. En aquest die tornà lo senyor
loctinent general de sa magestat, don Franceschb..., comte de Aguilar, de la volta de la vila
de Caldes y Terrassa.

56r

Diumenge, XXII. En aquest die partí mossèn
Joan Cescases, sobrecullidor, par a la visita de
la sua sobrecol·lecta de levant.

Dimarts, lo primer. En aquest die mossèn Martí Joan Mecca, deputat per lo stament militar,
tornà de la volta de sa casa, hon era anat per sos
affers.

Dijous, XXIIII. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Martí Joan Mecca, deputat militar, de la volta de sa casa per sos affers. [...]
juny de dit any, fonch fet lo [com]pte a mossèn Juhan Alta-riba, [...] IIII lliures, III sous,
IIII.

54r

57v

58v

Dimars, XV. En aquest die partí lo il·lustre don
Joan Farrando Manrique, marquès de Aguilar,
etcètera, loctinent y capità general de sa magestat, de la present ciutat a la volta de Caldes y
Tarressa.

53r

Dissapte, XIIII. En aquest die tornà Pere Ferrús,
sobrecullidor, de la visita de la sua sobrecol·
lecta de ponent.

MDXXXXIIII

Diumenge, XIII. Festum Pasche Resurreccionis
Domini Nostri Jesuchristi.

52v

57r

62r

Dijous, XIIII. En aquest die partí mossèn Joan
Altarriba, oÿdor militar, a la volta de Cervera
per sos affers.

62v

Dimarts, XVIIII. En aquest die tornà mossèn
Joan Altarriba, oÿdor militar, de la volta de
Cervera, hon ere anat per sos affers.
Dissapte, XXIII. En aquest die partiren de la present ciutat a la volta de Perpinyà mossèn Francesch Granadab, racional, y Pere Rovira, guarda
del General, per rebre certa inquesta. Lo mateix die partí mossèn Joan Cescases, sobrecullidor. Lo mateix die partí Francesch Marter, porter real deservint la casa de la Deputació, ab
comissió dels senyors deputats.

MDXXXXIIII

Diumenge, lo primer. Festum Pentecostes.
63r

a. iumenge interlineat, damunt de issapte rratllat.
b. a continuació un espai en blanc.

Dimecres,

XXVII.

En aquest die partí de la pre-

a. a continuació ratllat Giginta.
b. a continuació ratllat y.
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sent ciutat mossèn Martí Joan Mecca, deputat
militar, per sos affers.

70r

Dijous, XXVIII. En aquest die tornà mossèn
Martí Joan Meccaa, deputat militar, en la present ciutat.
64v

Setembre, any

71r

71v

Dijous, XVIII. En aquest die tornaren mossèn
Francesch Granada, racional, y Pere Rovira,
guarda, de la villa Perpinyà, tremesos per rebre
certa informació.

66r

72r

MDXXXXIIII
72v

Divendres, X. En aquest die tornà mossèn Joan
Cescases de la vila de Perpinyà.

68r

69r

Diumenge, XVIIII. En aquest die partí Antich
Puig-de-roda, collidor dels drets del General,
par a les parts de Urgell per a la col·lecta dels
drets dels cafrans.

73r

Dijous, XXV. Festum Natalis Domini.

Dissapte, XXVII. Festum beati Joannis.
Diumenge, XXVIII. Festum Sanctorum Innocencium.

MDXXXXIIII
73v

Dimars, XI. En aquest die tornà mossèn Pere
Ferrús de la visita de la sua sobrecol·lecta de
ponent.
69v

Diumenge, XXI. Festum sancti Thome. En
aquest die partí de la present ciutat misser
Michel Terca, assessor ordinari del General, a
la volta de Tortosa per sos affers. En aquest die
tornà mossèn Joan Cescases, sobrecullidor del
General, de la visita de la sua sobrecol·lecta.

Divendres, XXVI. Festum beati Stephani.

Divendres, XXXI. En aquest die partí de la present ciutat don Martí Joan Mecca, deputat per
lo stament militar, a la volta de sa casa per sos
affers.

Noembre, any

Dimars, XVI. En aquest die tornà en la present
ciutat mossèn Francesch Giginta, deputat real,
de la volta de sa casa, hon ere anat per sos affers.

Dilluns, XXII. En aquest die partí de la present
ciutat par a la vila de Perpinyà, mossèn Joan
Cescases, sobrecullidor, ab comissiò dels sen
yors deputats per executar los béns de Joan Paqual, debitor en grossa suma del General.

Diumenge, XII.En aquest die partí de la present
ciutat en Pere Rahull, guarda del General, a les
parts de Urgell per los cafrans.
67v

Dijous, XI. En aquest die tornà en la present
ciutat don Martí Joan Mecca, deputat militar,
de la volta de sa casa, hon ere anat per sos afers.

A de dit, fonch fet lo compte a micer Francesch
Albanell, oÿdor de comptes, de VIII lliures, VIII
sous, VIII.

Divendres, III. En aquest die tornà misser Pere
Gort, altre del advocats del General, de la volta
de Leyda, hon ere anat per sos affers.
66v

MDXXXXIIII

[A] XVIII de desembre, MDXXXXIIII, fonch fet lo
compte a mossèn Juhan de Alta-riba, oÿdor, de
XVa lliures, sous, VIII.

Dissapte, XX. En aquest die partí de la present
ciutat misser Pere Gort, altre dels advocats del
General, vers Leyda per sos affers. A XV de julioll, 1545, fonch fet lo compte a mossèn Miquell Terça de III lliures, XI, II, 2/3.

Octubre, any

Dehembre, any

[1545 ]

Dimecres, III. En aquest die partí mossèn Cescases, sobrecullidor.

MDXXXXIIII

Dimars, XVI. En aquest die partí mossèn Pere
Ferrús, sobrecollidor, per a la visita de la sua
sobrecol·lecta de ponent.

65r

Diumenge, XXIII. En aquest die partí de la present ciutat mossèn Francesch Giginta, deputat
per lo stament real, a la volta de sa casa per sos
affers.

Janer, any

MDXXXXV

Dijous, lo primer. Festum Circuncisionis Domini.

Dissapte, XV. En aquest dia tornà en la present
ciutat misser Francesch Albanell, oÿdor per lo
stament real, de la volta de Gerona, hon ere
anat per sos affers, segons ne féu ell paraula y
relació lo dilluns, a XVII.

Dimars, VI. Festum Epifanie Domini. En aquest
die tornà en la present ciutat misser Michel
Terca, assessor ordinari del General, de la volta
de Tortosa, hon ere anat per sos affers. A 17 de
abrill, 1545, fonch fet lo compte a micer Pere

a. a continuació ratllat en la.

a. segueix III ratllat.
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Gort, asesor de la casa, de
X, 2/3.
74v

77r

IIII

lliures,

VIII

sous,

de abril següent, que fineix la terca, de
lliures, III sous, III.

Dimars, XIII. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Francesch Giginta, deputat real,
par a la volta de Perpinyà per sos affers.

Abrer, any

80v

MDXXXXV

Divendres, XIIIa. En aquest die tornà en la present ciutat mossèn Francesch Giginta, deputat
real, de la volta de Perpinyà, hon ere anat per
sos affers. A XX de marcs, any dit, fonch fet lo
compte a micer Franceschb Albanell de XI lliures, VII sous, IIII.
78v

Març, any

81r

Divendres, XXVII. En aquest die partí de la present ciutat mossèn Michel Ciurana, cavaller,
regent los comptes del General, de ordinació
dels senyors deputats e a llurs instruccions, par
a la cort de la altesa del senyor príncep nostre
senyor, en Castella, per la competència de la jurisdicció suscitada entre los dits senyors deputats y lo inquisidor don Diego Sermiento.

Abril,

MDXXXXV

Dissapte, IIII. En aquest die tornà en lo present
consistori mossèn Joan de Altarriba, oÿdor militar, de la volta de la vila de Cervera, hon ere
anat per sos affers. Dit die tornaren mossèn Antich Puig-de-roda, y Pere Rahull de la volta de
Urgell, hon eren anats per lo cullir dels drets
dels cafrans. A V de maig, any dit, fonch fet lo
compte a Pere Rahull de LVI lliures, XVII sous,
VI. A dit, a Puig-de-roda, de LXVII lliures, IIII
sous.

MDXXXXV

Dilluns, II. En aquest die partí de la present
ciutat de Barcelona lo magnífich misser Pere
Arnau Gort, regent la Real Cancelleria.

79r

VIIIIo

Dimecres, IIII. En aquest die isqué de la present
ciutat de Barcelona lo il·lustre don Ferrando
Manrique, marchès de Aguilar, loctinent general de sa magestat, per anar a la volta de Castella

82r

Divendres, VI. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Joan Altarriba, oÿdor militar, per
anar a la volta de sa casa per sos affers.

Dissapte, XVIII. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Francesch Albanell, oÿdor real,
per sos affers.

83r

Dimars, X. En aquest die partí de la present ciutat mossèn Francesch Albanell, oÿdor real, a la
volta de Monserrat, segons dix, per sos affers.

Dijous, XXX. En aquest die tornà mossèn Joan
Cescases, sobrecullidor, de la vila de Perpinyà,
hon ere anat per la execució de Joan Paqual.

84r

79v

Dimecres, XVIII. En aquest die tornà en la present ciutat mossèn Francesch Albanell, oÿdor
real, de la volta de Monserrat, hon ere anat per
sos affers.

80r

Dilluns, XXIII. En aquest die mossèn Jaume de
Migevila, ciutadà de Barcelona, proveÿt del offici de alguatzir ordinari a nominació dels tudors de Francesch Malla y de Marlès per lo
il·lustre senyor loctinent general, ab sa provissió datada en Barcelona a XXII de mars,
MDXXXXV, prestà lo sagrament y homenatge
acostumats y oý sentència de excomunicació
en la forma acostumada. A XII de agost,
MDXXXXVI, fonch fet lo compte ab mossèn
Francesch Setantí, algutzir ordinari, del temps
que ha servit, de XXVI de janer, que fou la dar
rera tersa, fins a XXIII de mars, MDXXXXV, que
prestà lo jurament mossèn Jaume de Mijavila,
de XV lliures, XVI sous, VIIII. Semblant compte
fon fet lo dia mateix ab mossèn Jaume de Mijavila per la porrata de XXIII de mars fins ha XXVI

Maig, any

MDXXXXV

Dijous, VII. En aquest die misser Francesch Giginta, proveÿt per la altesa del senyor príncep
del altre dels officis de jutge de cort, pres possessió del dit offici, segons ne foren certificats
los senyors deputats per la certificació de mossèn Raphel Joan, secretari de sa magestat. En
aquest die mateix misser Steve Puig, proveÿt
per sa magestat de un dels doctors de la Règia
Audiència, pres possessió del offici, segons ne
foren certificats dits senyors deputats per certificació de mossèn Raphel Joan. En aquest die
mateix partí mossèn Joan Cescases per a la volta de Perpinyà per la execució de Joan Pasqual.
A XVIII de agost, any dit, fonch fet lo compte a
micer Francesch Giginta de LXIII lliures, III
sous, IIII. A III de setembre de dit any, fonch fet
lo compte a misser Puig, de un part, de VIII lliures, VI sous, XII, de altre part, XXXXIIII lliures,
VIII sous, X.
Dissapte, VIIII. En aquest die partí mossèn Pere
Ferrús, sobrecullidor, per la sua visita de la
sobrecol·lecta de ponent.

a. a continuació ratllat I.
b. a continuació ratllat Giginta.

Dilluns, XI. En aquest die tornà mossèn Michel
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Ciurana, cavaller, regent los comptes del General, de la cort del senyor príncepa, hon ere anat,
de ordinació dels senyors deputats, per la competència de jurisdicció suscitada entre dits deputats e lo inquisitor don Diego Sermiento, y
aportà resposta sobreceyment de sa altesa, com
apar ab la letra és en plica. A VIII juny dit any,
fonch fet lo compte de dit Ciurana de LXXV lliures, XVIII sous.
86v

Juny,

3r

3v

Dilluns, VIII. En aquest die partí de la present
ciutat misser Miquel Terca, altre dels assessors
de dit General, a la volta de Tortosa per sos affers. A [...]V de julioll, dit any, fonch fet lo
compte a micer Pere Gort, advocat [de] la casa,
de IIII lliures, III sous, IIII.
Dimars, XXIII. En aquest die tornà misser
Michel Terca, altre dels assessors del dit General, de la volta de Tortosa, hon ere anat per sos
affers.

88r

Diumenge, XXVIII. En aquest die partí de la
present ciutat de Barcelona mossèn Francesch
Giginta, deputat real, a la volta de Perpinyà per
sos affers. A XV de julioll, any dit, fonch fet lo
compte a micer Francesch Albanel de II lliures,
X sous, II.

88v

Juliol, any

4r

4v

Dijous, XVII. En aquest die, per mossèn Francesch Montanyola, deputat local de Monblanch lo trienni passat, foren presentats los
comptes de sa administració. En aquest mateix
die mossèn Pere Puigvert de Gravalosa, deputat militar, partí de la present ciutat a la volta de
sa casa per sos affers.

5r

Dissapte, XVIIII. En aquest die, per Francesch
Bastardes, deputat local de Manresa en lo trienni passat, foren presentats los comptes de sa administració.

MDXXXXV

MDXXXXV

Dijous, XXIIII. En aquest dia partí de la present
ciutat mossèn Joan Cescases, sobrecullidor de
levant, per a la visita de la sua sobrecol·lecta.

Dissapte, lo primer. Festum Vincula sancti Petri. En aquest die juraren: mossèn Jaume Cassador, canonge de la Seu de Barcelona, òlim
canonge de la Seu de Gerona; mossèn Pere
Puigvert de Gravalosa, en la vegaria de Balaguer domiciliat; mossèn Joan Burgès, ciutedà
de Tortosa, deputats. Mossèn Hierònym Tor
res, donzel en Barcelona; mossèn Luýs Seguer,
burgès de Perpinyà, oÿdors.
1v

Dilluns, VII. En aquest die, per mossèn Michel
Traver, en lo trienni proppassat deputat local
de Gerona, foren presentats los comptes de sa
administració.

Dissapte, XII. En aquest die foren presentats
per mossèn Perot Luýs Vilaplana, lo trienni
passat deputat local de Cervera, los comptes de
sa administració.

De 1545 a 1548
Agost, any

MDXXXXV

Divendres, XI. En aquest die, pera..., lo trienni
proppassat deputat local de Vilafranca de Penadès, foren presentats los comptes de sa administració.

Diumenge, V. En aquest die tornà mossèn
Francesch Giginta, deputat real, de la volta de
la vila de Perpinyà, hon ere anat per sos affers.

1r

Setembre, any

[1545 ]

Dimars, lo primer. En aquest die partí de la
present ciutat par a la volta de Puigcerdà y Perpinyà lo il·lustre marquès de Aguilar, loctinent
de sa magestat, romanent en la present ciutat y
continuant la Rota.

MDXXXXV

87v

Dissapte, XXVIIII. En aquest die partí de la present ciutat mossèn Luýs Saguer, oÿdor real, par
a la volta de Perpinyà, per a sa casa, per sos
affers.

6r

Octubre, any

MDXXXXV

Dijous, lo primer. En aquest die, per mossèn
Salvador Vila, deputat local lo trienni propassat
de Balaguer, foren presentats los comptes de sa
administració.
Divendres, II. En aquest die, per mossèn Agostí
Frexa, deputat local lo trienni passat de Tarragona, foren presentats los comptes de sa administració.

Dissapte, VIII. En aquest die mossèn Jaume
Cerveró, canonge de la Seu de Tortosa, novamente extret per oÿdor de comptes perb lo stament ecclesiàstich, prestà lo jurament acostumat.
6v

a. a continuació ratllat de.
b. per... ecclesiàstich interlineat.

Dissapte, X. En aquest die partiren de la present
a. a continuació un espai en blanc.
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[1546 ]

ciutat Francescha Joan, apotecari, y Pere Rahull, guarda del General, a la volta de Urgell
per la col·lecta del dret dels cafrans. En aquest
die mateix, per mossèn Bernat Liura, deputat
local de Tortosa lo trienni proppassat, foren
presentats los comptes de sa administració.
Dilluns, XII. En aquest die tornà en la present
ciutat lo il·lustre marquès de Aguilar, loctinent
general de sa magestat, de la volta de Perpinyà
hon ere anat. En aquest die mateix entrà en la
present ciutat lo reverent cardenal Sancta Crus,
de la casa de Mandossa, de les parts de Castella
per anar a Roma.
7r

12v

Dijous, XXIIII. En aquest die tornà mossèn Pere
Puigvert de Gravalosa, deputat militar, de la
volta de Balaguer, hon ere anat per sos affers.
[...] III de jener, any 1546, fonch fet lo compte
a mossèn Jerònim Tores, [...] XXXV lliures, XVIII
sous, VIII.

13r

Die, veneris XXV. Festum Natalis Domini.
Dissapte, XXVI. Festum sancti Stephani.
Diumenge, XXVII. Festum Sancti Joannis.
Dilluns, XXVIII. Festum Sanctorum Innocencium. En aquest die partí mossèn Joan Cescases,
sobrecullidor, per a la visita de la sua sobrecol·
lecta de levant, segons que los senyors deputats
manaren se continuàs.

15r

16r

MDXXXXV

Dissapte, XIIII. En aquest die tornà mossèn
Luýs Seguer, oÿdor real, de la volta de sa casa,
hon ere anat per sos affers.
10v

11v

Dimecres, XXV. En aquest die foren presentats,
per mossèn Pere Callar, los comptes de la administració de la deputació local de Vilafranca
de Conflent del trienni proppassat.

Dehembre, any

MDXXXXVI

Fabrer, any

MDXXXXVI

Dilluns, lo primer. En aquest die morí lo reverent senyor don Joan de Cardona, bisbe de
Barcelona y canceller. En aquest die mateix
morí Joan Fortuny, altre de les guardes y albaraner dels drets del General en la taula de la
present ciutat, segons ne foren informats los senyors deputats e oÿdors, qui manaren ho continuàs desta manera. A XX de febrer, MDXXXXVI,
fonch fet lo compte a dit cansiller de VIII lliures,
XVI sous, VIII. A XII de joliol, MDXXXXVI, fonch
fet lo compte a Pere Rovira de XVIII lliures, XVII
sous, VI, per lo que avia servit per mort de dit
Fortuny fins que fou proveït de dit offici.

Dissapte, XXXI. En aquest die tornà mossèn
Joan Cescases de la visita de la sua sobrecol·
lecta de levant.

Noembre any

Janer, any

Dimecres, XX. En aquest die mossèn Joan Cescases de la visita de la sobrecol·lecta de levant,
segons que·m fou manat per los senyors deputats ho continuàs.

Divendres, XVI. En aquest die, per mossènb...,
deputat local de Camprodó lo trienni passat,
foren presentats los comptes de sa administració.

9v

Divendres, XVIII. En aquest die partí de la present ciutat mossèn Joan Burguès, deputat real,
a la volta de Tortosa per visitar sa casa, per sos
affers.

Dimarts, XIII. En aquest die los senyors deputats e oÿdors, acompanyants dels officials de la
Deputació y General, foren a visitar lo dit reverent senyor cardenal en la casa del senyor loctinent general hon posava, en lo carrer Ample; y,
feta dita visita, visitaren dit senyor loctinent,
que ere en la casa mateixa.
Dimecres, XIIII. En aquest die partí a la volta de
Roma lo predit reverent senyor cardenal. En
aquest die mateix partí de la present ciutat Pere
Ferrús, sobrecollidor de ponent; partí per fer sa
visita.

8r

12r

16v

Dilluns, VIII. En aquest die mossèn Guillem
Cassador, en quiscun dret doctor, abat de
Sanct Feliu de Gerona, provehit del offici de
canceller per mort de don Joan de Cardona,
bisbe de Barcelona, ab privilegi del il·lustre senyor loctinent general, prestà lo sagrament y
homenatge acostumats e oý sentència de excomunicació, segons ne foren certificats ab certificació de Joan Rovira y Joan [Pujó].

17r

Dijousa, XVIII. En aquest die tornà en la present

MDXXXXV

Dissapte, XII. En aquest die morí misser Steve
Salaverdenya, doctor del Real Consell, segons
que·n foren certificats per mossèn Raphel Joan,
regent lo offici del prothonotari. [...] febrer
MDXXXXVI, fonch [fet] lo compte al areu de dit
[...] Salaverdenya de XXV lliures, XI sous, I, 1/3.
a. Francesch interlineat, damunt de Gabriel ratllat.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 32 mms.

a. Dijous interlineat, damunt de Divendres ratllat.
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ciutat mossèn Joan Burguès, deputat real, de la
volta de Tortosa, hon ere anat per sos affers. A
XXV de febrer, MDXXXXVI, fonch fet lo compte a
mossèn Luýs Seguer de XXII lliures, XIIII sous,
VIII.
17v

18v

comtpe al senyor mossèn Guillem Cassador, lo
canceller, fins el present die inclusive, de CVIII
lliures, VI sous, VIII.
24r

Divendres, XVIIII. En aquest die tornà mossèn
Joan Burguès, deputat real, de la volta de Tortosa, hon ere anat per sos affers. En aquest die
partí Jaume Mestre, porter de la casa de la Deputació, par a Tortosa, de ordinació del senyors
deputats, per portar pres lo ponter de Tortosa,
per haver exhigit pontage de les guardes del
General.

Marc, any

Diumenge, VIIII. En aquest die fon celebrada la
festa del gloriós sanct Jordi ab la solemnitat
acostumada. Dix la missa, primeres y segones
vespres lo reverent fra Jabi, bisbe de Gràcia, del
orde dels frares menors. Foren diacaa mossèn
Anthoni Sibil y sot-diaca mossèn Guillem
[Pere] Comes, canonges de la Seu de Barcelona. Sermonà mestre Miquel Joan Burgèsb, del
orde dels frares agostins. Foren presents, en lo
offici y primeres vespres, los honorables consellers de la ciutat de Barcelona y, en dit offici, lo
il·lustre senyor don Joan Fernandes Manrique,
marquès de Aguilar, loctinent general de sa
magestat, y lo reverent senyor bisbe de Sogorb
y lo senyor compte de Castenyeda, fill del dit
marquès, y molts altres prelats y persones ecclesiàstiques, cavallers y gentils hòmes.

Dijous, IIII. En aquest die tornà Jaume Mestre,
porter de la casa de la Deputació, de Tortosa,
hon ere anat per portar pres lo ponter.
Divendres,V. En aquest die partí mossèn Hierònym Torres, oÿdor militar, par a la sua torra.
Partí de la present ciutat, a la volta de Vich per
sos affers, lo reverent mossèn Jaume Cassador,
deputat ecclesiàstich.
Dimarts, VIIII. Festum Carnisprivii.

20r

Dissapte, XX. En aquest die, per n’Anthoni Savartes, òlim deputat local de Empúries, foren
presentats los comptes de sa administració

24v

Dimarts, XXIII. En aquest die, per mossèn Francesch Granada, racional, fon presentat en consistori lo memorial de les erres de les entrades y
exides de la sobrecol·lecta de levant fins la terca
de juliol, MDXXXXV.
20v

22v

Dissapte, XV. En aquest die partí de la present
ciutat, a la volta de Cardedeu, misser Franceschc Albanell, altre dels assessors del dit General, per sos affers.
Dilluns, XVII. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Joan Saguer, oÿdor de comptes
per lo stament real, a la volta de la vila de Perpinyà per sos affers.

Dilluns, XXVIIII. En aquest die partí mossèn
Joan Cescases, sobrecullidor, par a la visita de
la sua sobrecol·lecta de levant, segons que
axí·m fou manat per los senyors deputats.

25r

Dijous, XX. En aquest die tornà en la present
ciutat misser Franceschd Albanell, altre dels assessors del dit General, de la volta de Cardedeu, hon ere anat per sos affers.

Abril, any

25v

Dijous, XXVII. Aquest dia fon fet lo compte a
mossèn Miquel Ciurana, regent los comtpes,
del que havia de haver de son salari per lo que
habia sobrevist en les obres fetes en lo palau
real y en la Deputació, del primer de agost
proppassat fins lo derrer de marcç proppossate,
de XXXXVIIII lliures, XV sous, VI.

MDXXXXVI

Divendres, XXIII. Festum sancti Georgii. La solemnitat de la dita festa fon porrogada y solemnitzada avant, en la Dominica de Casimodo,
que comtam VIIII de maig, per tant en lo dit die
se celebrà lo divendres Sanct.
Dissapte, XXIIII. En aquest die tornaren Francesch Joan y Pere Rahull de la volta de Urgell,
hon eren per a la coll·lecta dels cafrans.
23r

MDXXXXVI

Dissapte, VIII. En aquest die tornà mossèn Joan
Cescases, sobrecullidor, de la visita de la sua
sobrecol·lecta de levant, segons ell dix en consistori a XII del dit.

MDXXXXVI

19r

Maig, any

26v

XXVI.

A

XI

de maig,

MDXXXXVI,

Juny, any

MDXXXXVI

Divendres,

XI.

a.
b.
c.
d.
e.

Diumenge, XXV. Festum Pasche Resurreccionis
Domini Nostri Jesuchristi.
Dilluns,

[1546 ]

fon fet

Festum sancti Barnabas. En

a continuació ratllat boca.
Burgés interlineat.
Francesch interlineat, damunt de Hierònym ratllat.
Francesch interlineat, damunt de Hierònym ratllat.
a continuació unes paraules ratllades.
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[1546 ]

aquest die fon presa possessió del bisbat de Barcelona per part del reverent senyor don Jaume
Cassador, deputat ecclesiàstich, per mossèn
Guillem Cassador, abat de Sanct Feliu de Gerona y canonge de Barcelona, procurador seu.
27r

Diumenge, XIII. Festum Pentecostes. En aquest
die morí Francesch Granada, racional o scrivà
dels honorables oÿdors y tenint les claus del
archiu de la casa de la Deputació.

27v

Diumenge, XX. Festum sanctissime Trinitatis.

32v

Dilluns, XXI. En aquest die fon proveÿt mossèn
Pere Cassador, mercader, del offici de archiver
y scrivà dels honorables oÿdors del comptes o
racional del dit General, vagant per mort de
Francesch Granada, últim possessor de aquell.
En aquest die mateix fona proveÿt Pere Rovira,
menor de dies, scrivent, del offici de altre de les
guardes y albaraner dels drets del General qui·s
cullen en la taula de la present ciutat, vagant
per mort de Joan Fortuny, últim posseÿdor de
aquell.

Divendres, XX. Aquest dia fon fet compte ab lo
reverent mossèn Jaume Cerveró, altre dels oïdos de comptes, lo que avia de aver per la absència [del] diputat de son bras, de [...] XI lliures, IIII sous, VIII, per CLXVII dias, [...] VII sous,
IIII, y fon-li despedida certificatòria.

Dijous, XXIIII. Festum Corporis Domini Nostri
Jesuchristi et Nativitatis sancti Joannis Babtiste.
28r

28v

Dimars,
Pauli.

XXVIIII.

Juliol, any

Festum sanctorum Petri et

MDXXXXVI
34r

Divendres, a II. Festum sancte Elizabet.
29r

30r

35r

Dimecres, XXI. En aquest die tornà mossèn
Luýs Seguer, oÿdor real, de la volta de Perpinyà, hon ere anat per sos affers.

Agost, any

Setembre, any

MDXXXXVI

Dijous, VIIII. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Luýs Seguer, oÿdor real, per a la
volta de sa casa, per sos affers.

Dimecres, VII. En aquest die, per part de mossèn Agostí Frexa, òlim en lo trienni proppossat
deputat local de la ciutat y camp de Tarragonab...

Dijous, XXII. Festum beate Marie Magdalene.
31v

Dijous, XVIIII. En aquest die lo reverent don
Jacme Cassador, deputat per lo stament ecclesiàstich, tornà en la present ciutat de Barcelona
de la volta de Vich, hon ere anat per sos affers.
E, per quant fon la primera entrada que fon en
la present ciutat aprés de ésser stat elegit en bisbe de Barcelona y consegrat, lo isqueren a rebre tots los altres sos condeputats y oÿdors de
comptes, acompanyats dels officials y ministres
del dit General, a cavall, fins prop la creu de
fust, que·s diu de fra Anthoni, que és en lo loch
hon se parteix lo camí que va a Orta y lo camí
que va a Sanct Andreu, hon havia dinat lo dit
die; e·l acompanyaren fins lo loch hon afronte
lo camí que·s diu de la Travassera, per lo qual
dits senyors deputats y oÿdors y dits officials
se’n tornaren en ciutat, entrant per lo portal
del Àngel a la casa de la Deputació, hon se eren
aplegats. Aprés hisqueren los consellers de la
present ciutat prop lo pont de les Bigues, qui·l
acompanyaren ab lo vaguer de Barcelona y altres llurs pròmens fins a la Seu, hon adorà y
prestà son jurament acostumat, e fins lo peu de
la scala de son palau.

MDXXXXVI

Dimecres, XI. En aquest die morí mossèn Joan
Canyelles, notari, altre dels ajudants de la scrivania major de la casa de la Deputació. [...] VI
de octubre, 1566, fonch fet lo compte ab [...]
senora Elisabet Canyelles, muller [del] dit mossèn Joan Canyelles, de II lliures, XVIII sous, VI,
[...] la porrata del salari del offici de receptor
[dels] salaris de la Rota, lo qual se paga posposat, són per 2 mesos y onse dias.

Dilluns, XX. En aquest die misser Francesch Giginta y Mestre, provehit per la altesa del senyor
príncep del offici de hu dels jutges de Rota en
loch de misser Steve Puig, prestà lo sagrament
y homenatge acostumats y oý sentència de excomunicació. Lo dit die misser Joan Boquet,
provehit per sa altesa del offici de altre dels jutges de cort en loch del dit misser Francesch Giginta y Mestre, prestà lo sagrament y homenatge acostumats y oý sentència de excomunicació.
A IIII de noembre, fon fet lo compte ab lo dit
misser Francesch Giginta y Mestre per lo que
avia haver per la porrata del offici de jutge de
cort, per LVI dias que ha servit en dit offici en la
present terça, qui comensà a 26 de joliol fins a
XX de setembre, de XXXXVI lliures, I sou; y més,
per la porrata de la terca corrent, per rehó del
offici del jutge de Rota, per XXXVI dias qui comensan ha XX de satembre y finía a XXVI de oc-

a. fon interlineat.
b. text inacabat.

a. a continuació una letra ratllada.
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tubre proppasat, de XVIIIIo lliures, XIIII sous, VI,
que per tot són: LXV lliures, XV sous, VI, y fon-li
despedida certificatòria. E més, a XXVI de noembre, fon fet lo compte ab misser Joan Boquet, novament proveït del altre dels officis de
jutge de cort, de XXXVI dias ha servit en dit offici, comensants a XX de satembre fins a XXVI de
octubre en la terca proppassada, de XXVIIII lliures, XI sous, X, a raó CCC lliures, sous l’any, y
fon-li despedida certificatòria.

Ferrús de la visita de sa sobrecol·lecta de ponent.
40v

42r

Dilluns, XXVII. Festum sanctorum Cosme et Damiani.

37r

Octubre,

43r

MDXXXXVI

39v

Dissapte, XXV. Festum Natalis Domini.
Diumenge, XXVI. Festum sancti Stephani. En
aquest die partí mossèn Joan Cescases, sobrecollidor, per a la visita de la sua sobrecol·lecta
de levant.

Dimecres, XIII. En aquest die partiren de la present ciutat a la volta de les parts de Urgell Pere
Rovira, menor, y Pere Rahull, guardes del General, per a la recepció y guarda dels drets dels
cafrans.

Dimars,
cium.

Dilluns, XXVII. Festum sancti Joannis.

45v

Janer,

XXVIII.

Festum Sanctourm Innocen

MDXXXXVII

Dilluns, XXXI. En aquest die tornà mossèn Joan
Cescases, sobrecullidor del dit General, de la
visita de la sua sobrecol·lecta de levant.
46r

Febrer,

MDXXXXVII

Divendres, XXII. En aquest die tornà en la present ciutat misser Franceschd Albanell, altre
dels advocats del dit General, de la volta de Gerona, hon ere anat per sos affers.

Dimecres, II. Festum Purificacionis Virginis
Marie. En aquest die partí de la present ciutat
mossèn Joan Burgès, deputat real, a la volta de
sa casa per sos affers.

Noembre, any

Dissapte, V. En aquest die misser Adrià Vilana
prestà lo sagrement y homenatge e oý sentència de excomunicació en la forma acostumada,
per rahó del offici de assessor del governador
de Cathalunya, del qual fon prevehit per la altesa del senyor príncep per renunciació de misserc Luýs Vilana, com apar en lo libre dels Juraments.

MDXXXXVI

Dimars, XVI. Aqueste dia fou [fet] lo compte ab
mossèn Joan Cescases, altre dels sobrecullidós,
[c]XX lliures, sous per una anyada, [son] salari
comprès las XX lliures, sous, [...] acompanyaments de mals passos.
40r

XXXXVI

Dissapte, VIIII. En aquest die arribà mossèn
Joan Cescases, sobrecullidor, de la visista de la
sua sobrecol·lecta dea levant. En aquest die
partí de la present ciutat Pere Ferrús, sobrecullidor, per a la visita de sa sobrecol·lecta deb ponent.

Dilluns, XVIII. En aquest die partí de la present
ciutat per a la volta de Gerona misser Franceschc Albanell, altre dels assessors ordinaris
del dit General, per sos affers.
37v

Dehembre, de

Dimars, XIIII. En aquest die tornà en la present
ciutat mossèn Luýs Seguer, oÿdor real, de la
volta de sa casa, hon ere anat per sos affers.

Dimecres, XXVIIII. Festum sancti Michaelis.
36v

Diumenge, XXVIII. En aquest die tornà mossèn
Jaume Cerveró, oÿdor ecclesiàstich, de la volta
de Tortosa, hon ere anat per sos affers.
Dimars, XXX. Festum sancti Andree. Fou feta en
aquest die extracció de consellers en la casa de
la present ciutat de mossèn Parot Capila, mossèn Guillem Ramon Soler, mestrea... Boffill,
Domingo Moradell yb... Salgueda, fuster. E
obrés joven extrets dit mossèn Guillem Ramon
Soler y mestre Hierònym Masnovell.

Dimars, XXI. En aquest dia partí mossèn Joan
Cescases, sobrecullidor, per a la visita de la
sobrecol·lecta de levant, segons que axí ho manaren los senyors deputats.
35v

Divendres,
a.
b.
c.
d.
e.

XVIIII.

[1547 ]

En aquest die tornà Pere
46v

a continuació ratllat v.
a continuació ratllat levant.
Francesch interlineat, damunt de Hierònim ratllat.
Francesch interlineat, damunt de Hierònim ratllat.
a continuació ratllat compte.

Dijous, X. En aquest die se comensà tenir Au
a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació ratllat a de.
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diència vice-règia, en lo palau real de la present
ciutat de Barcelona, per lo spectable don Pedro
de Cardona, portantveus de general governador, presidint en dita Audènciaa, com assessor,
misser Luýs Vilana, doctor del Real Consell, essent absent lo il·lustre senyor loctinent general
de sa magestat, segons ne foren certificats ab
pòlissa de Luýs Joan Moxó, notari, scrivà major
de dita governació.
49r

Marc, any

Dilluns, XI. En aquest die partí Pere Ferrús, sobrecullidor, per a la visita de la sua sobrecol·
lecta de ponent.
52r

Dilluns, XVIII. En aquest die tornà misserb
Francesch Albanell, altre dels assessors del dit
General, de la volta de Gerona, hon ere anat
per sos affers. En aquest dia fon fet lo compte
ab misser Pere Gort, altres dels acessors hordinaris de la Diputació, de VIII lliures, XII sous, II,
per rehó de XXXI dia a fet de absència misser
Francesch Albanell en tres vegades, ço és, que
partí a 18 de octubre, 1546, y tornà a XXII de
dit, y altra volta a XV de maig, 1546, y tornà a
XX de dit, y altra volta a XXXI de mars y tornà a
XVIII de abril dia corrent [...]c.

MDXXXXVII

Dissapte, XII. En aquest die partí deb la present
ciutat mossèn Pere Puigvert de Gravalosa, deputat militar, a la volta de la vila de Cardona
per sos affers.
50r

50v

Dimars, XXII. En aquest die tornà en la present
ciutat mossèn Pere Puigvert de Gravalosa, deputat militar, de la volta de la vila de Cardona,
hon ere anat per sos affers. En aquest die fon
fet lo compte ab mossèn Hierònym Torres, oïdor de comptes en lo present trienni, de III lliures, XIII sous, IIII, avia de aver per rahó de la
absència de mossèn Gravalosa, diputat, per deu
dias, a rehó VII sous, IIII, que hés lo avantatge
del salari de diputat a oïdor, y fon-li despedida
certificatòria.

52v

54r

Dissapte, XXVI. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Joan Cases, sobrecullidor, per la
visita de la sobrecol·lecta de levant.

Abril, any

Dimecres, XX. En aquest die tornà en la present
ciutat mossèn Joan Cases, sobrecullidor, de la
visita de la sobrecol·lecta de levant.

Maig, any

MDXXXXVII

Dilluns, VIIII. En aquest died se comensà celebrar la Règia Audiència per lo il·lustre don
Joane Ferrando Manrique, marchès de Aguilar,
loctinent general de sa magestat, en la present
ciutat [de] Barcelona ab los doctors de son
Real Consell, essent tornat de la volta de Castella par a visitar sa casa, segons que·n foren certificats ab letres certificatòries de Thomàs Va[...]
ana, scrivà de manament.

Dijous, XXXI. En aquest die tornà en la present
ciutat mossèn Joan Burguès, deputat real, de la
volta de sa casa, hon ere anat per sos affers. En
aquest die partí de la present ciutat a la volta de
Gerona misser Franceschc Albanell, altre dels
assessors del dit General, per sos afers. Aquest
dia fon fet lo compte ab mossèn Loís [Seguer],
altre dels oïdós de comptes per lo bras real, de
XX lliures, XVIII sous, avia de aver per la absència
de mossèn Joan Burguès, de LVII dias, a rehó
VII sous, IIII, que és lo avantatge del salari de
diputat a oïdor, y fon-li despedida certificatòria.
51v

Dimecres, XIII. En aquest die partí Pere Ferrús,
sobrecullidor, de la present ciutat per a la visita
de la sua sobrecol·lecta dea ponent.

Dimecres, XI. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Pere de Gravalosa, deputat militar, a la volta de la vila de Caldes per sos affers.
En aquest die mateix los senyors deputats, excepto lo dit deputat militar absent, junctament
ab los honorables oÿdors de comptes, acompanyats dels officials y ministres del dit General ab
les masses grans altes, foren a visitar lo il·lustre
senyor marquès de Aguilar, loctinent y capità
general de sa magestat, qui lo dilluns abans, ora
tarda, ere entrat en la present ciutat venint de la
volta de sa casa en Castella, hon ere anat; y en
sa entrada no·y isqueren no los consellers, ne
deputats.

MDXXXXVII

Dissapte, VIIII. En aquest die tornaren Pere Rovira, menor, y Pere Rahull, guardes del General, de la anada per ells feta a la volta de Urgell
per la col·lecta del dret dels cafrans.

54v

Diumenge, X. Festum Pasche Resurreccionis Domini.

Dilluns, XVI. [En] aquest die fon fet [lo] compte ab misser Arnau Gort de XXI lliures, VII sous,
a.
b.
c.
d.
e.

a. Audiencia interlineat, damunt de sentència ratllat.
b. de... ciutat interlineat.
c. Francesch interlineat damunt de Hierònym ratllat.

a continuació ratllat levant.
a continuació ratllat Hierònym Alban.
text incomplet per ésser retallat el foli pel seu marge inferior.
a continuació ratllat com.
Joan interlineat.
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VIIIIo,

[per] XIIII dias que serví en son offici en
la terca passada, qui comensà a XXVII dea janer
fins a X de febrer, que comensà de anar l’Audiència vice-règia ab lo spectable governador, ab
raó DL lliures l’any. E més, de LXXXXVI lliures,
XIII sous, IIII, per LXXXVII dias, comptant de X
de fabrer proppassat fins a VIIIIo de maig, que
tornà lo senyor virrey, a raó CCCC lliures l’any,
que són per tot: [C]XVIII lliures, I sou, I.
Lo mateix dia fon fet lo compte ab misser Loís
Vilana de VII lliures, XV sous, VI, per XIIII dias
que serví en son offici de altre dels jutges de la
Audiència, a raó CC lliures l’any, en la terça
proppassada, qui comensà a XXVII de janer fins
a X de fabrer, que comensà de anar l’Audiència
vice-règia ab lo spectable governador. E més,
de CXXXII lliures, XVIII sous, IIII, per LXXXVII
dias, comptant de X de fabrer proppassat fins ha
VIIIIo de maig, que tornà lo senyor virrey, a raó
de L lliures l’any, que són per tot: CXXXX lliures,
XIII sous, X.
55r

58r

Dissaptea, XXV. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Loýs Seguer, oÿdor per lo stament real, per a la volta de sa casa, per sos affers.

Divendres, XX. En aquest die arribà en la present ciutat Pere Ferrús, sobrecullidor, de la visita de la sua sobrecol·lecta de ponent.

MDXXXXVII

59r

Dijous, VII. En aquest die partí mossèn Pere
Ferrús, sobrecullidor, par a la visita de la sua
sobrecol·lecta de ponent.

60v

Dilluns, XXV. En aquest die tornà en la present
ciutat mossèn Luýs Seguer, oÿdor real, de la
volta de sa casa, hon ere anat per sos affers.

61v

Agost, any

MDXXXXVII

Dilluns, VIII. En aquest die Maurici Sans fon
posat en lo exercici del offici del manifest que
obté Antich Ferran en la casa de la bolla de la
present ciutat.

Dimars, XXXI. En aquest die tornà Pere Ferrús,
sobrecullidor, de la visita de la sobrecol·lecta de
ponent.

Juny

Juliol any

[1547 ]

Dimecres, VI. En aquest die misser Macià Corribes, provehït per sa magestat del offici de canceller, oý sentència de excomunicació, com
apar en lo libre Juramentorum, a hon son privilegi, jurament y excomunicació stan continuats. A VI de fabrer, 1548, [fonch] fet lo compte
ab lo misser Mathià Sorribes [...] XXVII lliures,
VIIII sous, II, per la porrata [...] de joliol fins a
XXV de dit inclusive.

Dimars, XXIIII. En aquest dia fon fet lo compte
ab mossèn Hierònym Torres, altre dels oïdós
de comptes per lo bras militar, de IIII lliures,
VIII sous avia de aver per la absència de mossèn
Pere Puigvert de Gravalosa, per XII dias, a raó
VII sous, IIII, que hés la diferència del salari de
diputat ha oïdor, y fon-li despedida certificatòria.

57r

Diumenge, XVIIII. En aquest die partí mossèn
Michel Ciurana, cavaller, regent los comptes
del General, per a la volta de Moncó, de ordinació dels senyors deputats, ab llurs instruccions per la convocació de les Corts Generals feta
per sa magestat en dita vila. En aquest die mateix partí misser Pere Gort, altre dels assessors
ordinaris del dit General, per a la volta de dita
vila de Moncó, de ordinació dels dits senyors
deputats, ab llurs instruccions.

58v

Dilluns, XXIII. En aquest die tornà en la present
ciutat mossèn Pere Gravalosa, deputat militar,
de la volta de la vila de Caldes, hon ere anat per
sos affers.

55v

57v

Dimars, VIIII. [En] aquest dia fon fet [lo]
compte ab misser Loís Vilana, altre dels doctors del Real Consell, de XXXXIII lliures, VIII
sous, y són [a] compliment de L lliures per la
terca qui ha finit [...] XXVI de joliol proppassat,
a rehó CC lliures l’any, [...] nit VI lliures, XII
sous per XII dias, comptant de XXVII de abril fins
ha VIII de maig, que ha dexat de servir com ha
doctor del Real Consell per quant [a]nà de
asessor del spectable governador.

MDXXXXVII

Dijous, XVI. En aquest die morí misser Joan
Boquet, juge de cort, segons ne foren certificats los senyors deputats per certificació per
mossèn Raphel Joan, regent lo offici de prothonotari.
A VII de fabrer, 1548, fon fet lo compte ab los
hereus de misser Joan Boquet, quòndam, de
XXXXI lliures, XVII sous, III, per la porrata de son
salari fins al dia que morí.

62r

a. a continuació ratllat feb.
b. a... l’any interlineat.

Dissapte, XIII. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Jacme Cerveró, oÿdor ecclesiàstich, a la volta de sa casa per sos affers.
a. Dissapte interlineat, damunt de Dijous ratllat.

27

001-644 Dietari2.indd 27-27

17/06/2010 18:32:20

[1547 ]

Dilluns,
Marie.

XV.

aquel fet en poder de Francesch Jovell, notari
de Barcelona, a XX de marc, DXXXXVI.

Festum Assempcionis Virginis

Dimecres, XVII. En aquest die arribà mossèn
Pere Farrús, sobrecullidor, de la sua visita de la
sobrecol·lecta de ponent.
62v

Dilluns, XXII. En aquest die tornà en la present
ciutat mossèn Jacme Cerveró, oÿdora, de la
volta de sa casa, hon ere anat per sos affers.

63r

Dijousb, XXV. En aquest dia fon fet lo compte
ab Maurici Sans, lo qual serví de 16 de janer,
1547, fins a XXX de joliol proppassat, per indisposició de Joan Nadal, credencer dels draps de
la bolla, ab deliberació de diputats feta a 17 de
juny, 1546, de XXXII lliures, VI sous, VIII, a raó
LX lliures, sous l’any.

65v

Diumengec, XXVIII. Festum beati Augustini.
Dillunsd, XXVIIII. Festum beati Joannis.

66v

Dimecrese, XXXI. En aquest die partí Pere
Ferrús per a la visita de la sua sobrecol·lecta de
ponent.
63v

Setembre, any

MDXXXXVII

Divendres, II. En aquest die fon posat, ab del
liberació dit die feta en consistori, mossèn Pere
Pau Sala, mercader, en lo servey y exercici del
offici de ajudant del scrivà dels oÿdors, per y
durant la absència de Onofre Puigf, de present
obtenint dit offici.

67r

Divendres, VIIII. En aquest die partí de la present ciutat mossèn Luýs Seguer, oÿdor real, a la
volta de sa casa per sos affers.

69v

64v

Dissapte, XVII. En aquest die partí de la present ciutat mossèn Pere Puigvert de Gravalosa,
deputat militar, a la volta de sa casa per sos
affers.

65r

Dijous, XXII. En aquest die morí misser Pere
Arnau Gort, doctor en leys, regent la Real
Cancelleria de sa magestat en lo present Principat, segons ne foren certificats los senyors
deputats per la publicació del testament de

Octubre, any

MDXXXXVII

Dilluns, X. En aquest die partiren Pere Rovira,
menor, y Pere Rahull a la volta de Urgell per
los cafrans. En aquest die mateix mossèn Pere
Cassador, racional, partí de la present ciutat per
a Monsó, per sos affers. [A] XII de joliol, 1548,
fon fet lo compte ab Pere Rovira [...] LXXVIII
lliures, sous, per CLVIIIIo dias, [...] fon pagat ab
cautela. E més ab Pere Rahull de LXXVI lliures, X
sous, per la matexa rehó.

Dijous, lo primer. En aquest die partí mossèn
Joan Cescases, sobrecullidor, per a la visita de
la sua sobrecol·lecta de levant.

64r

Dimecres, XXVIII. En aquest die misser Francesc Montaner fon elegit, per la altesa del senyor príncep, en regent la Cancelleria del present Principat y comptats, presentada a sa altesa
la terna per lo reverent misser Macià Corribes,
canceller; e prestà jurament y homenatge acostumat, com apar ab certificació de don Michel
Climent, prothonotari de sa magestat, signada
de sa mà; e li·n fou spedit lo privilegi ab segell
pendent per sa altesa dat en Monçó a VII de dehembre, DXXXXVII; e li fon feta certificació per
lo dit reverent canceller, datada a XXII del dit
mes de dehembre, certificant que dit misser
Montaner ha servit lo càrrech del dit offici del
regent la Cancelleria, en la cort de sa altesa que
residia en la vila de Monsó, de XXVIII de setembre fins a X de dehembre, dit any DXXXXVII.

Dimars, XI. En aquest die Antich Ferran, altre
dels officials del manifest, fon tornat en lo exercici de son offici y cessà Maurici Sans, qui per
aquell hi fou posat.
Divendres, XIIII. En aquest die tornà en la present ciutat mossèn Joan Cases, sobrecullidor,
de la visita de la sua sobrecol·lecta de levant.

Noembre, any

MDXXXXVII

Dilluns, XIIII. En aquest die Onofre Puig, ajudant del scrivà dels oÿdors, tornà en lo exercici
del dit son offici, en lo qual ere posat Pere Pau
Sala. A XVI de janer, MDXXXXVIII, fon fet lo
compte ab mossèn Pere Pau Sala, qui serví per
absència del dit mon ajudant LXXIIII dias, per
desliberació, de XXX lliures, sous.
Divendres, XVIII. En aquest die tornà Pere Ferrús, sobrecullidor, de la visita de la sobrecol.
lecta de ponent. A XXX de janer, 1548, fon fet
lo compte ab Pere Ferrús de tres anades avia
fetes en tot lo present any proppassat de 1547,
y fon pagat [de] 120 lliures, sous.

a. a continuació una paraula ratllada.
b. Dijous interlineat, damunt de Dissapte ratllat.
c. Diumenge interlineat, damunt de Dimars ratllat.
d. Dilluns interlineat, damunt de Dimecres ratllat.
e. Dimecres interlineat, damunt de Divendres ratllat.
f. a continuació ratllat uuy.

70r

Diumenge, XX. En aquest die partí de la present
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548

ciutat a la vila de Perpinyà Francesch Marcer,
porter real deservint lo offici de la Deputació,
tramès per afers del dit General.

sent ciutat lo il·lustre don Joan Ferrandiz
Manrique, marquès de Aguilar, loctinent general de sa magestat, venint de la vila de
Moncó, hon la altesa del senyor príncep havie
closes les Corts. Venie, per lo mal de poagre, a
coll de hòmens. Isqueren-li los senyors deputats ecclesiàstich y real, absents de la present
ciutat lo deputat militar, y tots los oÿdors; foren acompanyats per los officials del Generala.
Isqueren dits deputats fins passada la Creu
Cuberta y, aportan-lo al mig, entraren en la
present ciutat fins passats los masells, per
quant los magnífichs consellers de la present
ciutat vingueren a la riera d’en Pruna; y, vengut a la Seu, jurà y oý sentència de excomunicació en la forma acostumada. En aquest die
tornà en la present ciutat mossèn Pere Gravalosa, deputat militar, de la volta de sa casa, hon
ere anat per sos affers.

Dimecres, XXIII. En aquest die partí de la present ciutat mossèn Joan Cerveró, oÿdor de
comptes ecclesiàstich, a la volta de sa casa per
sos affers.
70v

Diumenge, XXVII. En aquest die tornà en la present ciutat misser Pere Gort, altre dels assessors
ordinaris del dit General, de la vila de Monçó,
hon ere anat tremès per negocis del dit General.
Dimars, XXVIIII. En aquest die tornà Francesch
Marcer, porter de la vila de Perpinyà, hon fon
tremès per afers del dit General.
Dimecres, XXX. Festum sancti Andree. En
aquest die fon feta extracció en la casa de la ciutat de consellers: mossèn Galceran Carbó Salzet, Joan Bau, mossèn Francesch Miquel Catorra, mossèn Onofre de Marimon, mossèn
Bernat Gomis, mossèn Hierònym Canyelles y
obrés.

71r

Dehembre, any

Dimars, XX. En aquest die mossèn Miquel Ciurana, regent los comptes del General, liurà
en consistori a mossèn Pere Cassador, racional, lo libre del balanc fet per los visitadors de
la Cort derrera. En aquest dia fon fet lo compte ab mossèn Hierònym Torres, oïdor militar,
de XXXIIII lliures, II sous, per LXXXXIII dias de
absència de mossèn Pere Puigvert de Gravalosa, diputat militar.

MDXXXXVII

Divendres, II. En aquest dia fon fet lo compte
ab Maurici Sans de VIII lliures, XIIII sous, VIII,
per dos mesos y tres dies serví l’offici del manifest de la bolla de la taula de Barchinona, per
indisposició de Antich Ferran.

Dissapte, XXIIII. En aquest dia fon fet lo compte ab misser Francesch Montaner, vuy regent la
Cancellaria, de LXXVIII lliures, IIII sous, I, per
dos porratas de salari de doctor de Rota y de
regent. E més, fon fet lo compte ab lo quòndam misser Pere Arnau Gort, regent la Cancellaria, de LXXXVII lliures, VII sous, III, per porrata de son salari fins al dia que morí.

Dissapte, III. En aquest dia fon fet lo compte ab
misser Pere Gort, altre dels acessos, de CCLXVII
lliures, VI sous. Lo mateix dia a misser Francesch Albanell, altre dels acessos, de XXXXIII
lliures, XI sous, X.
71v

72r

72v

73r

Dijous, VIII. Festum Purissime Concepcionis
Virginis Marie. En aquest die morí misser Hierònym Soler, doctor en quiscun dret del Real
Consell. A VIIIIo de maig, 1548, fon fet lo
compte ab los hereus de misser Hierònym Soler, per la porrata del salari, de XXIII lliures, VI
sous, VIII.

XVIIII.

Diumenge, XXV. Festum Natalis Domini.
Dilluns, XXVI. Festum sancti Stephani.
Dimars, XXVII. Festum sancti Joannis.
Dimecres, XXVIII. Festumb Sanctorum Innocencium. En aquest die partí mossèn Joan Cases,
sobrecullidor, par a la visita de la sua sobrecol·
lecta de levant.

Dijous, XV. En aquest die tornà en la present
ciutat mossèn Michel Ciurana, cavaller regent
los comptes del dit General, de la vila de Monçó, hon ere anat tremès per los senyors deputats. A XXXI de janer, 1548, fon fet lo compte
ab mossèn Michel Ciurana de 295 lliures, 7
sous, per sos dietes, a raó 1 lliura, 13 sous per
dieta, de las quals li és feta data en lo compte
per ell donat de las despeses de la Cort en cartes
19.
Dilluns,

[1548 ]

73v

Janer, any

MDXXXXVIII

Dijous, V. En aquest die tornà mossèn Luýs Saguer, oÿdor real, de la volta de sa casa, hon ere
anat per sos affers.
74v

Diumenge,

XV.

En aquest die tornà mossèn

a. a continuació ratllat fins.
b. a continuació ratllat Omnium Sactorum.

En aquest die entrà en la pre29
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Joan Cescases, sobrecullidor, de la visita de la
seva sobrecol·lecta de levant.
75v

76r

die fou celebrada, ab la solemnitat acostumada,
la festa del gloriós sanct Jordi. Dix la missa y les
primeres y segones vespres lo reverent don Jaume Cassador, bisbe de Barcelona deputat ecclesiàstich. Foren diaca mossèn Anthoni Sibil, sot
diacaa... Losades canonges de la Seu de Barcelona, y assistent mossèn Raphel Ubac, abat de
Banyoles y canonge de dita Seu. Sermonà lo reverent frab..., prior dels frares agostins de Barcelona. Foren presents, en les primeres y segones vespres, los honorables consellers de
Barcelona y, en lo offici, lo reverent bisbe de
Leyda, lo vezcomte de Èvolc y molts altres prelats, persones ecclesiàstiques, cavallers y gentils
hòmens.

Dijous, XXVI. [A] XXVIII de abril, 1548, fon fet
lo compte ab misser Francesch de [Vallseca],
doctor del Real Consell, de [...] lliures, II sous,
VIII, per la porrata de 37 dias, [de] 19 de dezembre fins a 26 de janer 1548, [a] rehó de las
100 lliures, sous, de salari an crescut [los] doctós del Consell Real en las proppassades Corts
de Monçó.

Ffebrer, any
Dijous,
rie.

II.

MDXXXXVIII

Festum Purificacionis Virginis Ma83r

Divendres, III. En aquest dia fon fet lo compte
ab misser Benet Joan de Pons, doctor y acessor
hordinari de la diputació local de Tarragona,
de II lliures, X sous, per son salari hordinari, a
raó 2 lliures, 10 sous per any, per tres anys ha
ell deguts, que han finit a 17 de agost, 1545.
79r

Marc, any

MDXXXXVIII
84r

Dilluns, XII. En aquest die lo reverent mossèn
Guillem Cassador, doctor en leys, abat de Sanct
Feliu de Gerona, fou nomenat per lo reverent
misser Macià Sorribes, abat de Sanct Salvador
de Brea, canceller de sa magestat per al exercici
del dit offici de canceller en lo present Principat, en virtut de son privilegi real; e jurà e oý
sentència de excomunicació. A XXVII de juny,
1548, fonch fet lo compte a missser Macià Sorribes, canceller de Cathalunya, de LXIII lliures,
XVII sous, VI. Lo mateix dia fonch fet lo compte
ab misser Guillem Cassador, nomenat en canceller de Cathalunya, de LXI lliures, II sous, VI.
79v

85v

87v

88v

Dimecres, IIII. En aquest die partí Pere Ferrús,
sobrecullidor, par a la visita de la sua sobrecol·
lecta de ponent.
Dilluns,

XXIII.

Dimecres, XXX. En aquest die tornà mossèn
Joan Cescases, sobrecullidor, de lad visita de la
sua sobrecol·lecta de levant.

Juny,

MDXXXXVIII

Juliol, any

MDXXXXVIII

Dimars, III. En aquest die misser Michel Miralles, doctor en leys, prestà lo sagrament y homenatge y oý sentència de excomunicació en la
forma acostumada, per rehó del offici de jutge
de la Rota del General. És estat provehït per la
altesa del senyor príncep per mort de misser

MDXXXXVIII

Diumenge, lo primer. Festum Pasche Resurreccionis Domini.

82v

MDXXXXVIII

Divendres, XXII. En aquest die misser Francesch Xammar, doctor en leys, proveÿt per la
altesa del senyor príncep del offici de jutge de
cort, per mort de misser Joan Boquet, prestà lo
sagrament y homenatge y oý sentència de excomunicació en la forma acostumada, com apar
en lo libre Juramentorum. [A] VIII de agost,
1548, fon fet lo compte ab misser Francesch
Xammar de XXVIII lliures, sous, VIII, de la por
rata d’esta terça.

Dissapte, XVII. En aquest die tornaren Pere Rovira y Pere Rahull, guardes del General, de les
parts de Urgell, hon eren anats per los drets
dels cafrans.

Abril, any

Maig,

Divendres, XI. En aquest die tornà Pere Ferrús
de la visita de la sua sobrecol·lecta de ponent.

Diumenge, XVIII. En aquest die partí mossèn
Joan Cescases, sobrecullidor, per a la volta de la
sua sobrecol·lecta de levant, segons ho manaren los senyors deputats ho continuàs.
81r

Divendres, XXVII. En aquest die, ja vespre, fou
nafrat de diverses nafres en lo cap y altres parts
de sa persona misser Pere Gort, assessor y advocat ordinari del General, com apar en la enquesta de present rebuda. A XXXI de agost, 1548,
fon fet lo compte ab misser Francesch Albanell,
altre dels asessors, de XXVI lliures, sous, VIII, per
la absència del dit misser Perot Gort.

a.
b.
c.
d.

Festum beati Georgii. En aquest

a continuació un espai en blanc.
a continuació un espai en blanc.
a continuació ratllat en lo offici.
a continuació ratllat s.
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Hierònym Soler, com apar en lo llibre dels Juraments. [A] VIII de agost, 1548, fon fet lo
compte ab misser Michel Miralles [de] XVIII
lliures, XVIIIIo sous, III, per la porrata d’esta
terça.
89r

Torres de XIII lliures, V sous, per la porrata de la
terca de son offici.

[1548 ]

Dijous, XII. En aquest die misser Bernabé Serra,
doctor en leys, prestà lo sagrament y homanatge e
oý sentència de excomunicació en la forma acostumada, per rehó del offici de jutge de Rota del
General. Fon proveÿt per la altesa del senyor príncep per promoció de misser Francesch Muntaner
en regent la Cancelleria. En lo mateix die Rafel
Campana fon proveÿt del offici de hu de les guardes de la bolla de la taula de la present ciutat, vagant per mort de Michel Català, últim posseÿdor
de aquell. A VIII de agost, 1548, fon fet lo compte
ab misser Bernabé Serra de XI lliures, X sous, X,
per la porrata d’esta terça. A XXVI de satembre,
1548, fon fet lo compte ab Rafel Campana de X
lliures, XV sous, VI, per la porrata de la terça.

Dimecres, XI. En aquest die fon proveÿt mossèn Onofre Torres, donzell, del offici del manifest de la taula de la bolla de la present ciutat,
per mort de Raphel Palomeres, últim possessor
de aquell. En lo mateix die partí Pere Ferrús,
sobrecullidor, par a la visita de la sua sobrecol·
lecta de ponent. A XVI de joliol, 1548, fon fet lo
compte ab Antich Ferran de VII lliures, XIII
sous, IIII, per hun mes y setze dies serví l’offici
del manifest de la bolla de Barchinona, per malaltia y mort de Rafel Palomeres. Més, aa XVII
de dit, fon fet lo compte ab mossèn Onofre

a. a... dit interlineat, damunt de dit dia, ratllat.
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1548-1557

[1548 ]

Dietari núm. 17
Folis 1r-97v

Trienni 1548-1551
1r

Agost, any

casa del virey, marquès de Aguilar, en lo carrer
Ample, hon posava. En lo dit die lo egregi misser Hierònym Descoll, vici-canseller de sa magestat, prestà lo sagrament y homenatge acostumat e oý sentència de excomunicació, per
rahó del dit son offici, ut patet in libro Juramentorum. A XX de desembre, 1548, fou fet lo
compte a misser Francesch Montaner de XVII
lliures, XI sous, per XI dies, a raó 550 lliures,
sous, à servit en dita terça, a més de LXXXVIII
lliures, XVI sous, per 81 dia, a raó 400 lliures
l’any, davant la presència del vici-canseller.

MDXXXXVIII

Dimecres, lo primer. Festum Vincula sancti Petri. En aquest die juraren mossèn Perot de
Alentorn, donzell, de la vida de Cervera, mossèn Luýs Durall, ciutedà de Barchinona, deputats; mossèn Anthoni Sibil, canonge de Barchinona, mossèn Joan de Busquets, donzell, de la
vagaria de Tarragona, misser Garau Sobirà,
doctor en leys, de la vila de Perpinyà, oÿdors.
Dijous, II. En aquest die los dits senyors deputats e oÿdors, acompanyats dels officials de la
casa, ab masses altes, anaren a visitar lo il·lustre
loctinent general de sa magestat, lo marquès de
Aguilar, en sa casa, prop lo Pla de Framenós.

Dijous, VIIII. En aquest die tornà Pere Ferrús,
sobrecollidor, de la visita de la sua sobrecol·
lecta de ponent.
2r

Diumenge, V. En aquest die, a les dues hores
aprés migjorn, desenbarcà en la plaja de la mar de
la present ciutat lo sereníssimo príncep de Ungria, Maximilià, qui venia de les parts de levant
ab XXXXI galeres, de les quals ere capità lo príncep
Andria Doria. Venie en companyia del reverent
cardenal de Trento, per a desposar-se ab la infanta de sa magestat y rey nostre don Carlesa y anar a
les parts de Castella. Cavalcà en lo arenal y,
acompanyat dels consellers de Barchinona, anà a
la Seu, y aprés descavalcà en la casa del duch de
Sogorb, hon stave lo virey, marquès de Lombay,
en lo carrer Ample. E foren fetes lo dit die y aprés
dos dies, arreu, solemnes alimàries, com en la
vinguda del nostre príncep don Felip.
1v

Dilluns, XIII. En aquest die, per mossèn Parot
Miquel, deputat local en lo trienni proppassat
de la vila de Cervera, foren presentats los comptes de sa administració de dita deputació local.
Dimars, XIIII. En aquest die partí a la volta de
Castella lo sereníssimo Maximilià, príncep de
Ungria.
Dimecres,
Marie.

Dimars, VII. En aquest die los senyors deputats
e oÿdors de comptes, acompanyats dels officials
de la casa, ab les grans masses altes, anaren a
visitar lo reverent cardenal de Trento, qui posava en casa de misser Joan Quintana, quòndam,
per quant lo die abans eren anats a visitar lo sereníssimo príncep de Ungria, Maximilià, en la
a. a continuació ratllat per.

XV.

Festum Assumpcionis Virginis

2v

Dilluns, XX. En aquest die jurà mossèn Miquel
d’Oms, canonge y sacristà de la Seu d’Elna, deputat ecclesiàstich. [A] IIII de satembre, 1548,
fon fet lo compte ab lo diputat eclesiàstich de
LVIIII lliures, VI sous, VI, per la terça corrent,
deduït XVIIII dias de absència. Lo mateix dia
fon fet lo compte ab mossèn Anthoni Sibil, oïdor eclesiàstich, de VI lliures, XVIIII sous, IIII,
per la absència del diputat.

3r

Dimars, XXVIII. En aquest die prestà lo sagrament y homanatge acostumats misser Raphel
Joan Torroella, doctor en leys, qui fou proveÿt
per la altesa del senyor príncep del offici de advocat dels pobres, per renunciació de misser Jo-
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sef Montaner, segons ne foren certificats per
Merí Joan Fogassot, scrivà de manament, a la
squena del dit privilegi. A XXVIIIIo de octubre,
1548, fon fet lo compte ab misser Joan Rafel
Torroella de IIII lliures, XVI sous, per la porrata
de la terça.
4r

Setembre, any

6v

MDXXXXVIII

Dilluns, XVII. En aquest die, per part de mossèn
Pere Molner, en lo trienni proppassat deputat
local de la Seu de Urgell, foren presentats los
comptes de la sua administració.
Dimars, XVIII. En aquest die, per part de mossèn Bonaventura Desclerga, en lo trienni proppassat deputat local de Monblanc, foren presentats en consistori los comptes de sa administració.

5r

5v

6r

7r

Dilluns, XXIIII. En aquest die, per part de Jaume Joan Vilatorrada, òlim deputat local de
Manresa, foren presentats los comptes de sa administració. Més, per part de Joan Sulla, òlim
deputat local de Tremp, foren presentats lo
comptes de sa administració. E lo mateix die
morí misser Francesch Castelló, advocat fiscal
del Real Consell, segons ne foren certificats ab
certificació de mossèn Raphel Joan, secretari y
loctinent de prothonotari de sa magestat. A XX
de mars, 1550, fonch fet lo compte al quòndam misser Ffrancesch Castelló, del Reall Consell, per XXXXIIIo, lliures, X sous, X a ell pertanyents per LVIIIIo de son salari de la present
terca, a raó CCC lliures, sous per any.

Dissapte, XIII. En aquest die, en la hora ja tarda,
entrà en la present ciutat la altesa del senyor
príncep don Felip, senyor nostre, venint de les
parts de Castella, e no.y isqueren los senyors
deputats ne consellers per quant vingué de
molta pressa a la posta y, dret camí, anà a descavalcar en lo palau vulgarment apellat del governador, y ara de dona Stefania Requesens y de
Súniga.
Diumenge, XIIII. En aquest die los senyors deputats e oÿdors, acompanyats delsb officials y
ministres de la casa de la Deputació, anaren a
visitar sa altesa, qui lo die abans ere arribat en
lo dit palau de dona Stephania de Súniga.
Dimecres, XVII. En aquest die la altesa del dit
senyor príncep partí a la posta de la present ciutat, a la volta del port de Roses, par a enbarcarse ab la armada ere allí, per a anar a les parts de
Malta.

Divendres, XXVIII. En aquest die, per part de
mossèn Narcísa Nato, òlim deputat local de
Gerona, foren presentats los comptes de sa administració.

Octubre, any

[1548 ]

Dilluns, VIII. En aquest die los senyors deputats
e oÿdors de comptes, ab les masses grans altes,
ab los cavallers y gentils hòmens dejusscrits, ço
és mossèn Parot Çalbà, mossèn Galceran Farrer, don Hierònym Coll, don Joan Coll, mossèn Miquel Oliver, mossèn Parot Çapila, mossèna Steve Çapila, mossèn Berenguer Çapila, y
acompanyats dels officials y ministres del General y casa de la Deputació, y encara ab llurs assessors, foren y anaren en casa del il·lustre marquès de Aguilar, loctinent general de sa
magestat, per a supplicar aguda provisió per remey als agravis se feyen als comanadors de
Sanct Joan naturals del present Principat.

Diumenge, VIIII. En aquest die partí Pere Far
rús, sobrecullidor del General, per a la visita de
sa sobrecol·lecta de ponent, segons díx, per la
licència tenie del consistori.
4v

Diumenge, VII. En aquest die, per part de mossèn Francesch Castellbell, òlim deputat local de
Leyda, foren presentats los comptes de sa administració.

7v

MDXXXXVIII

Dimars XXIII. En aquest die morí misser Francesch Çavila, doctor del Real Consell, segons
ne foren certificats ab la publicació de son testament, rebut en poder de Joan Hierònym Canyelles, notari de Barchinona.
Dimecres, XXIIII. En aquest die misser Agostí
Gallart, proveÿt de altre dels doctors del Real
Consell, prestà lo sagrament y homenatge
acostumats; oý sentència de excomunicació
per rahó del dit son offici, patet in libro Juramentorum. En lo die mateix, per part de mossèn Simeon Paratge, òlim deputat local de
Vich, foren presentats los comptes de sa administració.

Dilluns, lo primer. En aquest die, per part de
mossèn Francesc Frexa, òlim deputat local de
Tarragona, foren presentats los comptes de sa
administració. En aquest die comensà servir lo
offici de porter de la casa de la Deputació Bartomeu Feliu, calsater, per la malaltia de Francesch Marcer, altre de dits porters. A XX de desembre, 1548, fon fet lo compte ab Barthomeu
Feliu de VIIIIo lliures, VI sous, per lo que à servit
l’offici de porter, per malaltia d’en Marcer.

a. mossèn interlineat.
b. a continuació ratllat senyors dep.

a. a continuació ratllat de.
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[1549 ]

8r

Dijous, XXV. En aquest die, per part de mossèn
Anthoni Pons, òlim deputat local de Puigcerdà, foren presentats los comptes de sa administració.

11v

Divendres, VII. En aquest die, per part de mossèn Francesch Giginta, òlim deputat local de
Perpinyà, foren presentats los comptes de sa
administració.

Dilluns, XXVIIII. En aquest die partí de la present ciutat de Barchinona mossèn Johan de
Busquets, oÿdor de comptes militar, per a la
volta de sa casa per sos affers.

12v

Divendres, XXI. Festum beati Thome. En aquest
die partí de la present ciutat lo reverent mossèn
Michel d’Oms, diputata ecclesiàstich, a la volta
de sa casa per sos afers.

Dimars, XXX. En aquest die, per part de mossèn
Joan Labo, òlim deputat local de Balaguer, foren presentats los comptes de sa administració.
8v

Noembre, any

14r

MDXXXXVIII

Dissapte, XII. En aquest die foren presentats en
consistori, per part de Bernat Roviralta, deputat local lo trienni passat de Manresa, los comptes de sa administració.
15r

Dilluns, V. En aquest die Joan Nadal, calsater,
fou provehit del offici de cullidor y guarda dels
drets de la bolla de plom y segell de cera de la
taula de Barchinona, per mort de Francesch
Nicolau Ibars.
Dimars, VI. En aquest die partí de la present
ciutat, per a la volta de Castella, lo spectable
don Hierònym Coll, vice-canseller de sa magestat, segons foren certificats ab certificació de
mà de mossèn Raphel Joan, regent lo offici de
prothonotari en lo present Principat. A [IIII]
de febrer, 1549, fon [fet] lo compte a misser
Francesch Montaner [de] X lliures, XVIIII sous,
II, per X dies, a raó CCCC lliures, sous, à servit en
la terça, en la presència del vice-canseller; més,
de CXXIII lliures, X sous, III, per 82 dies, de L
lliures, sous l’any, per regent.

17v

18v

Febrer, any

MDXXXXVIIII

Març,

MDXXXXVIIII

Dimecres, VI. Prime die Quadragesima.
19v

Dimecres, VII. En aquest die, per part de mossèn Damià Pere Steve Oliver, deputat local de
Camprodon, foren presentats los comptes de sa
administració.

Diumenge, XI. Festum sancti Martini.

Dehembre

Dimecres, XXIII. En aquest die tornà en la present ciutat lo reverent Miqel d’Oms, deputat
ecclesiàstich, de la volta d’Elna, hon ere anat
per sos affers. A VIIIIo de abril, 1549, fon fet lo
compte ab mossèn Anthoni Sibil, oïdor de
comptes eclesiàstich, per XXXIII dias de absència del diputat eclesiàstich, de XIIII lliures, II
sous.

Dimecres, XX. En aquest die partí de la present
ciutat Pere Ferrús, sobrecullidor del General,
per a la visita de sa sobrecol·lecta de ponent.

Dissapte, X. En aquest die tornà mossèn Joan
Cases de la visita de la sua sobrecol·lecta de levant. A X de octubre, 1550, fou fet lo compte
ab mossèn Joan Sescases de CXX lliures, sous,
per las tres anades del present any.

11r

MDXXXXVIIII

Dijous, X. En aquest die tornà en la present ciutat mossèn Joan de Busquets, oÿdor militar, de
la volta de sa casa, hon ere anat per sos affers.

Diumenge, IIII. En aquest die tornà Pere Ferrús
de la visita de sa sobrecol·lecta de ponent. A IIII
de desembre, 1548, fou fet lo compte ab [Pere]
Ferrús, altre dels sobrecullidós, de 120 lliures,
sous, per les tres anades à fetes lo present any.

9r

Janer,

MDXXXXVIII

Dimecres, XIII. En aquest die partiren de la present ciutat, a la volta de la ciutat de Tortosa,
mossèn Jofre Vergós, alguatzir, misser Francesch Albanell, assesor del General, y Francesch
Cavaller, ajudant de la scrivania major, tramesos per los senyors deputats per fer certas enquestas. [En aquest die fonch fet] lo compte ha
[...]bporter, de VI lliures, VI sous, a VIII de
[abrill], 1549. A [...] de abrill, fonch [fet] lo
compte a mossèn Jofre de [Vergós], per XVIII
dies, per dita [anada], XVlliures, VI sous, a raó
XVII sous [lo] dia. [A] [...] de abrill, fonch fet lo
compte al dit [mossèn] Francesch Albanell, per
dits XVIII dies, [a raó] XXIII sous lo dia, puja XXVIIIIo lliures, XIIIIo sous.
Dijous, XIIII. En aquest die foren presentats en

Dissapte, lo primer. En aquest die dexà de servir lo offici de porter de la casa de la Deputació,
per Francesch Marcer, en Barthomeu Feliu, calçater.

a. a continuació ratllat militar.
b. text incomplet per ésser retallat el foli pel seu marge inferior.
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consistori, per part de Jacme Sabater, en lo trienni de DXXXXII, y per part de Francesch Ricard, lo trienni proppassat deputats locals de
Vilafranca de Conflent. [A] II de abril, 1549,
fonch [fet] lo compte ab misser Anthoni Puigvert, altre dels [ase]ssós, de IIII lliures, XVIII
sous, VII, [per] 18 dias à servit per absència de
misser Albanell.

la diputació locall de Taragona, de 10 lliures, 5
sous, dich X lliures, V sous, per lo que li hera
degut de son salari, fins per tot julioll de l’any
MDXXXXoVIII.
Dissabte, VI. En aquest die dix Pere Ferrús que
partia par a la visita de la sua sobrecol·lecta de
ponent.

Divendres, XV. Festum beate Matrone. En
aquest die partí mossèn Joan Cescases, sobrecullidor, per a la visita de la sua sobrecol·lecta
de levanta.
20v

23v

30v

31r

Dilluns, VI. En aquest die foren presentats en
consistori, per part de Francesch Balcells, en lo
trienni passat deputat local de Vilafranca de Penadès, los comptes de sa administració.
Dijous, XVI. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Joan Busquets, oÿdor de comptes militar, a la volta de sa casa per sos affers.

25v

Diumenge, XXVI. En aquest die tornà Pere Fer
rús, sobrecullidor, de la visita de la sua sobrecol·
lecta de ponent.

32r

Juny,

MDXXXXVIIII

Diumenge, XVI. En aquest die tornà en la present ciutat mossèn Joan Busquets, oÿdor militar, de la volta de sa casa, hon ere anat per sos
affers.
28r

Dissapte, XXVIIII. Festum sancti Petri.

28v

Juliol, any

Agost, any

MDXXXXVIIII

Dijous, XV. En aquest die partí de la present
ciutat lo reverent don Michel d’Oms, deputat
ecclesiàstich, per a la volta de Rosselló, per sos
afers. A XIIII de octubre, 1549, fou fet lo compte ab mossèn Antoni Sibil, altre dels oïdós per
lo stament eclesiàstich, de XX lliures, X sous,
VIII, per LVI dias de absència del diputat eclesiàstich, a raó VII sous, IIII per dia.
Dissapte, XVII. En aquest die partí misser Luýs
Vilana, doctor del Real Consell, par a a la volta
de Mallorca, segons ne foren certificats los senyors deputats per mossèn Raphel Joan, secretari de sa magestat, ab ses letres certificatòries
fetes a [...] de octubre, dit any. A VII dies de
maig, 1550, és fet lo compte al dit misser Luýs
Vilana de XVIII lliures, I sou, VII, per XXII dies a
ell pertanyents de son salari de la present terça.

Divendres, XXXI. En aquest die tornà mossèn
Joan Cases, sobrecullidor, de la visita de la sua
sobrecol·lecta de levant.
27r

MDXXXXVIIII

Divendres, II. En aquest die tornà en la present
ciutat mossèn Pere de Alentorn, deputat militar, de la volta de sa casa, hon ere anat per sos
affers. En aquest dia fonch fet lo compte a mossèn Joan Ferrer de Busquets, per XXXI dies à
servit de diputat militar, XI lliures, VII sous, IIII.

MDXXXXVIIII

24v

Juliol, any

Dilluns, XXVIIII. En aquest die dix mossèn Joan
Cases, sobrecullidor, que partia per a la visita
de la sua sobrecol·lecta de levant.

Dissapte, XXX. En aquest die tornaren en la present ciutat, de la volta de Tortosa, mossèn Jofre
de Vergós, alguatzir, misser Francesch Albanell, assesor, Francesch Cavaller, ajudant de la
scrivania major, hon eren anats tremesos per lo
consistori.

Maig, any

[1549 ]

32v

33v

Dimars, XX. En aquest die tornà mossèn Joan
Cases de la visita de sa sobrecol·lecta de levant.

Setembre, any

MDXXXXVIIII

Dijous, V. En aquest die lo reverent don Fer
rando Loases, bisbe de Leydaa, visitador dels
officials reals elet per la derrera Cort, aportà en
consistori y liurà als senyors deputats la sentència que, closa y segellada, aportava de la cort de
sa magestat, la qual lo dia mateix fou liurada y
aportada per los senyors deputats en mans del
il·lustre loctinent general, prout in libro Delliberacionum.

MDXXXXVIIII

Dimars II. Festum Visitacionis sancte Elizabet.
En aquest die partí mossèn Pere de Alentorn,
deputat militar, a la volta de sa casa per sos
affers.
Dijous, IIII. [En] aquest die fonch [fet] lo
compte a misser Pere Benet de Pons, assesor de
a. a continuació ratllat s.

a. a continuació ratllat jut.
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[1550 ]

34r

Dimars, X. En aquest die partí de la present ciutat mossèn Joan Busquets, oÿdor militar, per a
la volta de sa casa, per sos afers.

38v

Diumenge, XV. En aquest die partí, segons dix,
Pere Ferrús, sobrecullidor, per a la visita de la
sua sobrecol·lecta de ponent.
Dimars, XVII. En aquest die morí mossèn Galderich Martí, quòndam, alguatzir ordinari de
sa magestat, segons foren certificats per la publicació de son testament, dit die, feta en poder
de Pau Renart, notari. [En] aquest dia, fonch a
XVI de desembre, 1549, fonch fet lo compte de
son salari del dit quòndam mossèn Martinot,
[de] LIIIIo dies de la present terça, que a raó
[de] CCC liures per any, valen XIIIIo lliures, XIII
sous; espedida sertifichatòria.

35v

Divendres, XXVII. Festum sanctorum Cosme et
Damiani. En aquest die partí, segons dix, mossèn Joan Cases, sobrecullidor, per a la visita de
la sua sobrecol·lecta de levant.

Octubre, any

Dilluns, XI. En aquest die morí lo sumo pontífice, papa Paulo Terc, segons aprés ne vingué la
nova.

40r

Dimecres, XX. En aquest die tornà en la present
ciutat mossèn Joan Cases, de la visita de la sua
sobrecol·lecta de levant. A X de octubre, 1550a,
fou fet lo compte ab mossèn Joan Sescases de
CXX lliures, sous, per las tres anades del present
any.

44r

44v

Dilluns, XIIII. En aquest die tornà Pere Rahull,
guarda dels drets del General, de les parts de
Urgell, hon ere anat per lo bon adop dels çafrans.
Dimars, XV. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Anthoni Sibil, oÿdor eclesiàstich,
a la volta de Tortosa per sos afers.
Diumenge, XX. En aquest die partiren Pere Rovira, menor, y Pere Rahull, guardes dels drets
del General, a les parts de Urgell per a la col·
lecta de çafrans.

38r

Dijous, XXXI. En aquest die tornà en la present
ciutat mossèn Anthoni Sibil, oÿdor ecclesiàstich, de la volta de Tortosa, hon ere anat per sos
afers.

MDXXXXVIIII

Janer, any

MDL

Dissapte, XI. En aquest die, cerca de les deu hores de nit, mossèn Anthoni Sibil, canonge de
Barchinona, oÿdor de comptes del General per
lo stament ecclesiàstich, passà d’esta vida en
l’altre, cuius anima requiescat.

MDXXXXVIIII

37v

Dehembre, any

Dilluns, II. En aquest die tornà en la present
ciutat Pere Ferrús, de la visita de la sua sobrecol·
lecta de ponent.

Dijous, X. En aquest die tornà en la present ciutat lo reverent don Michel d’Oms, deputat ecclesiàsticha, de la volta de sa casa, hon ere anat
per sos affers.
37r

39r

41r

Dilluns, XXX. En aquest die partí Pere Rahull,
guarda dels drets del General de la present ciutat, a la volta de Urgell, per lo bon aparell dels
çafrans.
36v

MDXXXXVIIII

Dilluns, IIII. En aquest die Joan Vidal, calçater,
fon provehit del offici de cullidor y guarda dels
drets de la bolla de la taula de la present ciutat,
vagant per mort de Francesch Nicolau Sbert,
últim possessor de aquell. [A] XXI de julioll,
1550, fonch fet lo compte [al] dit Joan Vidall
de XII lliures, VIIIIo sous, VIII, per rahó [de] LVII
dies li tochen de son salari de la present terça, a
raó LXXX lliures per any.

Dijous, XII. En aquest die tornà Joan Ferrús,
sobrecullidor, de la visita de sa sobrecol·lecta
de ponent.
34v

Noembre, any

46r

Dilluns, XIII. En aquest die fou feta la sepultura
canonical al cors del dit mossèn Anthoni Sibil,
oÿdor eclesiàstich, dins la Seu de Barchinona.
Y, essent partit lo clero y professó ab lo cors de
sa casa, per una part, sens companyia alguna,
los senyors deputats y los altres oÿdors, acompanyats dels officials del General, anaren, de
part altra, a la Seu; y, assentats a l’altar major,
en son loch, oÿren lo offici y, aquell acabat,
se’n tornaren a la casa de la Deputació.

Fabrer, any

MDL

Dilluns, III. En aquest die mossèn Galceran de
Gravalosa, novament extret per oÿdor de
comptes del stament ecclesiàstichb, per mort
de mossèn Anthoni Sibil, prestà lo jurament
acostumat. En aquest die fonch fet lo compte
al dit mossèn Gravalossa per lo salari a ell pertanyent de la present terça, febrer, mars y abrill,
a. 1550 interliniat.
b. eccliàstichs al manuscrit.

a. eccliàstich al manuscrit.
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1550, de XXXXo lliures,
mars, 1550.
47v

VI

sous,

VIII;

a

VII

de

misser Joan Cluses Sesviles de XXXVIIII lliures,
XI sous, per altros XXXXVIII dies de dita terça.

Dimecres, XVIIII. En aquest die misser Luýs Vilaplana fonch proveÿt del offici de assesor de la
deputació local de Leyda, vagant per mort de
misser Pere Jordà. [A] XXX de abrill, 1551,
fonch fet lo compte a misser Luýs Vilaplana de
XV lliures, sous, de son salari de hun any que ha
servit; a XVIII de febrer, 1551.
Divendres, XXI. [A] XXI de febrer, 1550, fonch
fet lo compte ab Perot Ferrús, sobrecollidor,
de CXX lliures, sous, per les tres anades à fetes
en l’any 1549. Dit dia fonch fet lo compte ab
Joan Comelles, conservador de les taules de
Pallàs y Vall d’Aran, de XX lliures, sous, per
dos anyades, de 1548 e 1549, de la ajuda de
camins.

49v

Dissapte, XV. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Pere Ferrús, sobrecullidor, per a
la visita de la sua sobrecol·lecta de ponent.

50r

Dimecres, XVIIII. En aquest die los senyors deputats manaren continuàs que mossèn Joan
Cases, sobrecullidor, havie partit lo sendemà,
a XX del present, per a la visita de la sua sobrecol·lecta de levant.

50v

Die martis XXV. En aquest die partí misser
Francesch Albanell, altre dels assesors del General, a la volta de Monserrat per sos affers.
Diumenge, XXX.En aquest die partiren de la
present ciutat mossèn Guillem Cassador, abat
de Sanct Feliu de Girona y canonge de la Seu
de Barchinona, don Francesch de Guimerà y
misser Dionís Clariana, embaxadors elegits a
XXVIII del present, a la volta de Perpinyàa, a
hon ere lo il·lustre loctinent general de sa magestat, per a tractar certs negocis ab dit il·lustre
loctinent.

Dissapte, XXII. Catedra sancti Petri. En aquest
die fou feta professó dins la Seu y cantat lo Te
Deum laudamus, per la nova ere venguda com
per mort de papa Paulo Terça se ere feta nova
elecció de papa, a VII del present mes de fabrer,
e fou elegit lo cardenal de Monte, e fou aprés
intitulat Julius Tercius.
48r

49r

51r

Divendres, XXVIII. En aquest die partí de la
present ciutat de Barchinona misser Francesch
Giginta y Mestre, doctor del Real Consell, par
a la cort de ses alteses residents en Castella, segons ne foren certificats los senyors deputats
ab certificatòria fóra scrita de mà de Raphel
Joan, secretari de sa magestat. A XVII de maig,
1550, fonch fet lo compte a misser Francesch
Giginta de XXVI lliures, VI sous, X, per XXXII
dies a ell pertenyents de son salari de la present
terça, a raó CCC lliures, sous per any; y espedida sertificatòria.

Març, any

[1550 ]

Abril, any

MDL

Dimecres, II. En aquest die tornà misser Francesch Albanell, altre dels assesors del General,
de la volta de Monserrat, hon ere anat per sos
affers. En aquest die és fet lo compte a misser
Anthoni Puigvert de II lliures, III sous, X, per
VIII dies que ha servit per absència de misser
Francesch Albanell, altre dels assesors hordinaris d’esta cassa; espedit a VI de maig, 1550.
Dissapte, V. En aquest tornaren en la present
ciutat Pere Rovira, menor, y Pere Rahull, guardes dels drets del General, de les parts de Urgell, per la col·lecta dels çafrans. A XXIIIIo de
julioll, és fet lo compte a Pere Rahull, guarda, per dos anades à fetes per los çafrans en
les que.lls à vaguat per totes 183 dies, per les
quals han manat paguar los senyors deputats C
lliures, sous. Dit die és fet lo compte a Pere
Rovira, per la anada de dits çafrans,en la quall
ha vagat CLXVIII, per los qualls han manat paguar los senyors deputats LXXXXoVI lliures,
sous.

MDL

Dilluns, X. En aquest die misser Steve Riusech,
doctor del Real Consell, elet per sa magestat
en loch de misser Luýs Vilana, oý sentència de
excomunicació y prestà lo sagrament y homenatge acostumat, prout in libro Juramentorum.
En aquest die mateix misser Joan Clauses Sesviles, del Real Consell, elet per sa magestat en
loch de misser Francesch Çavi[la], oý sentència
de excomunicació y prestà lo sagrament y homanatge acostumats, prout in libro Juramentorum. A XVII de mars, 1550, fonch fet lo
compte a misser Steve Riusech de XXXVIIIIo
lliures, XI sous, per XXXXoVIII dies de son salari
a ell pertanyent de la present terça. A dit,
fonch fet lo compte de la mateixa manera a

Diumenge, VI. Festum Pasche.
51v

a. Terç interlineat, damunt de Segon ratllat.

Dimars, VIII. En aquest die tornaren en la present ciutat mossèn Guillem Cassador, don
Francesch de Guimerà y misser Dionís Clariana, de la volta de Perpinyà, hon eren anats
a. a continuació ratllat pa.
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[1550 ]

senyor bisbe de Barchinona. E lo matex die
misser Miquel Farrer, dat en coadjutor a misser
Barthomeu Martí, altre dels doctors del Real
Consell, per sa magestat, prestà lo sagrament y
homanatge y oý sentència de excomunciació,
ut supra. [A] VIII de agost, 1550, fonch fet lo
compte a misser Joan Sunyer de XVIIII lliures,
XV sous, VI, per rahó de XXIIIIo diesa de son salari hordinari, a raó CCC lliures, sous per any. A
VIII de setembre, 1550, fonch fet lo conte a
misser Miquell [Fa]rrer, per desliberació feta
per los senyors deputats, a X [de]l corrent mes
per son salari, a raó CC lliures, sous per any, ab
aplicació dels magnífichs misser Francesch de
Vallesicha y misser Pere Clariana [y] de Çeva,
doctors del Reall Consell, per XXIIIIo dies a ell
pertanyents de la present terça.

per ambaxadors tremesos al il·lustre loctinent
general de sa magestat.
53r

54r

Dimecres, XXX. En aquest die tornà en la
present ciutat mossèn Joan Cescases, sobrecullidor, de la visita de sa sobrecol·lecta de
levant.

Maig, any

MDL

Dilluns, XII. En aquest die tornà en la present
ciutat Pere Ferrús, sobrecollidor, de la visita de
sa sobrecol·lecta de ponent.
54v

56r

Divendres, XVI. En aquest die, aprés migjorn,
pertiren de la present ciutat lo reverent don miquel d’Oms, deputat ecclesiàstich, don Francesch de Guimerà y mossèn Joan Luýs Lull,
ambaxadors elegits per anar a les parts de Alamanya, a sa magestat, en virtut de diverses del
liberacions sobre dita embaxada fetes. Isqueren
per lo portal del Àngell, acompanyats dels altres deputats y oÿdors y de diversos altros nobles, cavallers y gentils hòmens, y dels officials
de la casa. E misser Francesch Albanell, assessor
del dit General, per lo semblant, partí en companyia de dits embaxadors.

Juny,

59r

Dimars, VIII. En aquest die partí de la present
ciutat Pere Ferrús, sobrecollidor, per a la visita
de sa sobrecol·lecta de ponent.
Dijous, X. En aquest die misser Miquel Terça,
doctor en leys, proveÿt per sa magestat del offici de jutge de cort, oý sentència de excomunicació y prestà lo sagrament y homenatge acostumats.

MDL

Dijous, V. Festum sacratíssimus Corporis Christi.
56v

Dimecres, XI. Festum sancti Barnabe.

58r

Divendres, XXVII. En aquest die dix Joan Cescases, sobrecullidor, que dit die pertie per a la visita de la sua sobrecol·lecta de levant.

58v

Juliol, any

Dilluns, VII. En aquest dia partí de la present
ciutat mossèn Pere Alentorn, deputat militar, a
la volta de sa casa per sos affers.

60v

MDL

Dimecres, II. Fins en aquest die misser Barthomeu Martí, doctor del Real Consell, ha servit
son offici de jutge de Rota, segons ne foren
certificats los senyors deputats ab letra de mossèn Raphel Joan, secretari de sa magestat y regent lo offici de prothonotari. [A] VIIIIo de nohembre, 1550, fonch fet lo compte a misser
[Barthomeu] Mertí de LV lliures, sous, VI, per
raó de LXVII de son salari hordinari, a raó CCC
lliures, sous per any. Li fonch fet altre compte
de XIII lliures, II sous, per rahó de XXIIIIo de son
salari reduÿt, a raó CC lliures, sous per any.

61r

Dimecres, XXX. En aquest die tornà en la present ciutat mossèn Pere de Alentorn, deputat
militar, de la volta de sa casa, hon ere anat per
sos affers. [...] de agostb, 1550, fonch [fet] lo
compte a mossèn Joan Ferrer de Busquets,
hoÿdor de [comp]tes militar, de VIII lliures, VIII
sous, VIII, per XXIII dies ha servit per absència
del dit mossèn Alentorn, a raó VII sous, IIIIo lo
dia, a compliment de XVI sous, VI per lo salari
de deputat.

Agost, any

MDL

Divendres, lo primer. Festum sanctorum Petri
et Felicis. En aquest die tornà mossèn Joan Cases, sobrecullidor, de la visita de la sua sobrecol·
lecta de levant, segons dix. En aquest die és fet
lo compte a mossèn Joan Sescases de LXXX lliures, sous, per dues hanades que hultimadament
à fetes fins ací, a raó XXXX lliures, sous per anada; espedit per mí, a X de desembre de MDL.

Dijous, III. En aquest die misser Joan Sunyer,
provehit per sa magestat, en loch de misser
Francesch Giginta, del loch de altre dels doctors del Real Consell, prestà lo sagrament y homanatge acostumats en poder de misser Macià
Çorribes, canceller, e oý sentència de excomunciació promulgada per lo official del reverent

62v

Dimecres, XX. En aquest die tornà Pere Ferrús,
sobrecullidor, de la visita de la sua sobrecol·
lecta de ponent.
a. dies interlineat.
b. agost interlineat, damunt de jullioll ratllat.
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Divendres, XXII. En aquest die Jaume Mestre,
porter, féu relació en consistori que mossèn
Luýs Durall, deputat real, jahia malalt en lo llit
y no stave per a venir en consistori. [...] de nohembre, 1550; [en] aquest dia és fet lo compte
a misser Garau Sobirà de [X]XIII lliures, sous,
per rahó de LXXXXo dies à servit de deputat reyalla per la indisposició de mossèn Luýs Dusay,
diputat reyall, a raó VII sous, IIIIo lo dia.
64v

Setembre,

brecullidor, tornà de la visita de la sua sobrecol·
lecta de ponent.
Dilluns, III. Comemoratio Defunctorum.
Dimecres, V. En aquest die, a les deu hores de
nit, entrà a la posta en la present ciutat lo sereníssimo Maximilià, rey de Boèmia, príncep de
Ungria, nebot y gendre de sa magestat, de les
parts de Castella, par a enbarcar-se per a la volta
de Gènova.

MDL

Dijous, VI. Festum sancti Severi. En aquest die,
a les set hores de matí, a la posta, partí de la
present ciutat lo dit senyor rey de Boèmia par a
la volta de Roses, per enbarcar-se ab les galeres
de ponent que allí són, que·s diu són XV. E per
la tanta pressa no·y foren los senyors deputats
ne oÿdors.

Dijous, XVIII. En aquest die Pere Ferrús, sobrecullidor, partí per a la visita de la sua sobrecol·
lecta de ponent.
65r

67v

Dimecres, XXIIII. En aquest die tornà mossèn
Joan de Busquets, oÿdor militar, de la volta de
sa casa, hon ere anat per sos affers.

Octubre,

MDL

Dilluns, XX, En aquest die partiren de la present
ciutat, a la volta de les pars de Urgell, Pere Rovira y Pere Rahull, guardes del General, per a la
col·lecta del çafrans.
Divendres, XXIIII. En aquest die tornà en la
present ciutat lo reverent don Miquel d’Oms,
deputat ecclesiàstich, y don Francesc de Guimerà, mossèn Joan Luýs Lull, embaxadors, y
misser Francesch Albanell, assesor, de la cort
de la magestat del emperador y rey nostre senyor, de les parts de Alamanya, hon eren stats
tremesos en virtut de delliberacions fetes en
consistori. Entraren per lo portal Nou y Bòria
amunt, acompanyats per los senyors deputats
e oÿdors, ab masses altes, y de altres cavallers y
officials del General que eren exits per acompanyar aquells fins sobre lo molí dit Soler Jusà.
[A] XX de hoctobre, 1550, és fet lo [com]pte a
mossèn Galseran de Gravalossa de LVIIIIo lliures, sous, VIII, [per] CLXI dies à servit de deputat eclesiàstich per absència del molt reverent
don Miquell d’Oms, a raó VII sous, IIII [lo]
dia.
68r

68v

69r

Divendres, VII. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Joan Cescases, sobrecullidor, per
a la visita de la sua sobrecol·lecta de ponent.

70r

Dimecres, XVIIII. En aquest die mossèn Luýs
Dural, deputata real, gorit de sa malaltia, vingué en consistori, y ja abans, a XII del mateix,
ere vingut en consistori per a fer la enseculació
que·s féu lo dit die de XII.

70v

Dijous, XXVII. En aquest die no vingué en consistori mossèn Luýs Durall, deputat real, per la
malaltia de la senyora sa muller. [En] aquest dia
fonch fet lo compte a mossèn Garau Subirà de
56 (lliures), 16 sous, per 155 dies à servit de diputat reyall per la indisposició de mossèn Luýs
Dusay, deputat reyall, a raó 7 sous, 4 lo dia.
Divendres, XXVIII. En aquest dia passà d’esta
vida la muller del dit mossèn Luýs Durall, deputat real, cuius anima requiescat. En aquest
mateix die tornà mossèn Joan Cases, sobrecullidor del General, de la visita de la sua sobrecol·
lecta de levant.
Dissapte, XXVIIII. En aquest die los senyors deputats, acompanyats dels officials y ministres
del dit General, foren ab gramalles de dol en la
casa del dit mossèn Luýs Durall, deputat real,
hon stigueren fins fou soterrat lo cors de la dita
senyora Ysabel Dusay, muller sua. En aquest
mateix die morí Pere Vidal, altre del guardes
General en la taula de la present ciutat.

Dimecres, XXVIIII. En aquest dia és fet lo compte a misser Anthoni Puigvert de XXXXIIIIo lliures, II sous, III, de son salari de CLXI dies, de la
absència de misser Francesch Albanell, a raó C
lliures, sous lo any.

Noembre,

MDL
71v

Die sabbati primo. Festum Omnium Sanctorum.
Diumenge,

II.

[1550 ]

Dehembre,

MDL

Dimecres, X. En aquest die misser Michel
Terça, doctor en leys, provehit per sa magestat

En aquest die Pere Ferrús, so-

a. reyall interlineat, damunt de eclesiàstich ratllat.

a. a continuació ratllat militar.
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551

[1551 ]

del offici del hu dels jutges de cort, prestà lo
sagrament y homenatge e oý sentència de excomunicació en la forma acostumada. [A] XVI de
mars, 1551; en haquest [di]a fonch fet lo
compte al dit misser Miquell Tarça de 39 (lliures), 11 sous, per rahó de XXXXVIII dies de son
salari hordinari de la present terça, [a raó] CCC
lliures, sous per any.
72v

Diumenge, XXVIIII. Festum Pasche Resurreccionis Domini Nostri Jesuchristi.
Dilluns, XXX. En aquest die partí mossèn Pere
de Alentorn, deputat militar, a la volta de sa
casa per sos afers.
81v

Dissapte, XX. En aquest die partí de la present
ciutat misser Anthoni Puigvert, assesor del dit
General, a la volta de Tortosa per sos affers.

Janer, any

MDLI

Diumenge, IIII. En aquest die tornà en la present ciutat misser Anthoni Puigvert, assesor del
dit General, de la volta de Tortosa, hon ere
anat per sos affers. [A] X de jener, 1551; en
aquest dia és fet lo compte a misser Francesch
Albanell, assesor, de IIIIo lliures, II sous, II, per
rahó de XV dies ha servit per la absència de misser Antoni Puigverd, a raó cent liures per any.
75v

76v

Dimars, XXVII. En aquest die Pau Enrich Caldori fon proveÿt del offici de guarda dels drets
de les entrades y exides del General, en la taula
de Barchinona, vagant per mort de Pere Vidal.

Fabrer,

MDLI

Dilluns, VIIII. En aquest die misser Francesch
Simon Farrer, provehit per la sereníssima reyna
de Boèmia, loctinent de sa magestat, del offici
de advocat dels pobres, per renunciació de misser Raphel Joan Torroella, prestà lo sagrament
y homenatge acostumat en poder de Joan Rovira, scrivà de manament. [...] de abrill, 1551,
fonch [fet] lo compte a misser Francesch Simó
Ferrer de [...] sous, VI, per LXXV de son salari
d’esta present terça, que ha servit, a XXV de
abrill, 1551, [a raó] de XXX lliures, sous per any.
80r

Març, any

82r

Dimecres, XV. En aquest die tornà en la present
ciutat mossèn Pere de Alentorn, deputat militar, de la volta de sa casa, hon ere anat per sos
afers. A XVI de abrill fonch fet lo compte a mossèn Joan Ferrer de Busquets de V lliures, XVII
sous, IIII, per rahó de XVI dies à servit de diputat militar per absència de mossèn Pere de
Alentorn, a VII sous, IIII lo dia.

82v

Dijous, XXIII. En aquest die tornà en la present
ciutat mossèn Joan Cescases, de la visita de la
sua sobrecol·lecta de llevant.

83r

Dijous, XXX. En aquest die tornà Pere Ferrús,
sobrecullidor, de la visita de la sua sobrecol·
lecta de ponent.

85r

Maig, any

MDLI

Diumenge, XXIIII. En aquest die mossèn Luýs
Dusay, deputat real, guarit de sa malaltia vingué en consistori. A XXX de julioll fonch fet
lo compte a misser Garau Sobirà de 8 (lliures), 8 (sous), 8, per rahó de XXIII dies, a VII
sous, IIIIo à servit de diputat reyall per la indisposició de mossèn Luýs Dusay, diputat
reyall.

MDLI

Diumenge, XXII. En aquest die partí de la present ciutat don Miquel d’Oms, deputat eclesiàstich, a la volta de sa casa per sos afers.

88r

Juny, any

MDLI

Divendres, XXVI. En aquest die mossèn Joan
Cescases, sobrecullidor, partí de la present
ciutat per a la visita de la sua sobrecol·lecta de
levant.

Dilluns, XXIII. En aquest die partiren Pere Fer
rús y Joan Cescases, sobrecullidors, per a la visita de ll[urs] sobrecol·lectes.
80v

MDLI

Diumenge, XII. En aquest die tornà en la present ciutat don Miquel d’Oms, deputata ecclesiàstichb, de la volta de sa casa, hon ere anat per
sos affers. [És] fet lo compte al reverent Galseran de Gravalossa de VII lliures, XIIIIo sous, per
XXI dies [ha] servit de diputat heclessiàstich,
per absència del reverent don Miquell d’Oms,
a raó VII sous, IIII lo dia; [espe]dit a XVI de
abrill, 1551.

Diumenge, XXI. Festum sancti Thome.
73v

Abril, any

89r

Dissapte, XXVIII. En aquest die tornaren en la
present ciutat Pere Rovira y Pere Rahull, guardes del General, de la col·lecta dels çafrans, de
les parts de Urgell.

Juliol, any

MDLI

Dissapte,

En aquest die partí de la present

XI.

a. a continuació ratllat militar.
b. ecclsiàstich al manuscrit.
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règia ab misser Adrià Vilana, assesor de dita
governació, y ab los doctors del Real Consell,
en la ciutat de Barchinona, y aquella ha continuada fins lo il·lustre marquès de Aguilar,
loctinent general de sa magestat, jurà, segons
la certificació de Pons Bas, scrivà de dita Governació.

ciutat mossèn Pere Ferrús, sobrecullidor, per a
la visita de la sua sobrecol·lecta de ponent.
89v

90v

Dissapte, XVIII. En aquest die Pere Rovira, menor, fou provehit per los senyors deputats del
offici de porter de la casa de la Deputació, vagant per mort de Raphel Coltinyà. [En] aquest
dia fonch fet [lo] compte al dit Pere Rovira de
VIIIIo lliures, IIIIo sous, [per] rahó de son salari,
a LXXV lliures per any, compressa la tanalla, per
XXXXV dies vuy fins per tot lo mes de aguost,
que finí la present terca; espedit a XXIIIIo de setembre, 1551.
Diumenge, XXVI. En aquest die tornà en la present ciutat mossèn Joan Cescases, sobrecullidor
del General, de la visita de la sua sobrecol·lecta
de levant. En aquest dia fonch fet lo compte a
mossèn Joan Secasses de CXX lliures, sous, per
les tres anades que húltimament ha fetes, del
primer aguost, 1550, fins lo dia present, com
per lo present diatari apar.

2r

Dilluns, XVII. En aquest die jurà mossèn Marc
Boix, ciutedà de Tortosa, deputat per lo stament real. En aquest mateix die lo il·lustre don
Joan Fernández Menriche, marquès de Aguilar, loctinent general de sa magestat, prestà lo
jurament acostumat, ut in libro Juramentorum.
En aquest dia fonch fet lo compte a misser
Adrià Vilana de XII lliures, sous, VI, per rahó de
VIII dies del dia que pertí lo príncep nostre sen
yor, a raó DL lliures, sous l’any.

3r

Dimecres, XXVI. En aquest die misser Anthoni
Puigvert, assesor del dit General, se absentà de
la present ciutat, a la volta de Tortosa per sos
affers.

Trienni 1551-1554
1r

Agost, any

Dissapte, XXVIIII. En aquest die tornà Pere Ferrús, sobrecullidor, de la visita de la sua sobrecol·
lecta de ponent.

MDLI

Dissapte, lo primer. Festum Vincula sancti Petri. En aquest die juraren mossèn Onofre de
Copons, don Berenguer Arnau de Castre y de
Pinós, deputats; mossèn Baltasar Castellbell,
mossèn Martí Joan Vilatorta y mestre Francesch Osset, doctor en medecina, oÿdors de
comptes del dit General.
1v

[1551 ]

4r

Setembre, any

MDLI

Divendres, XI. En aquest die, per part de Joan
Granyó, deputat local lo trienni passat de la vila
de Monblanch, foren presentats los comptes de
sa administració.
Dissapte, XII. En aquest die, per part de Anthoni Parayre, deputat local lo trienni passat de
Monblanch, presentà los comptes de sa administració.

Diumenge, VIIII. En aquest die lo molt alt y poderós príncep nostre senyor, loctinent general
de sa magestat, isqué del present principat de
Cathalunya, segons la certificació de Pons Bas,
scrivà de la governació de Cathalunya.

5r

Dilluns, X. En aquest die partí de la present ciutat, a la volta de Aragó per sos afers, lo il·lustre
don Berenguer Arnau de Castre y de Pinós, deputat militar.

Dissapte, XVIIII. En aquest die partí de la present ciutat Pere Ferrús, sobrecullidor del General, tremès per los senyors deputats a la
volta de Móra y de Tortosa, per coses de les
llanes.
Dimars, XXII. En aquest die, per part de mossèn
Joan Burguès, deputat local lo trienni proppassat de Tortosa, foren presentats los comptes de
sa administració.

Dimars, XI. En aquest die misser Garau Sobirà,
elegit per advocat del General per los següents
dos triennis, pres possessió y prestà lo jurament
acostumat per dit offici de assesor. Fins aquest
dia fonch fet lo compte a misser Anthoni Puigvert, altre dels assesós, de II lliures, XIII sous,
VIIIIo, per 10 dies, a raó cent liures l’any, que ha
servit per absència de misser Garau Subirà; espedit a XXVII de hoctobre, 1551.

Dijous, XXIIII. En aquest die, per part de mossèn Simeon Morel, foren presentats los comptes de sa administració, de la deputació local de
Vilafranca de Penadès.
5v

Dimecres, XII. En aquest die lo spectable don
Pedro de Cardona, aportantveus de general
governador, comensà tenir audiència vice-

Dilluns, XXVIII. En aquest die, per part de mossèn Jacme Coromines, foren presentats los
comptes de sa administració, de la deputació
local de Manresa.
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[1551 ]

6r

Octubrea,

die tornà en Barchinona, ab delliberació feta a
VIIII de maig, MDLIIIa.

MDLI

Dijous, lo primer. En aquest die foren presentats, per part de mossèn Josef Cerdà, los comptes de sa administració, de la deputació local de
Gerona. En aquest die misser Anthoni Puigvert, assesor del dit General, tornà en la present
ciutat de la volta de Tortosa, hon ere anat per
sos afers.
Divendres, II. En aquest die tornà Pere Ferrús,
sobrecullidor, de les pars de Móra y de Tortosa, hon ere anat per comissió dels senyors deputats.
Dilluns, V. En aquest die partiren de la present ciutat, per a las parts de Urgell, Steve Bonell y Anthoni Castell, per a la guarda y col
lecta dels drets dels çafrans, segons digueren
los senyors deputats, que digueren ne foren informats.

Dissapte, X. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Joan Cescases, sobrecullidor del
General, per a la visita de la sua sobrecol·lecta
de levant.

7r

Dimecres, XIIII. En aquest die, per part de mossèn Salvi Bruló, foren presentats los comptes de
la administració de la deputació local del trienni proppasat.

7v

8r

9r

Divendres, XX. En aquest die partí de la present
ciutat misser Garau Sobirà, assessor del dit General, par a volta de sa casa, per sos affers. En
aquest dia és fet lo compte a misser Garau Sobirà de XVIIIIo lliures, VII sous, V li tochen de
son salari hordinari de assesor, per LXXI dies, a
raó cent liures l’any; espedit a XI de mars, 1552.

10v

Dissapte, XXVIII. En aquest die partí de la present ciutat, per a la cort del sereníssimo príncep
nostre senyor, en los regnes de Castella, Jaume
Senleyr, síndich del General, tramès per los
senyors deputats.

11r

MDLI

11v

Dissapte, XII. En aquest die, aprés migdie, entre les tres y quatre hores aprés migdie, fou feta
extracció de mossèn Josef Miró, donzell, de la
ciutat de Gerona, per a oÿdor de comptes per
lo stament milirar, per mort de mossèn Martí
Joan Vilatorta.

12r

Dilluns, XIIII. En aquest die tornà mossèn Bal
thesar Castellbell, oÿdor ecclesiàstich, de la volta de sa casa, hon ere anat per sos afers.
Dijous, XVII. En aquest die prestà lo jurament
acostumat mossèn Josef Miró, novament extret per oÿdor de comptes per lo stament militar.

Dimars, XX. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Baltasar Castellbell, oÿdor ecclesiàstich, a la volta de sa casa per sos affers. En lo
dit die Pere Ferrús, sobrecullidor, partí de la
present ciutat per a la visita de la sua sobrecol·
lecta de ponent.

Divendres, XVIII. En aquest die tornà mossèn
Joan Cescases, sobrecullidor del dit General,
de la visita de sa sobrecol·lecta de levant.

Dimars, XXVII. En aquest die són presentats en
lo consistori, per part de mossèn Pere Vila, en
lo trienni proppassat deputat local de Perpinyà,
los comptes de sa administració.

Noembre,

Dehembre, any

Dissapte, V. En aquest die, aprés migjorn, entre
la una y dues ores, passà d’esta vida mossèn
Martí Joan Vilatorta, oÿdor de comptes per lo
stament militar, cuius anima requiescat.

Dimars, VI. En aquest die mossèn Joan Puigvert de Gravalosa, lo trienni proppassat deputat
local de Balaguer, presentà lo compte de sa administració.
6v

10r

12v

MDLI

Dilluns, XVI. En aquest die lo il·lustre don Berenguer Arnau de Castre y de Pinós, deputat
per lo stament militar, cridat ab letres de sa altesa, fou detengut y empresonat aprés per molt
temps; no obstant dita sa detenció y absència,
fou aprés delliberat li fos pagat son salari fins lo

Dilluns, XXI. En aquest die tornà Pere Ferrús,
sobrecullidor, de la visita de la sua sobrecol·
lecta de ponent. [En] aquest dia és fet lo compte a mossèn Pere Ferrús, sobrecullidor de la
sobrecol·lecta de ponent, de dos-centes quoranta, per rahó de sis anades que lo dit à fetes a
la sua sobrecol·lecta en los dos anys proppassats, 1550 e 1551, e mésb..., com en lo compte
per ell retut y enfilat apar en lo segon full del
corrent trienni.

a. en l’assentament corresponent a dimarts, dia XVII, es llegeix
ratllat En aquest die lo il·lustre don Berenguer Arnau de
Castre y de Pinós, deputat per lo stament militar.
b. a continuació un espai en blanc.

a. Octubre interlineat, sota de Setembre ratllat.
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15r

Janer, any

MDLII

21r

Dimars, XXVI. En aquest die mossèn Joan Anthoni Daví, proveÿt per sa magestat del offici de
alguatzir ordinari, oý sentència de excomunicació en la cort del bisbe de Barchinona, en poder
d’en Enrich, notari.

21v

Diumenge, XXXI. En aquest die finà sos derrers
dies mossèn Onofre de Copons, deputat ecclesiàstichb, cuius anima requiescat.

Febrer,

22r

MDLII

Dillunsc, XXVIII. En aquest die partí de la present ciutat mossèn Joan Cescases, sobrecullidor
del General, perd a la visita de sa sobrecol·lecta
de levant.

Abril

MDLII

Dilluns, IIII. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Baltesar Castellbell, oÿdor de
comptes ecclesiàstich, a la volta de sa casa per
sos affers.

Dimars, XXIII. En aquest die fon extret perc deputat, per lo stament ecclesiàstichd, lo reverent
fra Michel Farrer, prior de Cathalunya, òlim
comanador de Barbens, del orde de Sanct Joan
de Hierusalem, per mort de mossèn Onofre de
Copons y renunciació de don Joan de Pinós.
Dimecres, XXIIII. En aquest die lo dit fra Michel
Farrer, deputat ecclesiàstiche, prestà lo jurament acostumat. [En] aquest dia és fet lo
compte a mossèn Baltassar de Castellbell [de] V
lliures, XII sous, per rahó de XXVIII dies que ha
servit per diputat ecclesiàstich, a raó VII sous,
IIII lo dia; espedit a IIII de mars, 1552. En
aquest dia és fet lo compte al reverent prior de
LVI lliures, sous, VI, a compliment de LXXV lliures, sous, deduÿtsf XXIII dies de la present terça;
espedit a VII de mars, 1552.
18r

[1552 ]

Dijousb, XXIIII. En aquest die fonc elegit per assesor misser Josef Montaner, doctor en leys,
del dit General, per lo restant del corrent trienni y per lo trienni propvinent, en loch de misser
Garau Subirà, altre dels assesors del dit General. E lo die mateix prestà lo jurament y sagrament y homenatge acostumats. En aquest dia
és fet lo compte a misser Anthoni Puigvert,
utriusque juris doctor, asesor, de XXXIIIIo lliures,
V sous, II, per CXXV dies de la absència de misser
Garau Sobirà, a raó cent liures l’any; espedit a
VII de abrill, 1552.

Dimecres, XXVII. En aquest die se enmaltí de
mal de costat y no vingué en la casa de la Deputació mossèn Onofre de Copons, deputat ecclesiàsticha, segons ho referí Melchior Rovira,
porter, desernint lo offici de la Deputació.

17v

MDLII

Dillunsa, XXI. En aquest die partí mossèn Pere
Ferrús, sobrecullidor, de la present ciutat, a la
visita de la sua sobrecol·lecta de ponent.

Dijous, XXI. En aquest die mossèn Joan Anthoni Daví, proveÿt per sa magestat del offici de
alguatzir ordinari, prestà lo sagrament y homenatge acostumats en poder del il·lustre loctinent general, ab carta rebuda en poder de Felip
Agostí Mas, scrivà de manament.
15v

Mars,

23r

Dissapte, XVI. En aquest die tornà Anthoni
Castell, de les pars de Urgell hon ere tremès
per la guarda dels drets dels çafrans.

24r

Dimars, XXVI. En aquest die tornà en la present
ciutat mossèn Joan Cescases, de la visita de sa
sobrecol·lecta de levant.
Dissapte, XXX. Fins en aquest dia és fet lo compte a misser Jusef Montaner, altre dels assesors
hordinaris, de X lliures, VIII sous, II, per rahó de
XXXVIII dies de son salari, a raó cent liures l’any,
comptans de XXIIII de mars proppassat fins vuy,
que valen les dites X lliures, VIII sous II; espedit
al primer de juny, MDLII.

Dissabte, XXVII. En aquest dia fonch fet lo
compte al magnífich mossèn Jusef Miró de XVI
lliures, XVII sous, IIIIo per rahó de XXXXVIo dies à
servit de deputat militar, de XVII de desembre,
MDLI, fins per tot jener, MDLI com apar a [...].g

24v

Maig, any

MDLII

Divendres, VI. En aquest die foren restituïts en
las presons comunes de la present ciutat, y trets
de les galeres de Spanya, que eren en la plaja de
la mar de la present ciutat, Anthoni Ronda y
Anthoni Prado, qui en aquellas foren posats
per lo il·lustre marquès de Aguilar, com a locti-

a. eccliàstich al manuscrit.
b. eccliàstich al manuscrit.
c. a continuació ratllat oý.
d. eccliàstich al manuscrit.
e. eccliàstich al manuscrit.
f. deduÿts interlineat, damunt de duyit ratllat.
g. a continuació dos folis sense numerar, cancel·lats en diagonal i amb l’annotació vaccat propter errorem.

a.
b.
c.
d.

Dilluns interlineat, damunt de Dissapte ratllat.
Dijous interlineat, damunt de Dimarts ratllat.
Dilluns interlineat, damunt de Dissapte ratllat.
a continuació ratllat i.
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[1552 ]

[X]XXXVIIo lliures, XIII sous, VII, per rahó de
LVIII dies [de] son salari de doctor del Reall
Consell, a raó [de] CCC lliures, sous l’any; espedit a XX de hoctobre, 1552.

nent general, contra disposició dels capítols de
Cort i constitucions de Cathalunya, per la qual
restitucióa fou tremès lo síndich del General a
la cort de sa altesa, y foren impetrades letres de
sa altesab per al dit il·lustre marquès y capità de
dites galeresc.
25v

26r

Divendres,
annis.

Dilluns, XVI. En aquest die tornà en la present
ciutat mossèn Pere Ferrús, sobrecullidor del
General, de la sua visita de la sobrecol·lecta de
ponent.

29r

Diumenge, XXII. En aquest die tornà en la present ciutat mossèn Baltesar Castellbell, oÿdor
ecclesiàstich, de la volta de sa casa, hon ere anat
per sos affers.

Juny,

30r

Diumenge, XXVI. En aquest die partí mossèn
Michel Ciurana, regent los comptes del General, a la volta de la vila de Monçó, tremès per
los senyors deputats per causa de les Cors allí
convocades.

Juliol, any

MDLII

Dijous, VII. En aquest die Melchior Rovira,
porter reial, desernint lo offici de la Deputació,
féu relació en consistori que ell lo mateix die
havie trobat lo reverent senyor deputat ecclesiàstich en sa casa, tant malalt y de tant mala disposició de sa persona que no pot scriure, ne·s
pot parlar ne comunicar ab ell.

MDLII

Dijous, VIIII. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Pere Ferrús, cobrecullidor del
General, a la visita de la sua sobrecol·lecta de
ponent.
28v

Festum nativitatis sancti Jo-

Dimars, XXVIII. En aquest die mossèn Joan
Cescases, sobrecullidor, partí de la present ciutat par a la visita de sa sobrecol·lecta de levant.

Dilluns, XXIII. En aquest die partiren de la present ciutat mossèn Michel Ciurana, cavaller,
regent los comptes del General, en companyia
de Francesch Pau Cavaller, notari, ajudant en la
scrivania major, y Pere Rovira, major de dies,
guarda de la bolla de la taula de Barchinona, de
ordinació dels senyors deputats, per a la visita
de les taules de les entrades y exides de la
sobrecol·lecta de levant.
27v

XXIIII.

Dilluns, XX. En aquest die tornaren en la present ciutat mossèn Michel Ciurana, cavaller,
regent los comptes del General, e en Pere Rovira, guarda de la bolla de la taula de Barchinona,
de la visita de les taules del General de la
sobrecol·lecta de levant, hon eren anat de ordinació dels senyors deputats. Hagen tornada feren per letra de dits senyors deputats.

31r

Dijous, XXI. En aquest die tornà mossèn Joan
Cescases, sobrecullidor, de la visita de sa
sobrecol·lecta de levant.

31v

Dimecres, XXVII. En aquest die mossèn Joan
Cescases, sobrecullidor, partí par a la visita de
sa sobrecol·lecta de levant.

32v

Agost, any

MDLII

Dilluns, VIII. En aquest die partí de la present
ciutat, a la volta de Tortosa, misser Anthoni
Puigvert, altre dels assesors del General, per sos
afers.

Dimecres, XXII. En aquest die misser Agostí
Gallart, doctor del Real Consell, partí de la present ciutat de Barchinona per anar a residir en
la cort de sa magestat, com ne són stats certificats los senyors deputats ab certificació de Raphel Joan, secretari de sa magestat.

Divendres, XII. En aquest die tornà en la present ciutat mossèn Joan Cescases, sobrecollidor, de la visita de sa sobrecol·lecta de levant.
33r

Dijous, XXIII. En aquest die partí de la present
ciutat misser Josef Montaner, altre dels assesors del dit General, par a la volta de Monçó,
per sos affers. [A] XX de hoctobre; fins aquest
[di]a és fet lo compte a misser Agustí Gallard de

Dilluns, XV. Festum Assumpcionis Virginis Marie. En aquest die tornà en la present ciutat
misser Anthoni Puigvert, altre dels assesors del
General, la volta de Tortosa, hon ere anat per
sos affers.
Dimecres, XVII. En aquest die tornà misser Josef Montaner, altre dels assesors de la casa de la
Deputació, de la volta de Monçó, hon ere anat
per sos affers. Al primer de desembre, 1552;
fins en aquest dia és fet lo compte a misser Anthoni Puigvert, altre dels assesors, de XIII lliures,
II sous, VIIIIo, per rahó de XXXXoVIII dies que

a. a continuació ratllat indegar.
b. a continuació ratllat letres y provisions.
c. a continuació un full amb notes de l’escrivà, insert entre els
folis 24 i 25, transcrit a l’apèndix.
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serví per la absència de misser Montaner, a raó
cent liures l’any; espedit per mi, al primer de
desembre, 1552.
33v

34r

34v

sors del dit General, qui·s ere absentat per sos
affers. [A] primer de desembre, 1552; fins en
aquest dia, és fet lo compte a misser Jusef Montaner de XIII lliures, VIII sous, III, per 49 dies à
servit [per] absència de misser Puigvert, a raó
cent liures l’any; espedit al primer de desembre,
1552.

Dimarç, XXIII. En aquest die, en la matinada,
entre les tres y quatre hores, passà de aquesta
vida en la altra la ànima del reverent fra Michel
Farrer, deputat ecclesiàsticha, prior de Cathalunya, òlim comanador de Barbens, del orde de
Sanct Joan, que requiescat in pace. Lo die mateix, per mort del dit reverent prior, fon feta
extracció per a deputat ecclesiàstichb, per lo resíduum del concorrent trienni, del reverent senyor bisbe de Vich. Fins en aquest die fonch fet
lo compte al dit quòndam fra Miquell Ferrer de
18 (lliures), 19 (sous), 6, per XXIII dies de son
salari hordinari, a XVI sous, VI lo dia; espedit [a]
X de setembre, 1552.

39r

40r

37v

Dijous, XXV. En aquest die lo reverent senyor
don Joan de Torma, bisbe de Vich, novament
extret per a deputat ecclesiàstich per lo resíduum del concorrent trienni, prestà lo jurament
acostumat e oý sentència de excomunicació en
la forma acostumada. En aquest dia és fet lo
compte a mossèn Baltassar de Castellbell de
XVII lliures, XII sous, 48 dies à servit de deputat
ecclesiàstichc, espedit a XIII de setembre, 1552.
En aquest dia és fet lo compte al reverendíssimo senyor bisbe de LV lliures, IIIIo sous, per son
salari, del compliment de la present terça; espedit a XVII de setembre, 1552.

43v

Noembre, any

MDLII

Dehembre,

MDLII

Dimars, XX. En aquest die tornà en la present
ciutat mossèn Pere Ferrús, sobrecullidor del
General, de la visita de sa sobrecol·lecta de
ponent.
44r

44v

Dimars, XXVII. En aquest die isqué de la vila de
Monçó y de Cathalunya lo sereníssim senyor
príncep senyor nostre, segons certificació de
Pons Bas, notari, scrivà major de la Governació.

Janer,

MDLIII

Dimecres, XXXI. En aquest die tornà en la present ciutat mossèn Pere Ferrús, sobrecullidor
del General, de la visita de sa sobrecol·lecta de
ponent.

Diumenge, lo primer. En aquest die finà sos
derrers dies lo reverent senyor don Joan de
Tormo, bisbe de Vich, deputat ecclesiàstich,
cuius anima requiescat in pace.

Setembre, any

Dijous, V. En aquest die tornà en la present ciutat mossèn Miqel Ciurana, regent los comptes,
de la vila de Monçó, hon ere anat tremès per
los senyors deputats per causa de les Corts celebrades en dita vila.

MDLII

Dijous, VIII. Festum nativitatis gloriosíssime
Virginis Marie.

Octubre, any

45r

MDLII

Dissapte, VII. En aquest die partí mossèn Joan
Cescases, sobrecollidor del General, per la visita de sa sobrecol·lecta de levant.
Dimars, X. En aquest die prestà lo jurament
acostumat lo il·lustre marquès de Aguilar, per
loctinent general de sa magestat, segons la certificació de Pons Bas, notari y scrivà major de la
Governació, en lo qual die, venint de Monçó,
entrà en la present ciutat y prestà dit jurament
com a loctinent general de sa magestat. E isqueren-lo a rebre dellà la Creu Cuberta, ab masses
alsades, los senyors deputats e oÿdors de comptes, acompanyats dels officials del dit General.
Fins ací és fet lo compte a misser Adrià Vilana
de XXI lliures, I sou, XI, per rahó de XIIIIo dies

Diumenge, VIIII. En aquest die partí de la present ciutat mossèn Pere Ferrús, sobrecullidor
del General, per a la visita de sa sobrecol·lecta
de ponent.
38v

Dimecres, XXVI. En aquest die partí de la present ciutat Antoni Castells, guarda del General,
de ordinació dels senyors deputats, a les parts
de Urgell, per a guardar los drets dels çafrans.

Dilluns, VI. En aquest die partí de la present
ciutat Steve Bonell, par a les parts de Urgell,
per a cullir los drets dels çafrans.

Divendres, II. En aquest die se absentà de la
present ciutat, per sos affers, misser Anthoni
Puigvert, altre dels assesors del General.
35r

[1553 ]

Dissabte, XXII. En aquest die tornà en la present
ciutat misser Anthoni Puigvert, altre dels assea. eccliàstich al manuscrit.
b. eccliàstich al manuscrit.
c. ecclesiàstich interlineat, damunt de militar ratllat.
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que ha servit de assessor del espectable governador, de XXVII de desembre fins ací, a raó DL
lliures l’any; espedit a IIIIo de maig, 1553.

sous, per huna terça, a raó de cent liures l’any.
Divendres, XXVII. En aquest die lo dit mossèn
Michel Joan Pons oý sentència de excomunicació, en la forma acostumada, del reverent
official ecclesiàstich de Barchinona, com apar
ab certificació d’en Enrich, notari de dita
Cort. En lo mateix die partí de la present ciutat mossèn Pere Ferrús, sobrecullidor, de la
visita de sa sobrecol·lecta de ponent. En lo
mateix die Joan Largués, notari, fou provehit
del offici del altre del manifest de la casa de la
Bolla de la present ciutat, vagant per mort de
Anthoni Castell, últim posseÿdor de aquell.
És fet lo compte a Joan Largués, notari, de X
lliures, X sous, IIIIo, per 64 dies à servit de la
present terça, a raó LX lliures, sous l’any; espedidor a III de julioll, 1553. Dites X lliures,
X sous, IIIIo.

Dimecres, XI. En aquest die fou extret, pera
mort del reverent senyor don Joan de Tormo,
bisbe de Vichb, deputat per lo stament ecclesiàstich, lo reverent don Michel de Tormo,
prior comendatari del monestir de Santa Ma.
ria del castell de Besalú, del orde de Sanct
Agostí, per deputat per lo stament ecclesiàstichc.
Dijous, XII. En aquest die, matíd, lo dit reverent
don Michel de Tormo, novament extret per
deputat per lo stament ecclesiàstiche, prestà lo
jurament acostumat y pres possessió de dit son
offici. E aprés migjorn los senyors deputats e
oÿdors de comptes, acompanyats dels officials
del dit General, acompanyats dels officials del
General ab masses alsades, anaren a visitar lo
dit il·lustre senyor loctinent general en sa casa.
En aquest mateix die misser Jaume Claret, provehit per sa altesa del ofici de jutge de Cort, oý
sentència de excomunicació, e lo die abans
prestà lo sagrament y homenatge acostumat,
com apar in libro Juramentorum.
45v

Dimars, XVII. Festum sancti Anthonii.

46r

Divendres, XX. Fins a·n aquest dia és fet lo
compte al quòndam Anthoni Castell, guarda
del General, per LXXXVII dies à vagat en la col·
lecta dels çafrans, a raó VII sous, valen 30 (lliures), 9 (sous), e per la desliberació 19 (lliures),
11 (sous), 6, per tot L lliures, sous, VI, en virtut
de desliberació feta en consistori, a XII de juyn,
1553; espedit a XV de juyn, 1553.

46v

Dimars, XXXI. Fins ací és fet lo compte al reverendíssim don Miquell de Tormo, diputat
eclessiàstich, per XX dies de son salari de la present terça, a raó XVI sous, VI lo dia, XVI lliures, X
sous.
47r

Fabrer, any

MDLIII

Dilluns, VI. En aquest die tornà en la present
ciutat mossèn Joan Cescases, sobrecullidor del
General, de la visita de la sua sobrecol·lecta de
levant. A XXII de mars, 1552, és fet lo compte a
mossèn Joan Cescases, per sinch anades que ha
fetes, de X hoctobre, 1551, fins lo dia present, a
raó XXXX lliures, sous per anada, que son CC
lliures, sous com en lo present diatari apar.
49r

Dimecres, XXV. Festum sancti Pauli. En aquest
die partí de la present ciutat Pere Rahull, guarda del General, de ordinació dels senyors deputats, a la volta de Urgell, per guardar los drets
dels çafrans.
Dijous, XXVI. En aquest die mossèn Michel
Joan Pons, donzell, provehit per lo il·lustre loctinent general del offici de altre dels alguatzirs
ordinaris, prestà lo sagrament y homenatge
acostumats en poder del regent, com apar ab
certificació de Felip Agostí Masius, scrivàf de
manament. [A] XXVI de mars, 1553, és fet lo
compte a mossèn Joan Anthoni Daví, altres
dels hòlim algatsills hordinaris, de XXV lliures,

50r

Diumenge, XXVI. En aquest die morí misser
Joan Lorens, doctor en leys, altre dels jutges de
Cort, segons ne foren informats los senyors deputats, e·m fou manat que·n fes la present continuació. [A] XIIIIo de mars, 1553, és fet lo
compte al dit quòndam misser Joan Lorens,
per hu mes de son salari hordinari, a raó CCC
lliures, sous per any; que sien paguades a son
hereu XXV lliures, sous.

Marc, any

MDLIII

Dissapte, XI. En aquest die tornà mossèn Pere
Ferrús, sobrecullidor del General, de la visita
de sa sobrecol·lecta de ponent. A XXII de mars
és fet lo compte, fins ací, a mossèn Perot Fer
rús, sobrecollidor, per quatre anades que ha fetes a la sua sobrecol·lecta, com apar en lo present dietari, de XI de mars, 1552, fins lo dia
present, que pujen CLX lliures, sous.

a. per mort del interlineat.
b. a continuació tres lletres ratllades il·legibles.
c. eccliàstich al manuscrit.
d. matí interlineat, damunt de die ratllat.
e. eccliàstich al manuscrit.
f. a continuació ratllat real.

50v

Dilluns, XIII. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Balthesar Castellbell, oÿdor de
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comptes ecclesiàstich, a la volta de sa casa per
sos affers.
52r

Abril,

58r

II.

Festum Pasche Resurreccionis

Dilluns, III. En aquest die tornà en la present
ciutat de Barchinona lo il·lustre don Berenguer
Arnau de Castre, òlim de Cervelló, deputat militar, de la volta de Çaragossa, hon ere anat per
sos affers. Fins aquest dia és fet lo compte al dit
don Berenguer de Castro de Pinós ho Servelló,
deputat militar, de CCCCoXV lliures, XVI sous,
per rahó de 504 dies, conforme a la desliberació feta aa VIIIIo de mars, 1553; espedida a XI de
maig, 1553.
54r

54v

Diumenge, XXX. Fins en aquest dia és fet lo
compte al il·lustre don Berenguer Arnau de
Castro y Servelló, deputat del Generall per lo
stament militar, de XXIII lliures, II sous, al dit
pertanyents de son salari, per XXVIII dies, a raó
XVI sous, VI, per quant tornà en la present ciutat
a III dies de abrill, 1553; espedit a VIIIIo de
maigb, 1553.

Maig, any

MDLIII

[1553 ]

Dimecres, XIIII. En aquest die partí dea la present ciutat lo il·lustre don Berenguer Arnau de
Castre y de Pinós, deputat per lo stament militar, a la volta de sa casa per sos afers.

MDLIII

Diumenge,
Domini.

Juny,

58v

Dimars, XX. En aquest die misser Pere Lobregat, proveÿt per sa altesa del offici de jutge de
Rota, per absència de misser Agostí Gallart,
prestà lo sagrament y homenatge acostumat; és
notari Felip Agostí Mas, scrivà de manament. E
lo mateix dieb oý sentència de excomunicació;
notari, Enrich. Al dit misser Pere Lobregat li és
fet lo compte de XXXVII, per lo que li tocha de
son salari hordinari de la present terça, a raó
CCC lliures, sous l’any, XXX lliures, VII sous, VI;
espedit a VIIIIo de aguost, 1553.

59r

Dijous, XXVIIII. En aquest die partí de la present ciutat misser Anthoni Puigvert, altre dels
assesors, per sos afers.

59v

Juliol, any

MDLIII

Dilluns, III. En aquest die tornà en la present
ciutat misser Anthoni Puigvert, altre dels assesors del General. Fins aquest dia és fet lo compte a misser Jusef Montaner, altre dels assesors,
de I lliura, VII sous, III, per V dies de la absència
de misser Anthoni Puigvert; espedit a IIIIo de
desembre, 1554.

MDLIII

Dilluns, lo primer. En aquest die tornà en la
present ciutat mossèn Steve Bonell, cullidor
dels drets del General en la taula de la present
ciutat, de les pars de Urgell, hon ere anat de
ordinació dels senyors deputats per a cullir los
drets dels çafrans. Fins en aquest dia és fet lo
compte a Esteve Bonell de 102 (lliures), 16
(sous), 3 (diners), ço és, 61 (lliures), 5 (sous),
per 175 dies, a raó 7 sous, à vagat en la col·lecta
dels çafrans, e per la desliberació feta a 12 de
juyn, 1553, 41 (lliures), 11 (sous), 3, per tot
dites CII lliures, XVI sous, III; espedit a XVI de
juyn, 1553.

Dijous, VI. En aquest die, per quant per relació
en consistori feta per lo racional ha constat que
mossèn Joan Cescases, sobrecullidor de levant,
ha closes les terces de les quals en son offici de
racional lo tenie deutor, los senyors deputats li
donaren licènsia puga anar per sos afers a la ciutat de Vich, a hon li scriuran del que havia fer
per la visita de sa sobrecol·lecta.
60r

Dimars, II. En aquest die tornà en la present
ciutat Pere Rovira, guarda del General, de les
parts de Urgell, hon ere anat de ordinació dels
senyors deputats per guarda dels drets dels çafrans. Fins en aquest dia és fet lo compte a Pere
Rahull, guarda, de LV lliures, XV sous, VI, ço és,
33 (lliures), 19 (sous) per rahó de LXXXVII dies
à vagat en la col·lecta dels çafrans, a raó VII
sous lo dia, e 21 (lliures), 16 (sous), 6 per la
desliberació feta a XII de juyn, 1553, per tot
dites LV lliures, XV sous, VI; espedit a XV de
juyn, 1553.

Dissapte, VIII. En aquest die, per quant per relació en consistori feta per lo racional ha constat que mossèn Pere Ferrús, sobrecullidor de
ponent, ha closes les terces de les quals en son
offici de racional lo tenie deutor, los senyors
deputats donaren licència al dit Pere Ferrús que
puga anar per sos affers al abadiat del Stany, a
hon li scriuran del que havia fer per la visita de
sa sobrecol·lecta.
Dilluns X. Festum sancti Christofori.

60v

Dissapte, XV. En aquest die tornà en la present
ciutat mossèn Balthesar Castellbell, oÿdor de
a. de... ciutat interlineat, damunt de lo il·lustre donb Berenguer ratllat.
b. a continuació ratllat prestà la fe.

a. a continuació repetit a.
b. maig interlineat, damunt de tembre ratllat.
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comptes ecclesiàstich, de la volta de sa casa,
hon ere anat per sos afers.
62v

Agost,

67v

MDLIII

Dijous, XII. A XXIII de jener, 1554, és fet lo
compte a mossèn Joan Miquell Pons, altre dels
adgualsirs hordinaris, per LXXVIII dies à servit
de la present terça, que comensà a XXVIII de julioll, 1553, proppassat, a raó C lliures, sous
l’any, que valena, dich, XXI lliures, III sous, VIII,
fins lo die present; espedit a XXIII de jener,
1554.

Dissapte, XII. En aquest die misser Jaume Claret, doctor en quiscun dret, provehit per sa altesa del offici de altre dels jutges de Cort, per
mort de misser Joan Lorens, a XVIII de juliol
proppassat, oý sentència de excomunciació y lo
die abans havia prestat lo sagrament y homenatge, ut in libro Juramentorum.
63r

Dimars,
Marie.

XV.

63v

Dilluns, XXI. En aquest die misser Michel Far
rer, doctor en quiscun dret, provehit per sa altesa del offici de jutge de Rota en loch de misser Clauses, prestà lo jurament y oý sentència
de excomunicació, prout in libro Officialium,
en la forma acostumada. Fins lo dia present és
fet lo compte a misser Miquell Ferrer, altre dels
doctors, per LXV dies de son salari, a raó CCC
lliures, sous l’any; espedit per la present terça,
que finí a XXV de hoctobre, 1553, y espedit a III
de nohembre, 1553.

Festum Assumpcionis Virginis

68r

67r

Dimars, XVII. En aquest die mossèn Pere Ferrús
tornà en la present ciutat, de la visita de la sua
sobrecol·lecta de ponent. En aquest die lo cors
del dit il·lustre marquès fou aportat, per aportar aquell a Castella, en lo monestir dels frares
de Jesús, fora los murs de Barchinona, passant
de la casa hon morí, que és del excel·lent duch
de Cardona y de Sogorb, en lo cap del carrer
Ample, prop lo monestir dels frares menors,
per lo carrer del Regomir, per la plassa de Sanct
Jacme, per la plassa Nova y de Sanct Ana, exint
per lo portal del Àngel; acompanyats per totes
les òrdens de frares y capellans, y canonges de
la Seu, y de totes les altres parròchies, a una
sola creu major de la dita Seu, aprés de la qual
venien ordenats los infants òrfens, y aprés de
dita creu los frares de Jesús, y aprés los altres
frares, y aprés los capellans, canonges y bisbe de
Barchinona, aprés molts ab gramalles largas y
capirons al cap, ab una antorxa en la mà, y aprés
los alabarders ab barrets y sayas de dol, ab ses
alabardes y entorxas, y aprés sis hòmens ab ses
gramalles y capirons al cap aportaven al coll un
lit cubert de vellut negre sobre lo qual stave lo

Dissapte, XXVI. En aquest die misser Miquel
Terça, provehit per sa altesa del offici de hu
dels doctors del Real Consell, prestà lo sagrament y homenatge acostumats e oý sentència
de excomunicació, ut in libro Juramentorum.
Fins en aquest dia és fet lo compte a misser Miquell Tarça de XXV lliures, per hun mes de son
salari, a raó CCC lliures l’any. Més, li és fet lo
compte de XXXIII lliures, VI sous, VIII, per los
restants dos, 2b, messos de la present terça de
son salari, a raó CC lliures, sous l’any, com ha
adjunct, de IIII sous [...], que són per tot LVIII
lliures, VI sous, VIII; espedit a XIIIIo de nohembre, 1553.

Octubre, any

Divendres, XIII. En aquest die mossèn Pere Salaverdenya, proveÿt per lo il·lustre marquès de
Aguilar, loctinent general de sa magestat, del
offici de altre dels alguatzirs ordinaris a XII de
present, prestà lo sagrament y homenatge acostumats en mà de misser Francesch Montaner,
regent la Real Cancelleria, e oý sentència de
exomunciació, com apar per certificació continuada en lo dós de dit privilegi.
Dissapte XIIII. En aquest die, en la entrada de la
nit, finà sos derrers dies en la present ciutat de
Barchinona lo il·lustre marquès de Aguilar, loctinent y capità general per sa magestat en lo
present Principat, rebuts per ell tots los sagraments de Sancta Mare Sglésia, com a cathòlic
christià. En aquest die mateix partiren de la
present ciutat mossèn Steve Bonell y Monserrat
Mir, a las pars de Urgell, par a la col·lecta dels
çafrans.

Dimars, XXII. En aquest die tornà y fou present
en lo consistori de la casa de la Deputació lo il·
lustre don Berenguer Arnau de Castre y de Pinós, deputat per lo stament militar, de la volta
de sa casa, hon ere anat per sos afersa.
64r

Dimars, X. En aquest die tornà en la present
ciutat mossèn Joan Cescases, de la visita de la
sua sobrecol·lecta de levant.

MDLIII

Dimecres, IIII. Festum beati Francisci. En
aquest die los senyors deputats e oÿdors de
comptes, acompanyats de sos officials y ministres, foren a visitar la sglésia dels frares menors,
hon oÿren solemne offici y sermó.
a. en l’assentament corresponent a divendres, dia XXV, es llegeix ratllat En aquest dies és fet lo compte.
b. interlineat.

a. a continuació ratllat 22.
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cors, ab un barret ab orelles de vellut negre,
ab un àbit blanch del orde de Sanct Jaume de
la Spasa, cuberta la cara ab un vel blanch. E
aprés venie un patge cavalcant ab un cavall
vestit de un sayo de vellut negre ab manyoples daurades, ab selada cuberta de vellut carmesí, ab plomatxo blanch y encarnat ab son
guió. Aprés venien los concellers, lo bisbe de
Urgell, lo comte de Aytona, y aprés molts altres cavallers endolats y aprés molts pobres. E
fou posat lo dit llit ab lo cors en lo mig de la
sglésia, en un gran cadafal que allí ere, ab sos
graons en lo entorn, hon se posaren sos
criats, y tot lo entorn eren brandoneres plenes de antorxes cremants. E fou celebrat per
dit senyor bisbe solemne offici; preÿcà mestre
Monyós, del orde dels frares menors. Los senyors deputats e oÿdors, qui primers foren en
dita sglésia, stigueren assentats dins la rexa
del altar major, a la mà squerra, y a la dreta
eren assentats lo governador y doctors del
Real Consell. E en lo mig de la sglésia, en
molts banchs que allí eren, segueren los dits
consellers, bisbe de Urgell, comte y altres cavallers, quiscú ab una vela de cera groga. E,
acabat dit offici, foren fetes moltes absoltes, y
los consellers y persones del dol se’n tornaren
a peu, com eren venguts, aprés que la creu y
ecclesiàstichsa primers se’n foren anats. E los
senyors deputats se’n tornaren aprés a cavall.
E, aprés migdie, los dits senyors deputats e
oÿdors foren en dita casa al dol.
69r

70r

Dimecres, VIII. En aquest die partí de la present
ciutat misser Josefa Montaner, assesor del General, par a la cort de sa altesa, tramès per los
senyors deputats per afers del dit General.

71r

Dimecres XXII. En aquest die partí de la present
ciutat lo il·lustre don Berenguer Arnau de Castre y de Pinós, deputat militar, de la present
ciutat, a la volta de sa casa per sos affers.

71v

Dijous, XXX. En aquest die fou feta extracció
de consellers per l’any vinent en la casa de la
ciutat, e foren mossèn Luýs Durall, mossèn
Galseran Marquet, misser Hierònym Sunyer,
mossèn Jacme Casafranca y mossèn Raphel
Monterols. E per obrés mossèn Ramon Durall
y Thomàs Guàrdia.

77v

78r

Dimars, XIII. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Balthesar Castellbell, oÿdor ecclesiàstich, a la volta de sa casa per sos affers.

79r

Diumenge, XXV. En aquest die tornà en la present ciutat misser Josef Montanerb, altre dels
assesors del dit General, de la cort de sa altesa,
hon ere anat tremès per los senyors deputats. A
III de mars, 1554, és fet lo compte a misser
Anthoni Puigvert, altre dels assesós hordinaris,
de XXX lliures, III sous, per rahó de CX dies à
servit per la absència de misser Jucef Montaner,
a rahó C lliures, sous l’any; espedit die y any ut
supra.

Dimecres, XXV. En aquest dies és fet lo
compte a misser Jaume Claret, altre dels jutjes de cort, de LX lliures, XVI sous, V, per rahó
de LXXIIIIo dies de son salari de la present
terça, de XII de aguost, 1553, fins lo dia present, a raó CCC lliures, sous l’any, que valen
les dites LX lliures, XVI sous, V; espedit a III
de nohembre, 1554.

Noembre, any

MDLIIII

Dissapte, X. En aquest die mossèn Baltasar Castellbell, oÿdor ecclesiàstich, partí de la present
ciutat, a la volta de sa casa per sos afers.

Dimecres, XXVIII. Fins lo present dia és fet lo
compte a mossèn Jucef Miró, oÿdor de comptes militar, de XXVI lliures, sous, VIII, per rahó
de LXXI dies à servit de diputat militar, per absència del il·lustre don Berenguer Arnau de
Castro, a raó VII sous, IIIIo lo dia, a compliment
del salari de diputat; espedit per mi, a XXVIII de
febrer, 1554.

Dijous, XXVI, XXIII de jener, 1554; fins ací és
fet lo compte a mossèn Perot Salaverdenya,
per XIIIIo dies à servit de alguatsir reyall en la
present terça, a raó C lliures, sous l’any; espedit a dits XXIII de jener, 1554.
69v

Fabrer, any

[1554 ]

MDLIII

82r

Dissapte, IIII. En aquest die comensà misser
Adrià Vilana, doctor en quiscun dret, assessorb de la governació, a servir vice-règia, com
ne són certificats los senyors deputats ab certificació de Pons Bas, notari y scrivà major de
la Governació.

Abril, any

MDLIIII

Divendres, VI. En aquest die partí de la present
ciutat, per a la visita de la sobrecol·lecta de levant, mossèn Joan Cescases, sobrecullidor, segons ho manaren continuar los senyors deputats.
82v

a. eccliàstich al manuscrit.
b. assessor de la Governació interlineat.

Dilluns, VIIII. En aquest die partí per a la visita
a. a continuació ratllat Puigvert.
b. Montaner interlineat, damunt de Miró ratllat.
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ab les masses grossas altes, y ab los officials y
ministres de casa y del General y de la Bolla.
Hagué-y competència en lo venir, pretenint lo
governador, com a president, deure romandre,
y lo bisbe de Barchinona per lo semblant, e lo
deputat ecclesiàstich lo mateix. Fou la conclusió que lo governador devia loch y se’n anà, romanent lo bisbe de Barchinona e deputat ecclesiàstich. E, venint los consellers, dit deputat se
apartà [...], etcètera. Prestà lo jurament acostumat, dit il·lustre loctinent, en la Seu de Barchinona, e oý sentència de excomunicació.

de la sobrecol·lecta de ponent, de ordinació
dels senyors deputats, mossèn Pere Ferrús, sobrecullidor.
83v

Diumenge, XXII. En aquest die partí de la present ciutat, per sos affers, misser Anthoni Puigvert, altre dels assesors.

84r

Dimecres, XXV. Fins en aquest és fet lo compte
a misser Josef Montaner, de XXI sous, X diners,
per IIII dies de la absència de misser Anthoni
Puigvert, a raó C lliures, sous l’any; espedit a IIII
de desembre, 1554.

Divendres, IIII. En aquest die los senyors deputats e oÿdors de comptes, ab les masses grans
altes, acompanyats dels officials y ministres del
General, foren visitar lo dit il·lustre marquès,
loctinent y capità general, en sa casa, que és en
lo carrer Ample, del excel·lent duch de Sogorb.

Dijous, XXVI. En aquest die tornà en la present
ciutat misser Anthoni Puigvert, altre dels assesors. En aquest die mossèn Hierònym Malars,
alguatzir ordinari, prestà lo sagrament y homenatge y oý sentència de excomunicació,
apar in libro Juramentorum anni delliberacio,
a XI de setembre, MDLIIII. Fins en aquest die
misser Adrià Vilana, doctor en quiscun dret,
assessor de la Governació de Cathalunya, ha
servit vice-règia, segons ne són certificats los
senyors deputats ab certifiació de Pons Bas,
notari y scrivà major de dita Governació. En
aquest die tornà en la present ciutat mossèn
Esteve Bonell de les pars de Urgell, hon ere
anat per la exacció del dret dels çafrans, segons
ne foren certificats los senyors deputats, qui
manaren se continuàs.

87r

Maig,

MDLIIII

Divendres, lo primer. En aquest die tornà en la
present ciutat mossèn Baltasar Castellbell,
oÿdor de comptes per lo stament ecclesiàsticha,
de la volta de sa casa, hon ere anat per sos afers.

En aquest die prestà lo jurament acostumat lo
il·lustre don Pere Afán de Ribera, marquès de
Tariffa, loctinent general de sa magestat, en la
ciutat de Tortosa, segons ne foren certificats
los senyors deputats per lo acte rebut y clos per
Michel Amat, scrivà de manament, per lo pro
thonotari, cosit in libro Juramentorum. Fins
ací és fet lo compte a misser Adrià Vilana, per
174 dies à servit de assesor, a raó de DL per any,
CCLXII lliures, III sous, VIIII; espedit a XXIII de
mars, 1554.
84v

Juny,

87v

Dimars, XII. En aquest die mossènb Miquel de
Boxadós, drassaner del General, partí a la posta
per a la cort de la altesa del senyor nostre príncep, hon és tremès per negocis del General, ab
letres e instruccions sobre lo rompiment de les
constitucions per lo il·lustre marquès de Tariffa, loctinent general, per lo enderroch de castells y cases.

88r

Dimecres, XIII. En aquest die tornà en la present ciutat mossèn Pere Ferrús, sobrecullidor
dels drets del Generalc, de la visita de la
sobrecol·lecta de ponent, segons ne foren informats los senyors deputats.

88v

Diumenge, XXIIII. En aquest die, aprés lo migjorn, per lo il·lustre senyor marquès de Tariffa,
loctinent y capità general de sa magestat, y per
molts cavallés de la present ciutat, foren fetes y
corregudes canyes y bous, a hon concurregué
grandíssima gent, y los senyors deputats miraren ab los oÿdors de comptes en dues belles finestres en lo mig del Born, que logaren, ut in
libro Delliberacionum.

89r

Die lune, XXV. En aquest died misser Hierònym
Guinard, provehit del offici de altre dels jutges
de cort per sa altesa, ab son privilegi dat a VI de

MDLIIII

Dimars, lo primer. En aquest die tornà en la
present ciutat Monserrat Mir de les pars de Urgell, hon ere anat per guarda dels drets dels çafrans, segons ne foren certificats los senyors deputats, que manaren se continuàs.
Dimecres, II. En aquest die, aprés migjorn, entre les IIII y V hores, entrà en la present ciutat lo
il·lustre don Pedro Afán de Ribera, marquès de
Tarifa, loctinent y capità general de sa magestat, venint de les pars de Ca(s)tella. Isqueren-lo
a rebre fins a la carnisseria de Sans los senyors
deputats ecclesiàstich y oÿdors militar y real,
los altres impedits, acompanyats dels porters

a.
b.
c.
d.

eccliàstich al manuscrit.
a continuació ratllat Hie.
General interlineat.
a continuació ratllat per.
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juny, DLIIII, prestà lo sagrament y homenatge
acostumats en poder de misser Macià Çorribes,
canseller; fou lo notari Vilademor; e oý sentència de excomunicació promulgada per lo official del senyor bisbe de Barchinona; fou scrivà
Enrich.

1r

Juliol,

MDLIIII

Dimecres, XI. En aquest die lo magnífich misser Hierònym Guinard, provehit de sa altesa del offici de altres dels jutges de Rota, en
loch de misser Clariana, a XXIII de juny proppassat, oí sentència de excomunicació del official del reverent senyor bisbe de Barchinona,
en poder d’en Enrich, notari. E VIIII del dit
mes de juliol prestà lo sagrament y homenatge acostumats, en mà del canceller de sa magestat, en poder de Miquel Amat, scrivà de manament.
91r

Dijous, a II. En aquests die los senyors deputats
e oÿdós de comptes, excepto mossèn Miquel
Garbí, oÿdor real, qui encara no ha jurat, acompanyats dels officials y ministres de la casa de la
Deputació, anaren ab les masses altes a visitar lo
il·lustre marquès de Tariffa, loctinent general de
sa magestat, en sa casa, hona pose, del excel·lent
infan, en lo carrer Ample.

Divendres, XX. En aquest die tornà en la
present ciutat lo il·lustre baró de la Lacuna,
deputat militar, de la volta de sa casa per sos
affers.

Dissapte, IIII. En aquest die, de manament dels
senyors deputats, partiren per a la visita de la
llur sobrecol·lecta mossèn Joan Cescases y
mossèn Pere Ferrús.

Dilluns, XXIII. En aquest die partí de la present
ciutat, per sos afers, misser Anthoni Puigvert,
altre dels assesors del dit General.
91v

MDLIIII

Dimecres, lo primer. Festum Vincula sancti Petri. En aquest die juraren mossèn Francesch
Hierònym Benet Franc, canonge, ardiaca de la
Mar, en la Seu de Barchinona, mossèn Dalmau
de Copons, donzell, senyor del Bollidor, de la
vegaria de Tàrrega, y mossèn Pere Boteller,
ciutedà de Tortosa, deputats; mossèn Francesch Vila, canonge de Vich, y mossèn Antich
Cenespleda, donzell, en Barchinona domiciliat, oÿdors de comptes del dit General, ensems
ab mossèn Garbí. En aquest mateix die prestà
lo jurament acostumat misser Dionís Clariana,
qui fou elet per assesor per los dos triennis
propvinents.

Die martis, XXVI. En aquest die tornà en la present ciutat mossèn Joan Cescases, sobrecullidor, de la sobrecol·lecta de levant.
90r

Agost, any

[1554 ]

Dilluns, VI. Festum sanctorum Justi et Pastor.

Dijous, XXVI. Fins en aquest dia és fet lo
compte a misser Hierònim Guinard de XXVI
lliures, sous, per XXXII dies à servit en la present
terça, ço és, XVI de jutje de cort y XVI de jutje
de Rota, de XXV de juyn que prestà lo primer
jurament fins vuy; espedit a VIIIIo de agost,
1554.

1v

Dimars, VII. En aquest die jurà mossèn Michel
Garbí, notari, ciutedà de Gerona, oÿdor de
comptes per lo stament real.
Diumenge, XII. En aquest die mossèn Dalmau
de Copons, deputat militar, partí de la present
ciutat, a la volta de sa casa per sos affers.

Divendres, XXVII. En aquest die fou novament
creat en guarda dels drets del dit General, en la
casa novament faedora juncta al portal faedor a
la muralla de la mar, prop lo Pallol, en Jaume
Verdaguer, mercader de Barchinona. Vuy, fins
XXXI del corrent, és fet lo compte al dit Jaume
Verdaguer, per V dies à servit en lo present mes,
a raó XXX lliures l’any, que valen VIII sous; espedit a XXX de julioll, 1554.

2v

Dimars, XXXI. Fins ací és fet lo compte a missera
Jusef Montaner de II lliures, VIII sous, XI, per
VIIIIo dies de porrata per la absència de misser
Anthoni Puigvert, altre dels assesors; espedit
per mi, a IIIIo de desembre, 1554.

Dimars, XXI. En aquest die, per part de Raphel
Sendra, deputat local en lo trienni proppassat
de Castelló de Empúries, foren presentats los
comptes de sa administració. En aquest die mateix oý sentència de excomunicació misser Joan
Jofre, doctor, qui lo die abans havie prestat lo
sagrament y homenatge acostumats per son offici de jutge de Cort, del qual fou provehit per
la princessa d’Espanya, ab son privilegi dat a
Valladolit, a VI del mateix mes de agost, ut in
libro Juramentorum.
Dimecres, XXII. En aquest die, per part de Miqel Farreró, deputat local en lo trienni proppas-

a. a continuació ratllat Anthoni.

a. a continuació ratllat poss.
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sat de la vila de Tàrrega, foren presentats los
comptes de sa administracióa.

passat deputat local de Tortosa, los comptes de
sa administració.

Dijous, XXIII. En aquest die, per part de Pere
Cucurella, deputat local en lo trienni proppassat de Manresa, foren presentats los comptes de
sa administració.
3r

3v

6v

Dijous, XI. En aquest die, per part de misser
Barnat Joan Mascaró, foren presentats los
comptes de la sua administració de deputat local de Vilafranca de Penadès lo trienni propassat, en lo consistori. En aquest mateix die tornà
en la present ciutat mossèn Miquel Garbí,
oÿdor de comptes real, de la volta de sa casa,
hon ere anat per sos affers.

Dijous, XXX. En aquest die foren presentats en
consistori, per part de Rafel Sanctacreu, àlies
Cantalops, en lo trienni proppassat deputat local de Berga, los comptes de sa administració.

Setembre, any

MDLIIII

Dimecres, V. En aquest die, per part de Miquel
Angel, en lo trienni proppassat deputat local de
Puigcerdà, foren presentats los comptes de sa
administració.
4v

5r

7r

Dilluns, XVII. En aquest die, per part de Joan
Balaguer, deputat local lo trienni propassat de
la ciutat de Balaguer, foren presentats los
comptes de sa administració.
Dijous, XX. En aquest die, per part de Francesch Rovira, en lo trienni proppassat deputat
local de la vila de Cervera, foren presentats los
comptes de sa administració.

Dimecres, XVII. En aquest die foren presentats
en consistori, per part de Pere Puig, en lo trienni proppassat deputat local de Tremp, los
comptes de sa administració.
Dijous, XVIII. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Dalmau de Copons, deputat militar, per la volta de sa casa, per a sos affers. En
aquest mateix die partiren Pere Rehull yb...
Levane[res] a la volta de Urgell, per a cullir y
guardar los drets dels çafrans.

Divendres, XXVIIII. En aquest die foren presentats en consistori, per part de Joan Mas y de
misser Steve Grimau, en lo trienni proppassat
deputats locals de Tarragona, los comptes de
llur administració. Lo mateix die foren presentats, per part de Francesch Draper, en lo trienni
proppassat deputat local de Vilafranca de Conflent, los comptes de sa administració. Lo mateix die foren presentats, per part de mossèn
Francesch Alentorn, en lo trienni proppassat
deputat local de Leyda, los comptes de sa administració.

8r

Octubre, any

Dissapte, XXVII. En aquest die foren presentats
en consistori, per part de mossèn Francesch
Monmaneu, en lo trienni propassat deputat local de Monblanch, los comptes de sa administració.
Dilluns, XXVIIII. En aquest die tornà mossèn
Pere Ferrús, sobrecullidor, de la visita de la sua
sobrecol·lecta de ponent. Fins ací és fet lo
compte a mossèn Perot Ferrús, per tres anades,
de CXXVI lliures, XIII sous, IIIIo; espedit a XXVIII
de mars, MDLV.

Diumenge, XXX. En aquest die tornà en la present ciutat mossèn Dalmau de Copons, deputat
militar, de la volta de sa casa, hon ere anat per
sos afers.
6r

Diumenge, XIIII. En aquest die tornà en la present ciutat mossèn Francesch Vila, oÿdor ecclesiàstich, de la volta de sa casa, hon ere anat per
sos afers.
Dimars, XVI. En aquest die foren plantades
unes forcas en la casa del General, vers la mar,
en les quals fou penjat ena Pere Comabella, del
loc de Ribera, de la vall de Cardós, instant-ho
los senyors deputats.

Dissapte, XXII. En aquest die, per part de mossèn Joan Basturc, en lo trienni proppassat
deputal tocal de la Seu de Urgell, foren presentats en consistori los comptes de sa administració.
5v

Dimars, VIIII. En aquest die, per part de mossèn Francesch Reart, en lo trienni passat deputat local de Perpinyà, foren presentats en consistori los comptes de sa administració.

Dimars, XXX. En aquest die foren presentats en
consistori, per part de Anthoni Mas, lo trienni
proppassat deputat local de Camprodó, los
comptes de sa administració.

MDLIIII

Dilluns, lo primer. En aquest die foren presentats, per part de Joan Montornés, en lo trienni

a. a continuació repetit en.
b. a continuació un espai en blanc.

a. a continuació ratllat mossèn.
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555

8v

Noembre, any

MDLIIII

13v

Dissapte, III En aquest die foren presentats en
consistori, per part de mossèn Bernadí Granollachs, en lo trienni proppassat deputat local de
la ciutat de Vich, foren presentats los comptes
de sa administració.
9r

Dimecres, VII. En aquest die tornà en la present ciutat mossèn Dalmau de Copons, deputat militar, de la volta de sa casa, hon ere anat
per sos affers. En aquest dia és fet lo compte a
mossèn Antich Senespleda, hoÿdor de comptes militar, per XXI de la absència de mossèn
Copons, a raó VII sous, IIII lo dia, que valen VII
lliures, XIIIIo sous; espedit a VIIIIo de nohem.
bre de 1554.

11v

Diumenge, XXV. Festum sancte Catherine. En
aquest die los senyors deputat y oÿdors, acompanyats dels officials y ministres del dit General, convidats foren en lo monestir dels frares
preÿcadors de Barchinona, hon oÿren lo offici y
sermó.

23r

Abril, any

MDLV

Dimars, II. En aquest die partí de la present ciutat mossèn Pere Boteller, deputat real, de la present ciutat, a la volta de sa casa per sos affers.

Divendres, XXX. Festum sancti Andree, apostoli.
Fou feta extracció en la casa de la ciutat de consellers, mossèn Jacme Joan Çapila, mossèn Pere
Joan Roig, òlim Soler, mossèn Jacme Farrer,
mossèn Joan Francesch Marroquíb... Obrers,
mossènc... Puigdepons y mossèn Joan Gomis.

Dehembre,

[1555 ]

Dissapte, XXII. En aquest die misser Joanot
Torres, doctor en leys, ciutedà de Leyda, qui
fonc extret per oïdor de comptes per lo stament real a VII del present, per mort de mossèn Miquel Garbí, notari, ciutedà de Gerona,
prestà lo jurament acostumat, ut in libro. [A]
[...] de mars, 1555, és fet lo compte a misser
Joanot Torres, hoÿdor de comptes per lo stament reyall, de 18 (lliures), 15 (sous), 10, per
41 dies de la [corr]ent terça fins primer jener,
1551, a raó 9 sous, 2 lo dia, que valen les dites
XVIII lliures, XV sous, X.

Dimecres, XXVIII. En aquest die, entre les quatre y sinch hores aprés migjorn, finà sos derrers
dies mossèn Miquel Garbí, notari, oÿdor de
comptes per lo stament real, cuius anima requiescat. Fou portat lo son cors a sepultar a Gerona. En aquest mateix die foren presentats en
consistori, per part de Jaume Jordana, en lo trienni passat deputat local de Castellbò, los
comptes de sa administració. [A] [...] de desembre, 1554, és [fet] lo compte de VIIIIo lliures, XI sous, VIII al dit quòndam mossèn Miquell Garbí, per XXII de la sua porrata, [a raó]
VIIII sous, II lo dia; feta sertifichatòriaa.

12v

Dimecres, XVIIII. En aquest die foren presentats en lo consistori, per part de Jaume Alamany de Alamany, en lo trienni passat deputat
local de Gerona, los comptes de sa administració.

MDLIIII

Divendres, VII. En aquest die, per mort de mossèn Miquel Garbí, notari, ciutedà de Gerona,
fou extret per oÿdor de comptes per lo restant
temps del corrent trienni, per lo stament real,
misser Joanot Torres, doctor en leys, ciutedà
de Leyda.

23v

Dilluns, VIII. En aquest die partí de la present
ciutat, ab voluntat dels senyors deputats, Pere
Ferrús, a la visita de la sua sobrecol·lecta de
ponent.

24v

Diumenge, XXI. En aquest die, per lo il·lustre
marquès de Tariffa, loctinent y capità general
de sa magestat en lo present Principat, fou tramès a dir al reverent mossèn Francesch Hierònym Benet Franc, canonge y ardiaca de la Mar,
en la Seu de Barchinona, deputat ecclesiàsticha,
com sa il·lustre senyoria tenia nova certa com la
sereníssima senyora reina dona Joana, reyna y
senyora nostra, mare de la magestat del emperador y rey nostre don Carles, ere passada de
aquesta vida en la altre. En aquest die mateix
tornà en la present ciutat mossèn Pere Boteller,
deputat real, de la volta de sa casa, hon ere anat
per sos afers. Fins ací és fet lo compte [a] misser
Johanot Torres, [oÿ]dor de comptes per stament reyall, de II lliures, VI sous, VIII, per rahó
de XX dies à servit de deputat per la absència de
mossèn Pere Boteller, deputat; espedit a V de
setembre, 1555.
Dilluns, XXII. En aquest die, ajustats en la casa
de la Deputació tots los senyors deputats e
oÿdors de comptes, per rahó de la solemnitat
acostumada fer en la casa de la Deputació en les
primeres vespres y completes y en lo offici y segones vespres del gloriós sanct Jordi, e com en
lo dissapte abans, que comtàvem XX del dit
mes, fossen ja stats fets los memorials acostu-

a. en l’assentament corresponent a dijous, dia XXVIIII, es llegeix ratllat En aquest die, entre les quatre y sinch hores
aprés migjorn, passà d’esta vida en la altra la ànima de mossèn Miquel Garbí.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació un espai en blanc.

a. eccliàstich al manuscrit.
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mats,a les persones dels staments ecclesiàstich,
militar y real y moltes de llurs mullers y altres
dames y senyores, com és acostumat per a la
solemnitat de la dita festa del dit gloriós sanct
Jordi, que se havia celebrar lo endemà; e fossen
ja per presos les trompetes y ministrils y los
rams que quiscun any en lo die de la dita festa y
per la solemnitat de aquella acostumen sonar
en la dita casa de la Deputació y servir per a dita
festa; emperò, per tenir notícia de la mort de la
dita sereníssima senyora reyna senyora nostra,
de la qual mort per semblant tenen notícia los
consellers de la present ciutat de Barchinona y
moltes altres principals persones –es deye que
los dits consellers han entre si determinat assenyalar-se de dol lo mateix die per causa de la
dita mort–, fou delliberat y determinat que tots
los senyals de alegria que en la dita festa de
sanct Jordi se acostumen fer en la casa de la Deputació, quant en les coses temporals, cessen y
sien lexades de fer, emperò, que la solemnitat
de les vespresb primeres y completes y del offici
y segones vespres en lo dia de la dita festa del
gloriós sanct Jordi, quant en lo spiritual, sien
fetes en la forma acostumada, ab tota la solemnitat ecclesiàstica, com en los altres anys ere
acostumat. E així que no.s convidàs persona alguna, ne fossen posades banderes algunes, ne
en la casa de la Deputació ne en la casa del General, e que no.s fes // 25r // enremada fora la
casa de la Deputació ne en la casa del General.
E que trompetes algunes ne ministrils no sonassen en la dita casa, romanent emperò la casa
de la Deputació empaliada y lo altar parat, com
és acostumat, e que.s celebrassen les dites primeres vespres y completes y lo offici y segones
vespres, lo dit die de la festa del gloriós sanct
Jordi, ab los músichs o cantors y òrgan acostumat. E que, passada la dita jornada de la festa
del dit gloriós sanct Jordi, les portes grans de la
casa de la Deputació stiguen tancades fins sie
fet lo aniversari o capellardent que en semblants és acostumat fer en la present ciutat per
los consellers de aquella. Lo dit die, aprés mitxjorn, foren celebrades solemnes vespres en la
dita casa de la Deputació per lo dit reverent senyor deputat ecclesiàstichc. Foren-hi assistents
mossèn Joan Cellers, mossèn Guillem Comes,
canonjes de la dita Seu, ab los músichs o xandres de la dita Seu y ab orga petit acostumat.
Vingueren en la dita casa de la Deputació, a les
dites vespres, los senyors deputats y oÿdós, vestits de dol o gramalles, sens portar masses altes,
faent-se aportar la cua de les gramalles, aconpanyats dels officials y ministres de la casa de la
Deputació ab gramalles y encara ab companyia

de alguns hòmens de condició. E no. y foren
los consellers de la present ciutat ne altres persones, pus no. y foren convidades. E, en lo
tard, foren cantades les completes solemnes en
la forma acostumada.
Dimars, XXIII. Festum sancti Georgii. En aquest
die, en lo matí, vingueren en la casa de la Deputació los senyors deputats e oÿdors de comptes, vestits de drap de dol ab gramalles largues,
en la forma dita desús en les primeres vespres, e
no. y vingueren los consellers de Barcelona ne
altres persones principals, pus no foren convidades, com dit és, excepto lo reverent fra Gaspar Farrer, prior de Cathalunya, qui no fou
convidat, y ab sa gra [malla se]gué en lo banch
hon acostumen seure les persones ecclesiàstiques, e alguns altres hòmens de honor qui
acompanyaren los dits senyors deputats e
oÿdós. Fou celebrat solemne offici per lo dit reverent mossèn Francesch Hierònim Benet
Franch, deputat ecclesiàstich, y lo evangeli per
lo dit mossèn Joan Cellers, y la espístola per lo
dit mossèn Guillem Comes, canonjes de la dita
Seu, y cantaren en lo dit offici los músichs de la
dita Seu y fou sonat un orga petit com en altres
semblants jornades és acostumat, e altres sons
ne música sonà més avant. Sermonà lo reverent
fra Pere Bells, mestre en sacra theologia, conventual del monestir dels frares menors de la
present ciutat. E semblantment foren celebrades les segones vespres.
Dijous. XXV. Lo dit die fou liurada en lo concistori als senyors deputats, en presència dels honorables oÿdós de comptes, per un criat //
25v // del il·lustre loctinent general de sa magestat, una letra closa de la sereníssima senyora
dona Joana, infanta de Spanya, princessa de
Portugal, loctinent y governadora general dels
regnes de la corona de Aragó, data en Vall(a)
dolit a divuyt del dit mes de abril, ab la qual certifica que lo die del Divendres Sant proppassat
morí la dita sereníssima senyora reyna y senyora nostra, cuius anima requiescat in pace, e
comtàvem lo dit die del Divendres Sant proppassat dotze del mes de abril. Lo dit die, dijous,
fou feta relació en concistori del senyors deputats, per mossèn Miquel de Boxadós, drassaner
del dit General, que après que ell en lo die matex hagué tractat ab lo il·lustre senyor marquès
de Tariffa, loctinent y capità general de sa magestat en lo present Principat, lo negoci del
qual per dit concistori li ere donat càrrech,
cerca la roba presa per lo abat Lopià ab sa galera,
de la qual se demanava dret de general per la entrada de aquella, lo dit il·lustre senyor loctinent
general, ab molta instància, digué y significà a
ell, dit mossèn Boxadors, en nom y per part del
dit General y concistori dels dits senyors depu-

a. a continuació ratllat per.
b. a continuació ratllat y.
c. a continuació ratllat sols.
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Dilluns, XXVIIII. Lo dit die, constituÿts en lo
concistori de la dita casa de la Deputació los
predits mossèn Bernat Joan de Marimon y
mossèn Miquel de Boxadors, faeren relació als
dits senyors deputats y oÿdors com ells dos, lo
die mateix, eren stats ab lo dit il·lustre senyor
loctinent general per ha cobrar de sa senyoria la
resposta que·ls fou oferta per sa senyoria lo die
abans, lo qual los respòs que encara no.y haviea
mirat e que, aprés algunes altres paraules passades entre sa senyoria y ells, lo dit il·lustre senyor
loctinent general los dix que si dits senyors deputats se contentarien de un banc que isqués
del bras dret de sa cadira, e que ells, dits mossèn Marimon y mossèn Boxadós, li respongueren que los dits senyors deputats no pretenien
sinó lo padrís de la part del evangeli.

tats, que.s procuràs que no.s tingués competència ab los consellers de la present ciutat sobre lo seure en lo die de la sepultura de la dita
sereníssima senyora reyna y senyora nostra.
Divendres, XXVI. Lo dit die, attesa la relació lo
die proppassat feta per lo dit mossèn Michel
Boxadós en lo dit consistori de la casa de la Deputació, fou determenat per los dits senyors deputats, ab intervenció dels dits honorables
oÿdós de comptes, que mossèn Barnat Joan de
Marimon, sobrecullidor, y lo dit mossèn Miquel de Boxadors, drassaner de dit General,
anassen, de part del dit lur concistori, al dit il·
lustre loctinent general par a dir y significar a sa
il·lustre senyoria que lo loch pertinent al dit
concistori de deputats en semblants jornades
de exèquies és lo padrís de la part del avangeli y
orga major de la Seu, en temps en [...]. Y quant
en semblants solemnitats entrevé y assestex la
presència del senyor [rey y] de son loctinent
general, com los consellers de la present ciutat
tinguen en costuma en semblants jornades
pendre per llur loch lo padrís de la part de la
epístola y segrestia, e lo Consell Real en altres
semblants jornades may ha segut en algú dels
dits dos padrisos, ans sempre ha segut en lo cor
de dita sglésia, exprimint al dit senyor loctinent
general que ells no eren tramesos ne venien a sa
senyoria per ha subir juý, ne per ha demanar-li
loch algú per a la dita jornada, ne per ha més
avant de significar a sa il·lustre senyoria com lo
dit padrís per ha semblant jornada és per al asiento del dit concistori. E, tornats lo dit die los
dits mossèn Marimon y mossèn Boxadors en lo
dit concistori, feren relació als dits senyors deputats e oÿdós com avien explicades en la forma demuntdita les coses predites, a ells comeses, al dit il·lustre senyor loctinent general,
qui·ls respòs, segons digueren, que sa senyoria
ho veurie e·n tractaria ab lo Consell Real, al
qual fou replicat y respost que aquest negoci no
era per ha tractar ab lo dit Real Consell, car ells
no eren tramesos ne eren aquí per ha subir juý
ne per ha demanar justícia, majorment pretenent lo dit Consell Real lo dit loch per ha ells, e
sie molt notori que lo dit Consell Real may ha
obtingut dit loch, ans en semblants jornades
sempre ha segut en lo dit cor de dita Seu. E
que, passades entre ells les dites y altres // 26r //
paraules, romangueren de apuntament que
ells, dits mossèn Marimon y mossèn Boxadós,
tornassen al dit il·lustre senyor loctinent general, que ell hi haurie mirat e·ls tornaria la resposta. E en lo mateix die, al migjorn, de ordinació dels honorables consellers, comensaren
tocar les campanes de la Seu y de totes les altres
sglésies de la present ciutat, per causa de dita
sepultura.

[1555 ]

Die martis, XXX. Lo dit die los dits mossèn Marimon y mossèn Boxadós faeren relació en lo
dit concistori, als dits senyors diputats e oÿdós,
com ells, lo matex die, eren stats per a cobrar la
dita respostab del dit il·lustre senyor loctinent,
qui en llur presència tramès per a misser Francesch Muntaner, regent de la Real Cancellaria,
per ha saber d’ell si havie tractat dit negoci en
lo Consell Real. E, vengut lo dit regent aquí
matex y comunicat ab lo dit il·lustre senyor loctinent, respòs y digué lo dit il·lustre senyor a
ells, dits mossèn Marimon y mossèn Boxadós,
que ell tremetrie par a misser Dionís Clariana,
qui és advocat de les dues cases, ço és, de la
Diputació y de la Ciutat, per ha saber y entendre de ell si los consellers de Barcelonac pretenien alguna competència ans que sa senyoria
assenyalàs algun loch. En lo mateix die, aprés
migjorn, per part dels dits honorables consellers, fonch publicada crida de la mort de dita
senyora reyna, manant que los tres dies següents se tinguessen les portes tancades, comensant lo dissapte, diumenge y dilluns.
26v

Maig, any

MDLV

Dimecres, lo primer. Festum sanctorum Filippi
et Jacobi.
Dijous II. Lo dit die lo dit mossèn Barnat Joan
de Marimon referí als dits senyors deputats y
oÿdós com lo die matex, ell a soles, per inpediment del dit mossèn Miquell de Boxadós, ere
stat ab lo dit il·lustre senyor loctinent general
per ha cobrar de sa senyoria ditad resposta. E
que, essent sa senyoria en lo Real Consell,
manà al dit regent dita Real Cancelleria, aquí
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat posat.
a continuació ratllat per a cobrar la.
a continuació ratllat pretenien.
dita interlineat.
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[1555 ]

present, que li tornàs dita resposta demanada, e
lo dit regent respòs y dix a ell, dit mossèn Marimon, en presència de sa senyoria y de tot lo dit
Real Consell, com misser Dionís Clariana, qui
és advocat de la casa de la ciutat y de la casa de la
Deputació, per part dels consellers de la dita
ciutat los havie dit que la dita ciutat y consellers
de aquella besen les mans de sa senyoria per la
mercè los havie feta volent tenir compte ab la
dita ciutat, y que quant millor y més honrata
loch assenyalaria sa senyoria per als deputats
queb major mercè ne rebien. E que sa senyoria
havie determinat trametre dos doctors del Real
Consell per ha veure lo loch per ha millor determinar de aquell, e que ell, dit misser Marimon,
respongué que, putx no.y havie competència ab
los dits concellers y no podent-ne haver ab algun altre tribunal, no.y havie necessitat de altra
cosa més de donar la resposta definitiva.

mossèn Galceran Lull, mossèn Joan Bonaventura de Gualbes, mossèn Francesch Setantí,
mossèn Gaceran Albanell, mossèn Galceran
Burguès; e per lo stament real mossèn Miquell
Vallseca, mossèn Miquel Salgueda y mossèn
Francesch Grau; e misser Josef Muntaner, misser Dionís Clariana, assessors de la casa de la
Deputació, mossèn Bernat Joan de Marimon,
sobrecollidor, mossèn Francesch Bosch, deffenedor, y mossèn Miquel de Boxadós, drassaner, essent-los proposat tot lo susdit passat y
tractat ab lo dit il·lustre senyor loctinent general per medi dels dits mossèn Marimon y de
mossèn Boxadós, y com de llur ordinació los
dits mossèn Marimon y mossèn Boxadós eren
stats en lo loch hon la solemnitat de les dites
exèquies o capellardent ha ésser feta, ço és, demunt loa altar major de la dita Seu, par a què
millor se pogués veure y entendre como porie
star lo dit banch offert ab la decència deguda y
pertanyent, axí al dit il·lustre loctinent com encara al dit concistori, fahent posar en un paper
la trassa de tot lo dit loch, hont trobarien que
stant la cadira del dit il·lustre loctinent en lo
loch acostumat, que és quatre palms y mig luny
del pilar que és junct al portal de la rexa, perb lo
qual se davalla a la part del orga major, e quatre
palms y mig luny del padrís que és junct al dit
pilar, y onze palms del mig del dit portal, que
posant un banch de largària de deset palms fins
a la mitja rexa que és devant lo dit altar major,
lo qual distàs set palms y mig de la dita cadira
del dit il·lustre loctinent, axí per la decència del
dit il·lustre loctinent, com encara per a donar
loch y pas per al dit portal, y lo qual banch distàs en lo dit cap de la dita rexa set palms y mig,
stant dit banch ab lo dit biax, en lo qual poguessen star assentats los tres deputats y tres
oÿdós, e que del dit mig de la dita rexa en lo dit
banch fos prolongat junct a la dita rexa fins al
altre portal de dita rexa que obre vers la segrestia, en lo qual poguessen star assentats los assessors y alguns altres officials del dit General
que caber-hi poran, eren stat advertits // 27v //
considerassen si acceptar dir banch a biax en
dita forma serie prou sufficientment provehit a
la decència y reputació competent a ells y al dit
lur concistori. Per ço dites persones, axí com
dit és aplegades, foren consultades per dits senyors que, attès que lo dit banch devant dita
rexa és estat tantes vegades recusat per los tunc
deputats del dit General per a semblants jornades, si ab lo dit spedient de posar lo dit banch
per la dita forma per biax, de la qual no.s trobe
se sie may advertit si serà prou acudit a la honra, decència y reputació dels dits senyors deputats y oÿdós, qui representen tot lo present Prin-

Dissapte, IIII. En aquest die fou deliberat per
los senyors deputats, ab intervenció dels dits
honorables oÿdós, que fossen aplegades algunes persones principals dels tres staments del
present Principatc en la casa de la Deputació,
per al matex die, en la qual convocació fos convidat mossèn Jaume Joan Çapila, conceller en
cap de la present ciutat, al qual conseller en
cap, qui acostume ésser president del stament
real, foren tramesos los dits mossèn Marimon y
mossèn Boxadós, per ha procurar sa venguda
en la dita casa de la Deputació, per ha consultar
ab ell y altres persones dels dits tres staments
sobre lo dit tracte // 27r // se tenie del assento
del dit loch ab lo dit il·lustre senyor loctinent
general. E, tornats en la casa de la Deputació,
referiren que lo dit conseller en cap los havie
respost que, per la ocupació dels negocis ocorrents cerca lo aparell de la dita sepultura o exèquies, no ere posible per aquell die ajuntar-se
ab los altres consellers, sos conpanyons, per ha
tractar ab ells del dit negoci per a què ell pogués dir son parer y donar son consell, emperò,
pus ell sabie la causa de dita convocaciód y
ajust, que ell ne tractaria y donaria sa resposta y
parer, la qual resposta, haguda per medi dels
dits mossèn Marimon y mossèn Boxadós, les
persones del dits tres staments que ja eren aplegades en la dita casa de la Deputació, ço és, per
lo stament ecclesiàstich lo reverent fra Gaspar
Farrer, prior de Cathalunya, mossèn Onofre
Gualbes, pabordre de València y sagristà de la
Seu de Vich, don Miquel de Turmo, prior de
Besalú; e per lo stament militar lo il·lustre don
Onofre de Rocabertí, vescompte de Rocabertí,
a.
b.
c.
d.

horat al manuscrit.
a continuació ratllat mis.
a continuació ratllat dels.
a continuació ratllat emperò, pus ell sabie la causa.

a. lo interlineat.
b. a continuació ratllat o.
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cipat, lo qual pensament fins assí dits senyors
deputats no han volgut effectuar sens llur parer
y determinasió, duptant esser-ne represos en
sdevenidor; e en cas que dit banch no.s pogués
obtenir ab lo dit biax, que·ls aconsellassen lo
faedor per ells. Las quals coses proposades enteses, fou lo comú parer de les susdites persones, com dit és convocades y aplegades, que si
lo dit loch com desús és designat se pot obtenir, posant dit banc ab dit biax, que·s deu pendre y, prenent-lo com és dit, que·ls parie ere
prou sufficientment acodir y satisfer a la decència, honor y preheminència del dit concistori. E
que, si lo dit banch no.s porà obtenir en la dita
forma, que si eran altra vegada consultats pensaran en lo faedor.

de Boxadós par a què, per part del dit concistori, sabessen la voluntat e intenció dels dits consellers de la present ciutat cerca la concessió del
dit loch, demanant per part del dit concistori
ab lo dit banch baix, com dit és. E, tornats
poch aprés, los dits mossèn Marimon y mossèn
Boxadós, en lo dit loch, referiren que, exposades per ells dites coses als dits concellers, los
fou respost que, ab consell y determinació de
lur promenja, havien deliberat que lo banch
larguer devant la dita rexa, sens alguna manera
de biax, fos consentit per al concistori dels senyors deputats y no altra cosa.

[1555 ]

Dilluns, VI. En lo dit die, en lo matí, foren aplegats en la dita casa de la Deputació los dits senyors deputat y oïdós, y de lur ordinació les
persones dels dits tres staments dejússcrites, ço
és, per lo stament ecclesiàstich lo dit mossèn
Onofre de Gualbes, don Miquel de Tormo, e
per lo stament militar lo dit il·lustre vezcompte
de Rocabertí e mossèn Galceran Albanell, e per
lo stament real mossèn Miquel Salgueda e mossèn Galceran Rovira; e los dits mossèn Bernat
Joan de Marimon, mossèn Francesch Dezbosch, mossèn Miquel de Boxadós e misser
Dionís Clariana, a les quals persones axí aplegades fou tornat a referir tot lo que fins en aquella
hora ere stat tractat cerca dit negoci, specialment en los dits dies de dissabte y diumenge
propassats. E foren pregades les dites persones,
axí ajustades com dit és per los senyors deputats, que volguesen aconsellar-los del faedor
per ells cerca dit negoci. E les dites coses enteses, aquí matex foren elegits per enbaxadorsa
los dits il·lustre vezcomte, mossèn Onofre de
Gualbes y mossèn Galceran Rovira, per a què
anassen al dit il·lustre loctinent general per haver de ell la final resolució de dit negoci, per
ésser lo temps tan curt per ésser lo die de damà,
que serie dimars, assignat per a la celabració de
les dites exèquies. Los quals enbaxadors, essent
tornats poch aprés en lo dit loch, faeren relació
que havien haguda per resposta del dit il·lustre
loctinent general que, hagut lo parer de son
Real Consell, havia determenat donar al dit
concistori per ha lur loch en dites exèquies, lo
die de damà, un banch larguer devant la rexa,
distantb de aquella per sinc palms, dins los
quals sinc palms stigués dit banch. La qual resposta, oÿda per tots los predits que en lo dit
loch staven aplegats, foren aquells molt pregats
per dits senyors diputats volguessen aconsellarlos del que los aparagués ells deguan fer en dit
negoci. E, hagutsc per dites persones entre si
diversos tractes cerca lo dit negoci, per quant la

Diumenge, V. Lo dit die, aprés lo migjorn, foren aplegats en la casa de la Deputació los senyors deputats e oÿdós de comptes, anant vestits de drap de dol ab sos caperons al cap,
aconpanyats dels porters ab les masses cubertes
de dol y dels officials y ministres del dit General
ab sengles gramalles y tots ab los capirons al
cap, a hon per lo semblant, de ordinació dels
dits senyors deputats, ab intervenció dels dits
oÿdós de comptes, foren ajustades les persones
dels dits tres staments dejússcrites, ço és, per lo
stamenta ecclesiàstich dit mossèn Onofre de
Gualbes, lo dit don Miquel de Tormo; e per lo
stament militar lo dit il·lustreb vezcomte de
Rocabertí y mossèn Galceran Albanell; e per lo
stament real mossèn Joan Miquel de Bellafilla;
e los dits mosèn Bernat Joan de Marimon,
mossèn Francesch Dezbosch y mossèn Miquel
de Boxadós; e misser Josef Muntaner y misser
Dionís Clariana, assessors, per los quals tots,
tractades y resumides totes les dites coses ja desús expressades, fou determenat que fos feta
enbaxada per part del dit concistori al dit il·
lustre loctinent general, elegint per anbaxadors
lo dit il·lustre senyor vezcomte, lo dit mossèn
Onofre de Gualbes y lo dit mossèn Miquel
Joan de Bellafilla, per a què supplicassen dit il·
lustre senyor loctinent li sie servey consentir lo
dit banch axí biaxat, com dit és, per als dits senyors deputats y llur concistori en lo die de la
dita solemnitat de les dites exèquies. E los dits
anbaxadors, poc aprés, essent tornats en la dita
casa de la Deputació, faeren relació que, havent
ells explicada dita llur embaxada, los fou respost per lo dit il·lustre loctinent general que ell
ho tractaria ab lo Real Consell, e que serie bé
que lo matex tractassen ab los consellers de la
present // 28r // ciutat. E, rebuda dita resposta,
aquí matex fou feta elecció dels dits mossèn
Bernat Joan de Marimon y de mossèn Miquel

a. a continuació ratllat o.
b. a continuació ratllat sinc palms.
c. a continuació ratllat entre si diversos.

a. a continuació ratllat militar.
b. a continuació ratllat vezcomp.
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[1555 ]

hora era ja molt tarda y molt prop de dotze hores, dita consulta y porrogació fou alergada y
porrogada per ala aprés dinar del matex die, encontinent, en lo matex loch. Lo dit dia, aprés
migjorn, foren aplegats en la dita casa de la Deputació los dits senyors deputats y oÿdós de
comptes y totes lesb dites altres persones desús
propnomenades, e los dits honorables dos assessors del dit General. E, haguts entre si sobre
dites coses diversos tractes y pensaments, lo
comú parer fou que, // 28v // attesa la dita resposta del dit il·lustre loctinent general ab deliberació del dit son Real Consell, dient no·ls seria donat altre loch del dit banch devant la dita
rexa distant de aquella los dits sinc palms, dins
los quals sinc palms stigua dit banc, que lo dit
loch no·s devia acceptar y que, no acceptant
aquell, que lo dit concistori no devia anar a la
dita solemnitat, y que pus no·s havie anar a·n
aquella que lo dit concistori dels senyors deputats no·s devia aplegar per lo die de damà, ne en
la casa de la Deputació ne en altra part.
29v

32r

Divendres, XII. En aquest die partí de la present ciutat mossèn Hierònym Nato, substituït
y en loch de mossèn Barnat Joan de Marimon,
sobrecullidor, de voluntat dels senyors deputats, a la visita de la sua sobrecol·lecta de levant.
35r

Dissapte, XIIII. Festum sancte Margarite. En
aquest die los senyors deputats e oÿdors de
comptes, acompanyats dels officials y ministres
de la casa de la Deputació, vestits de dol, foren
en casa del il·lustre marquès de Tariffa, loctinent y capità general de sa magestat, per visitar
aquell per causa de la mort de sa muller.

35v

Dissapte, XX. En aquest die los senyors deputats e oÿdors de comptes, acompanyats dels officials y ministres del dit General, tots vestits
de dol, foren al monestir dels frares menors de
la present ciutat, a hon foren convidats dits senyors deputats per part del il·lustre marquès
de Tariffa, en lo qual monestir se celebrà solemnament lo aniversari o cos present de la
muller del dit il·lustre marquès. Segueren dits
senyors deputats dins lo cor, en lo entrant a la
part dreta. E los consellers de la present ciutat
no·y foren per la pretensió tingueren que no·y
devie haver tuguri, com sols sie per a persones
reals. Al altar major stigué per cap de dol don
Ernando, germà del dit il·lustre marquès, per
no poder exir de casa dit il·lustre marquès per
indisposició de sa persona, e junctament ab ell
lo il·lustre compte de Aytona ab molts altres
cavallers.

36r

Dimecres, a XXXI. En aquest die tornà mossèn
Hyerònym Nato de la visita de la sobrecol·
lecta de levant, hon ere anat de voluntat dels
senyors deputats, per mossèn Bernat Joan de
Marimon, sobrecullidor. En aquest die és fet
lo compte a mossèn Bernat Joan de Marimon
de XXXXoVI lliures, XIII sous, IIIIo, per huna anada de la vessita de la sua sobrecol·lecta de levant; espedit a II de agost, 1555.

Diumenge, XVIIII. Tornaren en aquest diec...
Lavaneres y Pere Rehull, de les parts de Urgell,
hon eren anats tremesos per los senyors deputats per la col·lecta y guarda dels drets dels çafrans.

Juny, any

MDLV

Dimecres, XII. En aquest die mossèn Pere Fer
rús, sobrecullidor, tornà en la present ciutat de
la visita de la sua sobrecol·lecta de ponent.
32v

Dissapte, XV. En aquest die mossèn Barnat
Joan de Marimon, sobrecullidor, tornà en la
present ciutat de la visita de la sua sobrecol·
lecta de levant. [El] dia present és fet lo compte
a mossèn Bernat Joan de Marimon, per huna
anada [de] la vesita feta a la sua sobrecol·lecta,
de XXXXoVI lliures, XIII sous, IIII; espedit dit dia
XV de abrill, 1555.

33v

Dijous, XXVII. En aquest die partí mossèn Francesch Vila, oÿdor ecclesiàstichd, de la present
ciutat, a la volta de sa casa per sos affers.

34v

Juliol, any

37v

MDLV

Diumenge, XVIII. En aquest die los senyors deputats e oÿdors, cridats per lo il·lustre marquès
de Tariffa, loctinent y capità general de sa magestat, acompanyats dels officials y ministres de
dit General, foren ab les masses grans altas a sa
casa, per negosis de sa magestat.

MDLV

Dimars, VIIII. En aquest die tornà en la present
ciutat mossèn Francesch Vila, oÿdor ecclesiàstiche, de la volta de sa casa, hon ere anat per sos
affers.
a.
b.
c.
d.
e.

Agost, any

a continuació ratllat a.
a continuació ratllat altres.
a continuació un espai en blanc.
eccliàstich al manuscrit.
eccliàstich al manuscrit.

38r

Dissapte, XXIIII. En aquest die partí de la present ciutat, per sos afers, misser Dionís Clariana, altre dels assesors y advocats ordinaris del
dit General.

38v

Divendres,

XXX.

En aquest dia partí Pere Fer-
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lecta de levant, [la] quall li és paguada a XXVIIIIo
de hoctobre, 1555.

rús, sobrecullidor, de ordinació dels senyors
deputats, per a la visita de la sua sobrecol·lecta
de ponent.
39r

Setembrea, any

Dimecres, XXX. En aquest die tornà en la present ciutat mossèn Dalmau de Copons, deputat
militar, de la volta de sa casa, hon ere anat per
sos afers.

MDLV

Dilluns, II. En aquest die tornà en la present
ciutat misser Dionís Clariana, altre dels assesors
y advocats ordinaris del General, qui·s ere absent de la present ciutat per sos afers.
40r

46r

Octubre, any

Dissapte, XXX. Festum sancte Andree. En aquest
die tornà en la present ciutat mossèn Pere Fer
rús, sobrecullidor, de la visita de la sua sobrecol·
lecta de ponent. En aquest die fou feta extracció de consellers en la casa de la ciutat, y foren
mossèn Miquel Palau, mossèn Miquel Salgueda, mestre Cosma Amiguet, mossèna... Arlés,
mossèn Joan Lunes. Fins ací és fet lo compte a
mossèn Perot Ferrús, sobrecollidor, de les entrades y exides de ponent, per dues anades li
heren degut de ponent de la sua sobrecol·lecta,
a raó XXXXVI lliures, VI sous, VIII per anada, valen LXXXXoII lliures, XIII sous, IIIIo; espedit a VI
de mars de 1556.

Dimars, lo primer. En aquest die tornà en la
present ciutat mossèn Francesch Vila, oÿdor
ecclesiàstich, de la volta de sa casa, hon ere anat
per sos afers.
Divendres, IIII. Festum beati Francisci. En
aquest die los senyors deputats ecclesiàstichb y
real, absent de la present ciutat y vegaria lo deputat militar, junctament ab los honorables
oÿdors de comptes, foren, acompanyats dels
officials del General ab les masses altes, al monestir de framenors, hon oÿren lo offici solemne. En aquest die mateix partí mossèn Miquel Ciurana, regent los comptes del General,
tremès per los senyors deputats a la cort de
Castella.
Dissapte, XII. En aquest die partí mossèn Bernat Joan de Marimon, sobrecullidor, per a la
visita de la sua sobrecol·lecta dec levant, segons
ne féu relació Melchior Rovira, porter.

43r

Dissapte, XVIIII. En aquest die partí de la present ciutat Barnat Bonet, guarda del General,
ab comissió dels senyors deputats par a la col·
lecta dels çafrans.

43v

MDLV

Divendres, XXVIIII. En aquest die partí de la
present ciutat mossèn Pere Boteller, deputat
real, par a la visita de sa casa, per sos afers.

MDLV

42r

Novembre, any

Dilluns, XXV. Festum sancte Caterine. En
aquest die partí de la present ciutat mossèn
Francesch Vila, oÿdor ecclesiàstich, a la volta
de sa casa per sos affers. En aquest die mateix
los senyors deputat e oÿdors, a[companyats]
dels officials del General, foren ab les ma[sses]
altes al monestir dels frares preÿcadors, hon
oÿren lo [offici].

Dimars, XVII. En aquest die partí de la present
ciutat de Barchinona mossèn Francesch Vila,
oÿdor de comptes per lo stament ecclesiàstich,
per a la volta de sa casa, per sos affers.
Dimecres, XVIII. En aquest die partí de la present ciutat de Barchinona mossèn Dalmau de
Copons, deputat militar, par a la volta de sa
casa, per sos affers.

41v

[1555 ]

46v

Desembre,

MDLV

Diumenge, primer. En aquest die fou feta extracció en la casa de la ciutat de Barchinona
dels honorables consellers.
Dilluns, II. En aquest die juraren dits honorables consellersb.

Divendres, XXV. En aquest die tornà en la present ciutat mossèn Barnat Joan de Marimon,
de la visita de la sua sobrecol·lecta de levant, segons dix ell mateix. [És] stat lo compte a mossèn Bernat de XXXXoCVI lliures, XIII sous, IIIIo,
per huna anada que ha feta a la sua sobrecol-

48r

Dimars, XXIIII. En aquest die tornà en la present ciutat mossèn Francesch Vila, oÿdor ecclesiàstichc, de la volta de sa casa, hon ere anat per
sos afers.

49v

Dissapte, XXVIII. En aquest die partí de la present ciutat mossèn Francesch Vila, oÿdor ecclesiàstich, a la volta de sa casa per sos afers.
a. a continuació un espai en blanc.
b. en l’assentament corresponent a dissabte, dia XIIII, es llegeix
ratllat En aquest die tornà en la present ciutat mossèn Pere
Boteller, deputat.
c. eccliàstich al manuscrit.

a. a continuació ratllat agost.
b. eccliàstich al manuscrit.
c. a continuació ratllat p.
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50v

Janer, any

ciutat mossèn Miquel Barrot, substituÿt de
mossèn Bernat Joan de Marimon, sobrecullidor, de la visita de la sobrecol·lecta de levant.
[En] aquest dia és fet [lo] compte a mossèn
Bernat Joan [de] Marimon de XXXXVI lliures,
XIII sous, IIIIo, per la hanada [a] la vessita de la
sua sobrecol·lecta de levant; espedit a VIII de
abrill, MDLVI.

MDLVI

Divendres, X. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn [Hierònim] Nato, substituït de
mossèn Barnat de Marimon, sobrecullidor, per
a la sua sobrecol·lecta de levant, segons dix
mossèn Marimon.
51v

52r

53v

Dijous, XXIII. En aquest die tornà en la present
ciutat mossèn Francesch Vila, oÿdor ecclesiàstich, de la visita de sa casa, hon ere anat per sos
afers.

59r

Dilluns, XXVII. En aquest die tornà en la present ciutat mossèn Barnat Joan de Marimon,
de la visita de sa sobrecol·lecta de levant. En
aquest dia és fet lo compte a mossèn Bernat
Joan de Marimon, per huna anada de la vessita
de la sua sobrecol·lecta de levant, de XXXXVI
lliures, XIII sous, IIIIo; espedit dit dia.

Fabrer, any

Dimecres, XXII. En aquest die foren celebrades
solemnes vespres en [la] casa de la Deputació, y
féu aquellas lo reverent mossèn Francesch Hierònym Benet Franch, deputata ecclesiàstich,
ardiaca de la Mar y canonge de la Seu de
Barchinona. Foren assistents mossèn Joan Sellés y [Lorens] Viader, canonges, de dita Seu.
Foren-hi present los magnífichs consellers de
Barchinona.

MDLVI

Dissapte, XV. En aquest die tornà en la present ciutat mossèn Pere Boteller, deputat real,
de la volta de sa casa, hon ere anat per sos
afers. [En a]quest dia; fins ací [és] fet lo
compte a misser Joanot [Torr]es, hoÿdor de
comptes reyall, de XXVIII lliures, [XV]IIIIo
sous, IIIIo, per LXXVIIIIo dies à servit de diputat reyall, per la absència de mossèn Perot Boteller, [a raó de V]II sous, IIIIo lo dia, a compliment de XVI sous, VI per lo salari de diputat;
[es]pedit a XXII de febrer, 1556. XXVIII lliures,
XVIIIIo sous, IIIIo.
54r

57v

58v

Dimars, XXI. En aquest die tornà en la present
ciutat mossèn Dalmau de Copons, deputat militar, de la volta de [sa] casa, hon ere anat per
sos afers. Fins ací és fet lo compte a mossèn
Antich Senespleda, oÿdor de comptes militar,
per XVI dies de son salari de deputat à servit per
la absència de mossèn Dalmau de Copons, deputat militar, a raó VII sous, IIIIo lo dia, que
passen V lliures, XV sous; espedit a III de juyn,
1556.

Dijous, XXIII. Festum sancti Georgii. En aquest
die fou celebrada la festa del gloriós sanct Jordi
en la casa de la Deputació. Foren-hi presents lo
il·lustre marquès de Tariffa, loctinent y capità
general de sa magestat, lo reverent bisbe de Urgell, Puig, los magnífichs consellers de Barchinona. Digué la missa lo dit reverent deputat
ecclesiàstich, lo evangeli m[ossèn] Joan Sellers
y la epístola [Lorens] Viader, canonges de la
Seu de Barchinona. Sermonà frab... Çagarriga,
monjo de Banyoles.

Dijous, XX. En aquest die morí mossèn Francesch Vila, oÿdor de comptes ecclesiàstich,
cuius anima requiescat in pace. Fins ací és fet lo
compte al quòndam mossèn Francesch Vila,
canonje de Vich, de VIIII lliures, III sous, IIIIo,
per la porrata de XX dies de son salari de la present terça, a raó VIIIIo sous, II lo diaa; espedit
per mi, a XVI de mars, 1556.

Dimecres, lo primer. En aquest dia partí de la
present ciutat mossèn Miquel Barrot, substituït
de mossèn Bernat Garau de Marimon, sobrecullidor, per a la visita de sa sobrecol·lecta de
levant.

Diumenge, XXVI. En aquest die los senyors deputats e oÿdors y llurs honorables assessors,
acompanyats dels officials de la casa de la Deputació, tots a cavall, pertiren de la casa de la
Deputació y, anant per la Bòria, arribaren en la
plassa del Born, hon stave aparellatc, a despeses
del General, un rench de fusta per a justar y,
descavalcats en lo dit Born, se’n pujaren en
dues finestres que tenien logades en lo mig de
dit Born per mirar dita justa.

Dilluns, VI. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Dalmau de Copons, deputat militar, a la volta de sa casa per sos afers.

Dijous, XXX. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Pere Boteller, deputat real, a la
volta de sa casa per sos affers.

Abril, any

Dilluns,

XIII.

59v

MDLVI

En aquest die tornà en la present

a. deputat ecclesiàstich interlineat.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació ratllat all.

a. a continuació ratllat present.
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60r

Maig, any

ciutat mossèn Miquel Ciurana, regent los
comptes del dit General, de la cort de Castella,
hon ere anat tremès per los senyors deputats.

MDLVI

Dilluns, IIII. En aquest die Miquel Barrot,
substituït de mossèn Bernat Joan de Marimon,
sobrecullidor, partí par a la visita de la sobrecol·
lecta de levant, segons dix en consistori mossèn
Marimon.
61v

62r

65v

Divendres, XXII. En aquest die tornà en la present ciutat mossèn Pere Boteller, deputat ecclesiàstich, de la volta de sa casa, hon ere anat per
sos affers. [Fin]s ací és fet lo compte [a mi]sser
Joan Torres, oÿdor de comptes reyall, [de] VIII
lliures VIII sous, VIII, per XXIII dies à servit de
deputat reyall per la absència de mossèn Perot
Boteller, a raó VII sous, IIIIo, a compliment de
XVI sous, VI [de] lo salari de diputat; espedit a II
de juyn [de] MDLVI; VIII lliures, VIII sous, VIII.

67v

71r

64v

Dijous,

XXV.

Setembre, any

MDLVI

Divendres, XVIII. En aquest die partí de la present ciutat mossèn Dalmau de Co[pons], deputat militar, a la volta de sa casa per sos afers.
72v

Octubre, any

MDLVI

Dilluns, V. En aquest die partí de la present ciutat mossèn Bernat de Marimon per a la visita de
la sua sobrecol·lecta de levant. En aquest mateix dia partí de la present ciutat mossèn Jaume
de Migevila per a la visita de la sua sobrecol·
lecta de ponent.
Dimars, VI. En aquest die prestà lo jurament
acostumat fra Antoni Coll, monjo de Roses,
novament extret per oÿdor ecclesiàstich, per
mort de mossèn Miquel Simon, canonge de
Gerona.

Dijous, XVIII. En aquest die fou extret mossèn
Miquel Simon, canonge de la Seu de Gerona,
per oÿdor de comptes del dit General per loa
stament ecclesiàstichb, per lo restant temps del
corrent trienni, per mort de mossèn Francesch
Vila, quòndam, canonge de Vich, y per absència y renunciació dels altres aprés extrets.
Dimars, XXIII. En aquest die jurà y pres possessió mossèn Miquel Simon, canonge de Gerona,
novament extret per oÿdor ecclesiàstich.

MDLVI

Dijous, XVII. En aquest die fou extret fra Anthoni Coll, monjo infermer del monestir de Roses, en oÿdor ecclesiàstichb, per mort de mossèn Miquel Simon, canonge de Gerona.

MDLVI

64r

Agost, any

Dimars, IIII. En aquest die morí mossèn Miquel Simon, canonge de Gerona, oÿdor de
comptes per lo stament ecclesiàsticha, en la ciutat de Gerona, segons ne foren certificats los
senyors deputats. [Fins] ací és fet lo compte
[al] quòndam mossèn Miquell Simó de XVIIIIo
lliures, XIIIIo sous, II [de] son salari hordinari,
de XXXXoIII dies, [a raó] VIIIIo sous, II lo dia;
espedit a VIII de aguost, 1556.

Dimars, XXVI. En aquest die tornà en la present
ciutat Miquel Barrot, substituït de mossèn Bernat Joan de Marimon, de la visita de la sobrecol·
lecta de levant, segons ha dix dit mossèn Marimon en consistori. En aquest dia és passat lo
compte a mossèn Bernat Joan de Marimon, sobrecollidor de levant, per les tres anades à fetes
per lo present any, al quall li són pagades XXXXVI lliures, XIII sous, IIII; espedit per lo racionall
dit dia.

Juny, any

MDLVI

Divendres, X. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Miquel Simon, oÿdor de comptes ecclesiàstich, a la volta de sa casa per sos
afers.

Dimecres, XXVII. En aquest die tornà en la present ciutat Barnat Bover, guarda del general en
la taula de la present ciutat, de la volta de Urgell, hon ere anat tremès per los senyors deputats per cullidor y guarda dels drets dels çafrans.
Fins ací és fet lo compte a mossèn Barnat Bover
de CXXVIIIIo lliures, X sous, per raó de CCXXII
dies, a raó XI sous, VIII, ço és, VII sous per lo salari y IIIIo sous, VIII per remuneració, conforme
a la desliberació feta en consistori lo dia present, a XXII de juyn, MDLVI.
63v

Juliol, any

[1556 ]

En aquest die tornà en la present

a. a continuació ratllat ne.
b. eccliàstich al manuscrit.

73v

Dimecres, XIIII. En aquest die se féu solemna
professó per la present ciutat per los lochs que·s
acostume lo die de Corpore Christi, faent gràcies a Déu per la bona que lo emperador rey nostre senyor, venint de les parts de Alamanya per
mar, ere desenbarcat en Spanya.

74r

Dilluns,

XVIIII.

En aquest die tornà en la pre-

a. eccliàstich al manuscrit.
b. eccliàstich al manuscrit.
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sent ciutat mossèn Bernat Joan de Marimon,
de la visita de la sua sobrecol·lecta de levant.

partí mossèn Pere Boteller, deputat real, de la
present ciutat, a la volta de sa casa per [sos]
afers.

Dimecres, XXI. En aquest die pertiren Pere Rovira, y [Bernat] Bover, par a la col·lecta dels
drets dels çafrans en les parts de Urgell.
74v

80v

Divendres, VIII. En aquest die partí de la present ciutat Miquel Barrot, par a la visita de la
sobrecol·lecta de levant, tremès per mossèn
Joan Barnat de Marimon, sobrecullidor de dita
sobrecol·lecta. En aquest mateix die partí de la
present ciutat Domingo Moratxó, per a la visita
de la sobrecol·lecta de ponent, tramès per mossèn Jaume de Mitjavila, sobrecollidor de dita
sobrecol·lecta.

81v

Divendres, XXII. En aquest die tornà fra Anthoni Coll, oÿdor de comptes ecclesiàsticha, de la
volta de sa casa, hon ere anat per sos affers.

82r

Dimecres, XXVII. En aquest die manaren los senyors deputats continuàs la tornadab de mossèn Miquel Barrot, lo qual ere anat a la sobrecolecta de levant per mossèn Bernat Joan de
Marimon. A IIIIo de mars, 1557; en aquest dia
és fet lo compte a Miquell Barrot de VI lliures,
sous, per la hanada que à feta a dita col·lecta. E
més, a mossèn Bernat Joan de Marimon de
XXXXVI lliures, XIII sous, III, per la matexa rahó,
dit dia.

Diumenge, XXV. [En a]quest dia és passat [lo]
compte a Miquell Barrota escrivent, per les III
anades fetes a la sobrecol·lecta de levant per
mossèn Bernat Joan [de] Marimon, a raó VI
lliures, sous per anada, per VIII lliures, sous; espedit [per] lo racional, a XXV de hoctobre,
1556.
Dijous, XXVIIII. En aquest die tornà en la present ciutat mossèn Dalmau de Copons, deputat
militar, de la volta de sa casa, hon ere anat per
sos afers. [Fins] aquest dia és fet lo [compte] a
mossèn Antic Senespleda, oÿdor de comptes
[mili]tar, per XXXXoI dies de la absència del dit
[mossèn] Dalmau de Copons, a raó VII sous,
IIIIo lo dia; espedit [a pri]mer de desembre,
1556, que valen XIIIIo lliures, XVIIIIo sous, VIII.
Dissapte, XXXI. [Fins] ací és fet lo compte [al]
reverent fra Anthoni Coll, oÿdor de comptes
per lo stament eclesiàstich, per la sua porrata de
VI de [hoctobre] fins vuy, a raó VIIII sous, II lo
dia, que pujen XI lliures, XVIII sous, IIIIo; espedit
al primer de desembre, 1556.

75r

Noembre, any

Diumenge, XXXI. En aquest tornà en la present
ciutat lo dit mossèn Pere Botaller, deputat real,
de la volta de sa casa, hon ere anat per sos affers. En aquest dia és fet lo compte a misser
Joan Torres, oÿdor de comptes per lo stament
reyall, de XXXI dies à servit de deputat per la absència de mossèn Perot Boteller, deputat reyall,
a raó VII sous, IIIIo lo dia, que sumen XI lliures,
VII sous, IIIIo; espedit a VIIIIo de mars, 1557.

MDLVI

Diumenge, primer, Festum Omnium Sanctorum.
Dilluns, II. Conmemoratio Defunctorum.
Dimecres, IIII. En aquest die tornà mossèn
Jaume Migevila de la visita de la sua sobrecol·lecta de ponent. En aquest die és fet lo
compte a mossèn Jaume de Mitjavila per la primera visita de la sua sobrecol·lecta de ponent,
de quorante-sis liures, tretze sous y quatre dinés, a raó cent y quarante liures l’any, dich
XXXXVI lliures, sous; espedit a XX de nohembre,
1556.

83v

Dehembre, any

84r

MDLVI

Divendres, XXV. Festum Natalis Domini.
80r

Janer, any

MDLVII

Dissaptec, XIII. En aquest die tornà en la present ciutat mossèn Joan Migevila, sobrecullidor, de la visita de la sua sobrecol·lecta de
ponent.

Divendres, VI. Festum sancti Severi.
79v

Fabrer,

Dimarsd, XXIII. En aquest die fonc elegit per assesor misser Joan Jovells doctor en leys, del dit
General, per lo restant del concorrent trienni y
per lo trienni propvinent, per renunciació de
misser Dionís Clariana, assessor [del] dit General. E lo die matex prestà lo jurament, sagrament y homanatje acostumats. Fins ací és fet lo
compte a misser Dionís de Clariana de VI lliures, sous, per XXII dies de son salari hordinari, a

MDLVII
a.
b.
c.
d.

Divendres, lo primer. Festum. En aquest die
a. Barrot interlineat, damunt de Borrot ratllat.

eccliàstich al manuscrit.
a continuació ratllat la.
Dissapte interlineat, damunt de Dijous ratllat.
a continuació ratllat nge.
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raó C lliures, sous l’any; espedit a VIIIIo de julioll, 1557.
87v

Abril,

ciutat Lorens Riembau, de la sobrecol·lecta de
levant, per mossèn Bernat Joan de Marimon.
En aquest matex die partí de la present ciutat
Domingo Moratxó, tramès per mossèn Jaume
de Mitjavila per la sua sobrecol·lecta de ponent.
[En] aquest dia és fet [lo] compte a mossèn
Bernat Joan de Marimon de XXXXoVI lliures, XIII
sous, IIIIo, per la hanada de la vesita [de] la sua
sobrecol·lecta de levant; espedit [a] XXVIII de
dit abrill, 1557. [E] a mossèn Lorens Riembau,
per la matexa rahó, VI lliures, sous.

MDLVII

Divendres, II. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Dalmau de Copons, deputat militar, par a la volta de sa casa per sos afers.
88r

Divendres, a VIIII. En aquest die, entre les onze
y dotze ores de nit, finà sos darrers dies misser
Joan Jovells, altre dels assessors del dit General,
cuius anima requiescat in pace. Fins ací és fet lo
compte a misser Joan Jovells, doctor, de XII
lliures, XI sous, per XXXXoVI dies de porrata de
son salari hordinari de açessor, a raó C lliures,
sous l’any; espedit a VIIIIo de julioll de 1557.

90r

Dissabta, a XVII. En aquest die tornà mossèn
Dalmau de Copons, deputat militar, de la volta
de sa casa, hont era anat per sos negocis. Fins
en aquest dia és fet lo compte a mossèn Antich
Senespleda de V lliures, X sous, per son salari de
XVa dies, [per] absència de mossèn Dalmau de
Copons; espedit [a] XX de maig, 1557.

89r

Dijous, a XXII. En aquest tornàb fran Anthoni
Coll, oÿdor ecclesiàstich, de la volta de sa casa,
hont ere anat per sos negocis. En aquest matex
die foren celebrades solemnes vespres en la casa
de la Deputació y féu aquelles lo reverent mossèn Francesch Hierònim Benet Franc, deputat
ecclesiàstich, ardiaca de la Mar y canonje de la
Seu de Barchinona, Gervasi Oliba y mossèn
Gaspar Masfarrer, preveres, beneficiats en la
Seu de Barchinona. Foren-hi presents los magnífichs consellers.

Dijousb, VI. En aquest die los senyors deputats
y oÿdós de comptes ecclesiàstich y real y lurs
honorables assessors, acompanyats del officials
de la casa de la Deputació, General y Bollac, ab
ses gramalles de dol, foren de matí, a les nou
hores, en casa de dit mossèn Antich Senesplada, quòndam, oÿdor de comptes per lo bras
militar, y allí stigueren fins que fonc soterrat dit
cors; y fonc soterrat en la sglésia de Sanct Joan
de la present ciutat.
91r

Dilluns,
a.
b.
c.
d.

XXVI.

Divendres, XIIII. En aquest die fou extret mossèn Galceran Copons en oÿdor militar, per
mort de mossèn Antich Senesplada.
Dissabta, XV. En aquest die prestà lo jurament
acostumat mossèn Galceran Copons, novament extret per oÿdor militar per mort de mossèn Antich Senespleda.

Divendres, XXIII. Festum sancti Georgii. En
aquest die fonc celebrada solemnament la festa
del gloriós sanct Jordi en la casa de la Deputació. Foren-hi presents lo reverendíssimo bisbe
de Barcelona, los magnífichs concellers de
Barchinonac, lo comte de [...]. Digué la missa
lo dit reverent deputat ecclesiàstic, lo evangeli
mossèn Joan Cellers y la epistola mossèn Lorens Viader, canonjes de la Seu de Barchinona.
Sermonà frad... Jordà, del orde del Carme.
89v

MDLVII

Dimarça, III. En aquest die, entre les onze y
dotze hores de nit, finà sos derrés dies mossèn
Antich Senespleda, oÿdor de comptes per lo
stament militar, cuius anima requiescat in pace.
Fins ací és fet lo compte al quòndam mossèn
Antich Senesplada de I lliura, XVI sous, VIII, per
IIIIo dies de porrata de son salari hordinari de la
corrent terça; espedit per mi, a V de julioll,
1557.

Dissabta, a X. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Lorens Riembau, enviat per
mossèn Bernat Joan de Marimon per la sua sobrecolecta.
88v

Maig,

[1557 ]

Diumenge, XVI. En aquest die tornà mossèn
Jaume de Mitjavila, sobrecollidor, de la sua sobrecol·lecta de ponent. En aquest die matex
tornà Domingo Moratxó, substituït de dit
mossèn Mitjavila, de la dita sua sobrecol·lecta.
Fins ací és fet lo compte a mossèn Jaume de
Mitjavila, sobrecollidor, de XXXXoVI lliures, XIII
sous, IIIIo, per huna hanada de la sua sobrecol
lecta; espedit a II de juyn, 1557. [E] més, és fet
lo compte a Domingo Moratxó, per altre
anada, VI lliures, sous; espedir a II de juyn,
1557.

En aquest die tornà a la present

a continuació ratllat liures.
a continuació ratllat mossèn.
a continuació ratllat comp compte.
a continuació un espai en blanc.

a. Dimarç interlineat, damunt de Dilluns ratllat.
b. Dijous interlineat, damunt de Dimecres ratllat.
c. a continuació ratllat foren.
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91v

Divendres, XXI. En aquest die foren afegides a
mossèn Agostí Sols, exactor del General y cridenser dels alberans dels depòsits dels salaris
dels doctors del Real Consell, trenta liures barceloneses al salari ordinari de credenser, pagadores per ses terses, com és acostumat pagara.

92r

Dilluns, XXXI. Fins ací és fet lo compte a mossèn Agustí Colls de XVI sous, VIII diners, per
porrata de X dies de creximoni del haumentació
del salari de XXX lliures, sous, per lo hofici de
credenser dels albarans del depòsits del Reyal
Consell; espedit per mi, a X de juyn, 1557.

96v

fici de guarda del palau real, qui tingue càrrech
de tenir les claus y tancar y obrir les portes foranes de aquell, y mirar per les taulades y per les
altres coses sie bé y conservació del dita palau,
essent-hi lo virrey com no, y scombrar la sala
gran hont scriuen los notaris y altres coses més
largament contengudes en la dita creació, ab salari de sinquanta liures per quiscun any, pagadores per terces com als officials de la De[putació].
97r

Dissabta, XXXI. En aquest die fonc admès en
poscessió lo magnífich misser Francesch Gomis
y prestà lo jurament en la forma acostumada.
En aquest die fonc proveït del offici de portaler
y guarda del aposento del il·lustre loctinent general Pere Albimanya. Fins ací és fet lo compte
a mossèn Galseran de Copons, donzell, de la
vila de Servera, 35 (lliures), 15 sous, per LXXVIII
dies que à servit en la corent terça per salari
hordinari, a raó VIIIIo sous, II diners lo dia, que
valen dites XXXV lliures, XV sous; espedit per mi,
a XXXI de julioll, 1557.

97v

Dissapta, XXIIII. En aquest die fonch creat lo of-

Dit die, dissabta XXXI. En aquest dieb foren afegides a quiscú dels portalers del portal Nou y
de Sanct Anthoni, ço és, a Monserrat Benet y a
Salvador Mirallesc, sis liures a cada hu perd cada
any, ultra lo salari ordinari acostumaven de rebre quiscun any, axí que de assí al devant ells y
sos successors en dits officis reben, ço és, quiscú de ells trenta-sis liures. [En] aquest dia és fet
la porrata als dits Montserrat Benet y Salvador
Miralles, a quiscú d’ells, vint [so]us, de porrata
de les sis liures de creximoni [a] quiscú d’ells
per los dos messos de agost y setembre proppassats, ço és, a Monserrat Benet 1 lliura, sous,
a Salvador Miralles 1 lliura, sous; espedit per
mi, a VIIIIo de hoctobre, 1557.

a. en l’assentament corresponent a diumenge, dia XXXI, es llegeix ratllat fins ací és fet lo compte.
b. a continuació ratllat as.

a.
b.
c.
d.

Juliol, any

MDLVII

Dilluns, XXIIII. En aquest die fonc elegit lo
magnífich misser Miquel Quintana, fill de misser Joan Quintana, per acessor del General per
lo restant del concorrent trienni y per lo trienni
venidor, per renunciació de misser Francesch
Gomis.
Dimarç, XX. En aquest die lo magnífich misser
Miquel Quintana prestà lo jurament acostumat. [És] fet lo compte a misser Miquell Quintana, altre dels assesós ordinaris, per XII dies de
porrata de son salari de la present terça, a raó
cent liures l’any, pujen III lliures, VI sous; espedit a III de setembre, 1557.
Dimecres, XXI. En aquest die renuncià lo magnífich misser Josef Muntanerb, advocat y assessor ordinari del dit General, lo dit offici y càr
rech de assessor y advocat del General y casa de
la Deputació.

a continuació dues lletres ratllades il·legibles.
a continuació ratllat aq.
a continuació ratllat e.
per cada any interlineat.
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[1557 ]

Dietari número 18
Folis 1r-109v

Trienni 1557-1560
1r

Agost, any

sat de la ciutat de Tarregona, foren presentats
los comptes de sa administració. En aquest matex die tornà mossèn Jaume de Mitjavila, sobrecollidor de ponent, de la sua sobrecol·lecta,
y Domingo Moratxó, son substituït.

MDLVII

Diumenje, lo primer. Festum Vincula sancti Petri. En aquest die juraren mossèn Anthoni Vila,
cavaller, en la veguaria de Vich domiciliat,
mossèn Joan Luís Cornet, ciutedà de Barchinona, deputats; mossèn Simeon Ferran, en la
vila de Vilafranca del Penadès domiciliat, y
mossèn Macià Torres, ciutedà de Leyda, oÿdor
de comptes del dit General.

Dijous, XXVI. En aquest die foren presentats los
comptes per part de mossèna..., deputat local
de la ciutat de Balaguer; foren presentats los
comptes de sa administració.
3v

Dilluns, II. En aquest die jurà mossèn Onofre
Jordà, canonje de la Seu de Tortosa, oÿdor de
comptes per lo bras ecclesiàstich. En aquest matex die foren presentats los comptes per mossèn
Joan Lorens Campelles, deputat local lo trienni
proppassat de la ciutat de Manresa. En aquest
matex diea, deprés dinar, me manaren los senyors deputats apuntàs a mossèn Francesch Cavaller, ajudent de la scrivania major, qui no era
present en la casa de la Deputació.

4v

3r

Setembre,

MDLVII

Dimarç, a VII. En aquest die mossèn Bernat
Joan de Marimon, sobrecollidor de levant, me
digué que enb aquest die ere partit Lorens Riembau, son substituït, per a la sua sobrecol·
lecta.

Dimecres, III. En aquest die partí mossèn Jaume de Mitjavila, sobrecollidor de la col·lecta de
ponent, per a la sua sobrecol·lecta.
2v

Dimarts, XXXI. Fins ací és fet lo compte a Pere
Albimanya, de XXXII de porrata de son salari
hordinari de portaler y guarda de la possessió
del loctinent generall, del dia de la possesió de
dit son hofici, com en lo dietari apar, que, a raó
L lliures, sous per any, valen IIII lliures, VIII
sous; espedit per mi, a X de desembre, 1557.

Divendres, X. En aquest die, per part de mossènc..., deputat local lo trienni proppassat de la
vila de Cervera, foren presentats los comptes de
sa administració.

Dilluns, XXIII. En aquest die misser Anthoni
Ros, dat en coadjutor a misser Francesc Vallseca, altre dels doctors del Real Consell, per sa
majestat, prestà lo sagrament hi homanatjeb
acostumats en poder de misser Francesch Muntaner, regent la Cancellaria, e oý sentència de
excomunicació promulgada per lo official del
reverent senyor bisbe de Barchinona, ut in libro Juramentorum.

5v

Dimecres, XXII. En aquest die foren presentats
per mossèn Andreu Ortodó, deputat local de la
Seu de Urgell, los comptes per lo restant del
trienni proppassat, per lo qual fonc diputat.

Dimecres, XXV. En aquest die, per part de mossènc... Sendra, deputat local lo trieni proppas-

Dijous, XXIII. En aquest die fou feta extracció
de deputat ecclesiàstich en la forma acostumada, per no ésser arribat dins lo temps statuït

a. a continuació ratllat me.
b. a continuació ratllat y oý.
c. a continuació un espai en blanc.

a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació tres lletres ratllades i il·legibles.
c. a continuació un espai en blanc.
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Mor, lo trienni propassat deputat locala de la
vila de Puigcerdà, foren presentats los comptes
de sa administració. En aquest matex die foren
presentats los comptes de la diputació local de
la vila de Camprodon per en Pere Carbonell, lo
trienni propassat deputat local.

lo reverendíssimo arcabisbe de Tarregona, e
fonc extret lo reverent fra Pere Àngel Farrer y
Dezpuig, abat de Sanct Culgat de Vallès, per
deputat per lo stament ecclesiàstich.
Divendres, XXIIII. En aquest die jurà lo dit reverent fra Pere Àngel Farrer y Dezpuig, deputat
per lo stament ecclesiàstich. En aquest matex
die foren presentats los comptes de la deputació local de Leyda. En aquest die és fet lo
compte de LIII dies de porrata, per lo que ha
servit per la absència de diputat eclesiàstich, a
VII sous, IIIIo lo dia, que valen XVIIIIo lliures, VIII
sous, VIII; espedit al primer de desembre de
MDLVII.
6r

6v

Dimarç, XII. En aquest die partí mossèn Jaume
de Mitjavila, sobrecollidor de ponent, y Domingo Morató, son substituït, per a la dita sua
sobrecol·lecta de ponent.
7v

Divendres, XV. En aquest die, per part de mossèn March Boix, lo trienni proppassat deputat
local de la ciutat de Tortosa, foren presentats
los comptes de sa administració. En aquest matex die foren presentatsb, per part de mossèn
Joan Domènech, lo trienni proppassat deputat
local de la vila de Berga, los comptes de sa administració.

Dimarç, XXVIII. En aquest die foren presentats
los comptes per part de Francesch Rayner, lo
trienni proppassat deputat local de Monblanc,
de sa administració.

Octubre,

MDLVII

Diumenje, III. En aquest die fonc feta solemna
prefessó com lo die de Corpus, ab les confraries, amb molta luminària, i aportarena los bordons del tàlem los magnífichs concellers, per la
nova era vinguda de la victòria havia haguda lo
reyb Felip, rey de Anglaterra y príncep de Spanya, nostre senyor; de la victòria havia aguda
del rey de França, prenent-li a Sanct Quintí y
loc condestable, un fil y gendre, y molts altres
grans senyors de França. Plàcia a la Divina Bondat la vulle mantenir y prosperar a bé de la cristiandat.

Diumenje, XVII. En aquest die tornà mossèn Simeon Ferran, oÿdor per lo bras militar, de la
volta de casa.
8r

Dimarç, V. En aquest die foren presentats los
comptesd pere Pau Rosell, lo trienni proppassat
deputat del vescomptat de Castellbò, de sa administració.
Dimecres, VI. En aquest die, per part de mossèn Miquel Barthomeu, lo trienni proppassat
deputat local de Vilafranca de Penadès, de sa
administració.
7r

a.
b.
c.
d.
e.

XI.

Divendres, XXII. En aquest die morí misser
Francesch de Valseca, doctor del Real Consell,
segons ne foren certificats ab lac pubblicació de
son testament, rebut en poder d’en Joan Monjo, notari públich de Barcelona, a XVIII del mes
de juny de any MDLVI. En aquest matex die foren presentats los comptes de la diputació local
de Perpinyà per part de mossèn Ramon Arater,
lo trienni proppassat deputat local de Perpinyà.
En aquest dia és fet lo compte al dit quòndam
mossèn Francesch de Valsecha, doctor dell Reall Consell, per la porrata de son salari, espedidor a VIII de nohembre de 1557, de LXXI lliures, XIIIIo sous, IIIIo.
Diumenje, XXIIII. En aquest die tornà de la
sobrecol·lecta de levant Lorens Riembau, substituït de mossèn Bernat Joan de Marimon, sobrecollidor de levant. En aquest mateix die partí de la present ciutat mossèn Macià Torres,
oÿdor de comptes per lo bras real, per [sa] casa.

Dijous, VII. En aquest die és pasat lo compte a
misser [...] Urguell, [...] doctor, per la assesoria de Castelló de Empúries, de X lliures, sous,
pero son salari de dos anys, que finiren a V de
setembre proppassat, a raó V lliures, sous per
any, per desliberació feta a VIIIIo de hoctobre,
1554; espedit a VII de hoctobre, 1557.
Dilluns,

Dimecres, a XIII. En aquest die partí mossèn Simeon Ferrran, oïdor de comptes per lo bras
militar, a la volta de sa casa.

8v

En aquest die, per part de Micalot

apotaren al manuscrit.
a continuació ratllat de Ang.
a continuació ratllat condestabble.
a continuació ratllat del.
a continuació ratllat part de.

Dimarç, XXVI. Fins en aquest dia és fet la por
rata a misser Anthoni Ros, doctor del Reyal
Consell, ço és, XXXIII lliures, V sous, XI, per LXI
dies de la adjuncció de misser Francesch de Valsecha fins a XXII de hoctobre, que finí sos derrés
a. a continuació ratllat lo trienni.
b. a continuació ratllat lo.
c. a continuació ratllat pub.
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dies, ha III lliures, V sous, VIII, per IIIIo dies a
compliment de la terça que finí a XXVI de hoctobre, 1557; espedit a X de nohembre, 1557;
per tot XXXVI lliures, XI sous, VII.

13r

Dijous, XXIII. En aquest die pertí lo reverent fra
Pere Àngel Dezpuig, abat de Sanct Culgat, a la
volta del monestir de Sanct Culgat per sos negocis.

Diumenje, XXXI. En aquest die partí mossèn
Benet Ramé y Bernat Bover, collidor y guarda
dels drets dels safrans, a las part de Urgell.

Noembre, any

13v

11r

11v

Dimarç,
centium.
14v

Dimars, XXX. En aquest dia és fet lo compte al
reverent fra Pere Àngell Ferrer y Despuig, abat
de Sant Culgat y deputat eclessiàstich, per la
porrata de XXXVIII dies de son salari ordinari de
deputat, a raó XVI sous, VI lo dia, a compliment
de la present terça; espedit per mi, al primer de
desembre, 1557.

15v

MDLVII

Diumenje, V. En aquest die tornà mossèn Macià Torres, oÿdor de comptes per lo bras real,
de lab volta de sa casa.

Janer,

XXVIII.

Festum Sanctorum Inno-

MDLVIII

Dimecres, XVIIII. En aquest die tornà mossèn
Joan Luís Cornet, deputat real, de la volta de
Serdanya, hont ere anat per sos negocis. Fins
ací és fet lo compte [a]mossèn Massià Torres,
oÿdor de comptes per lo stament reyall, de
XIIIIo lliures, VIII sous, VIII, per la porrata de
XXXVIII dies à servit per la absència de mossèn
Joan Luýs Cornetc, diputat reyall; espedit a
XXXI de jener, 1558.
Divendres, XXI. En aquest die, a petició de Antich Ferran, altre de les guardes de la bolla de
Barchinona, donaren licència a Jordi Almich,
ciutedà de Barcelona, quid per temps de quatre
mesos que servesca lo dit offici.

Dimecres, VIII. Festum Conceptionis Purissime
Virginis Marie.
16r

Diumenje, XII. En aquest die pertí mossèn Joan
Luís Cornet, deputat per lo bras real, a la volta
de Serdanya per sos negocis.
12v

Festum sancti Stefani, protho-

Dimecres, XII. En aquest die tornà lo reverent
fra Pere Àngel Despuig delb monestir de Sanct
Culgat, hon ere anat per sos negocis. Fins ací és
fet lo compte a mossèn Onofre Jordà, oÿdor de
comptes ecclessiàstich, per XX dies de porrata
de salari de diputat, a raó VII sous, IIIIo, lo dia,
compressos los [V]IIII sous, II de son salari, que
valen dits XX dies, a raó VII sous, IIII [diners lo
dia], VII lliures, VI sous, VIII; espedit per mi, a
XXXI de jener, 1558.

Divendres, III. En aquest die pertí mossèn Simeon Ferran, oÿdor de comptes per lo bras militar, a la volta de sa casa.

12r

XXVI.

Dilluns, XXVII. Festum sancti Joannis.

Dimars, XVI. En aquest die tornà en lo present
consistori mossèn Anthoni Vila, deputat militar, de la volta de sa casa, hon ere anat per sos
affers. Fins ací és fet lo compte a mossèn Simeon Ferran, oÿdor de comptes, per XVIII dies de
porrata, a raó VII sous, IIIIo lo dia, que ha servit
de deputat militar per absència de mossèn Anthoni Vila, diputat militar; espedit per mi, al primer de desembre, 1557.

Desembre, any

Dissabte, XXV. Festum Natalis Domini.
Diumenje
martiris.

MDLVII

Divendres, XII. En aquest die foren presentats
los comptes, per part de Miquel Joan de Puigcerver, de la administració de la sua deputació
local de Tremp y Pallàs.
10r

[1558 ]

Dimarç, XXI. Festum beati Thome, apostoli.

Dissabta, XXX. En aquest die partí mossèn Anthoni Vilaa, deputat per lo bras militar, de la
present ciutat a la volta de sa casa.

9v

Diumenje, XVIIII. En aquest die pertí misser
Francesch Gomis, asse[sor], a la volta dea Peralada per sos negosis.

Dilluns, XIII. Festum beate Lucie.

Dilluns, XXXI. En aquest die fonc prorogat per
los senyors deputats lo concistori de la present
casa de la Deputació per ae devuyt del mes de
abril propvinent, per a la vila de Vilafranca de
Penadès, havent-hi bona salut; y, sinó, per la
a.
b.
c.
d.
e.

a. a continuació ratllat de la present.
b. a continuació ratllat s.

a continuació ratllat sa.
a continuació ratllat monestir.
a continuació ratllat hoÿdor de comptes.
qui interlineat.
a continuació ratllat deuvir.
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vila dels Prats del Rey y, sinó, per a la ciutat de
Tarragona o Vich. Fins ací és fet lo compte a
misser Miquell Quintana, altre dels assesors y
advochats hordinaris, de XII lliures, II sous, per
la porrata de XXXXoIIIIo dies de la absència de
misser Francesch Gomis, altre dels dits assesors, de XVIIIIo de desembre proppassat fins
vuy, a raó cent liures l’any; espedit a XXXI de jener, 1558.
16v

Febrer,

Seu de Barchinona y doctor en quiscun dret,
per a la cort de Spanya, tramès per los senyors
diputats per negocis del dit General, segons referí en concistori a XI de desembre del dit any, y
los senyors deputats me manaren a mi, Josef
Cellers, que la continuàs.

MDLVIII

Dissabta, XII. Festum Gregorii pape.

20r
bis

Divendres, XXV. Anunciacio Beate Marie.

21r

Dimecres, II. Festuma Purificacionis gloriosissime Virginis Marie.
17r

19v

21v

Dilluns, XVIII. En aquest die foren presents en
la present vila de Vilafranqua de Penadès los reverent deputat ecclesiàstich y reala, los tres
oydós de comptes, misserb Miquel Quintana,
Miquel Siurana, regent los comptes, Josef Cellés, scrivà major, Agostí Sols, exactor, Pau Renart, procurador, Pere Corder, ajudant del scrivàc major, Melchior Rovira, Pere Rovira,
porters; y no.s tingué concistori perquè aribaren tart los reverents deputat ecclesiàstich y
oÿdor ecclesiàstich y star indespost lo deputat
real.

22r

Dimarç, XVIIII. En aquest die se comensà de tenir concistori en la casa de mossèn Salbà, que
stà a la plassa del Oli, on posaven los dits senyors deputats ecclesiàstich yd real, y per la indisposició del dit senyor deputat real. En
aquest die, ora tarda, arribà lo senyor deputat
militar, mossèn Anthoni Vila.

Dissabte, XII. Festum beate Eulalie, virginis et
martiris, patrone huius urbis.
Dijous, XVII. Lo dia de Dijous Larder.

18r

Dimarç, XXII. Lo dia de Carnestoltes.
Dimecres, XXIII. Lo primer diad de Coresma.
Dijous, XXIIII. Festum beati Mathie, apostoli.

18v

Divendres, XXV. En aquest die morí lo magnífich misser Hierònim Guinart, altre dels doctors del Real Conselle, en la vila de Granollers,
segons la certificatoria ne ha feta mossèn Steve
Fornells, vicari de dita vila y notari. Fins ací és
fet lo compte a misser Hierònim Guinard, per
XXX dies [de] porrata de son salari, que comensa a XXVII de jener de 1558, a CCC lliures, sous
l’any, que valen a XXIIIIo lliures, XV sous; espedit
per mi, a XXXI de jener, 1559.

Dimecres, XX. En aquest die, després dinar, se
tingué concistori en la casa de la comanda de
Sanct Joan, y no.y fonc lo dit senyor deputat
real per sa indesposició.
Divendres, XXII. En aquest die, després dinar,
los senyors deputats ecclesiàstich y militar y los
tres oÿdós de comptes, aconpenyats dels officials de la casa de la Deputació i de molts cavallerse y gentils hòmens, pertint concistorialment, ab los tres porters ab les masses xiques
devant, de casa de mossèn Parot Salbà, situada
en la plassa del Oli de la present vila, mossèn
Joan Luís Cornet, deputat real, indespost per
un floronco tenia en la barra, anaren a la sglésia
major, ha hont avian aparellada la festa del gloriós sanct Jordi, y segueren los dits senyors deputats y oÿdós de comptes en lo cor de dita

Dissabte, XXVI. En aquest die tornà mossèn
Jaume de Mitjavila, sobrecollidor de ponent,
ell y son substituït, segons dix en concistori a
VIIII de desembre, MDLVIII, i.m manaren la
continuàs.
19r

Març, any

MDLVIII

Diumenje, a X. Festum Pasque Resureccionis
Domini Nostri Jesuchristi.

Dilluns, VII. En aquest die pertí mossèn Jaume
de Mitjavila, sobrecollidor de ponent, ellb y
son substituït, a la sua sobrecol·lecta, segons
dix en concistori als senyors deputatsc a VIIII de
desembre, MDLVIII, i.m manaren la continuàs
dit dia.

17v

Abril, any

MDLVIII

Dimarç, lo primer. En aquest die partí lo reverent misser Francesch Solsona, canonje de la
a. a continuació ratllat gloriossissime.
b. ell interlineat, damunt de eil ratllat.
c. a continuació ratllat i.m manaren.
d. a continuació ratllat q.
e. a continuació ratllat segons la certificatòria ne ha feta
mossèn S.

a.
b.
c.
d.
e.

real interlineat, damunt de militar ratllat.
misser Miquel Quintana interlineat.
scrivà major interlineat, damunt de racional ratllat.
a continuació ratllat militar.
cavallers interlineat, damunt de officials ratllat.
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sglésia, a la part del evangeli; y, essent asseguts
los dits senyors deputats y oÿdós, vingueren los
honorables jurats de dita vila, precerint lo veguer, y aprés lo jurat en cap, mossèn Rafel Laurador, y aprés lo balle de dita vila, y aprés los
altres jurats com se venien, qui per dits senyors
deputats eren stats convidats, aconpanyats de
molts cavallers, gentil hòmens y burgesos; y los
honorables oÿdós isqueren fins a la porta de la
sglésia per ha resebir-los, e segueren a la part de
la epístola, sient com dalt és dit. Feren les vespres lo reverent mossèn Joan Coll de Sans, ardiaca de Penadès, ab dos asistents beneficiats
de ditaa sglésia. Cantaren les vespres los capellans un salm y lo orgue un altro, y los cantors
un altre, y los ministrils un altre. Agué-y molt
gran luminària, tots los rotlos plens de siris
blanchs y los canalobres del altar major. Y en la
hora tarda, ço és, a la avemaria, digueren los
matexos músichs completas ab molta luminària.
22v

veguer, balle y jurats, y tanbé moltas damas. Y,
acabadas ditas vespras, los dits senyors deputats
y oydós, y molts cavallers y moltas damas y senyoras que eren convidades per a la dita festa
anaren a casa de mossèn Simeon Ferran, oÿdor
de comptes militar, hont foren los ministrills, y
sonaren, y dansaren alguns de dits oydós y officials y molts cavallers y alguns officials. E,
aprés, s’í donà col·lació de confits, marsapans,
pinyonada y a beure; y, aprés, en la hora tarda,
ysqueren a ballar en la plassa, hont ballaren fins
fonch ora molt tarda.

[1558 ]

Dilluns, XXV. Festum beati Marci, apostoli.
23r

Dissabta, XXIII. Festum gloriosissimi sancti Georgii. Dit dia los dits senyors deputats ecclesiàstich y militar y los tres oydós de comptes pertiren, concistorialment, de dita casa de mossèn
Salbà, com dalt és ditb; y, essent en dita sglésia,
vingueren los honorables jurats, veguer y balle,
com dalt és ditc, e isqueren los honorables
oydós de comptes a resebir-los, y segueren a la
part de la epístola, com dalt és dit. Y féu lo offici lo ditd reverente ardiaca Coll de Sans; digué
lo evangeli lo abat Quintana, e la epístola lo canonje Spuny, ab la música, com dalt és dit.
Agué-y molts cavallers, gentills hòmens y burgesos, y moltas damas que.y avian convidades,
y molt pobble. No.y agué sermó, y no.y agué
sermó per no trobar-se en dita vila, ni prop de
aquella, sermonador algú. Y, acabat lo offici, lo
senyor abat convidà a dinar a mossèn Jaume
Gual, balle de dita vila, y dos jurats, ço és, a
mestre Anthoni Soler, cilurgià, y a Pere Cabessa, fuster, y a molts cavallers y gentills hòmens; y mossèn Simeon Ferran convidà a dinar
a mossèn Onofre Copons, vaguer de dita vila, y
los altres jurats, ço és, a mossèn Rafell Laurador, apotecari, y a Joan Jener, blanquer, y a
molts cavallers y gentills hòmens y officialsf del
General, ço és, alg scrivà major, racional, regent
los comptes y exactor. Dit dia, aprés dinar,
aconpenyats de molts cavallers y gentills hòmens y officials del dit General, anaren a las segonas vespras, hont tanbé foren los honorables

23v

Dijous, XXVIII. En aquest die tornaren mossèn
Benet Ram y Bernat Bover, collidor y guarda
dels drets dels safransa, de la dita col·lecta dels
safrans, segons digueren en concistori, e los senyors deputats me manaren la continuàs. Fins
ací és fet lo compte a mossèn Benet Ram, per
180 dies, a XI sous, VI, que valen CLIII lliures, X
sous. E mossèn Bover per los matexos, a raó XI
sous, valen LXXXXoVIIIIo lliures, sous que són
per tot CCII lliures, X sous; espedit per mi, a XXI
de jener, 1559.

Maig,

MDLVIII

Diumenje, lo primer. Festum apostolorum Filipi
et Jacobi.
Dimecres, III. Festum beati Gregori, confessoris
et doctoris ecclesie.
24v

a. a continuació ratllat vila.
b. a continuació ratllat vingueren.
c. a continuació ratllat y.
d. dit interlineat.
e. a continuació ratllat reverent.
f. a continuació ratllat y.
g. a continuació ratllat mossèn.

Dilluns, XVI. En aquest die agué alguna qüestió
entre los senyors deputats y los jurats de la present vila de Vilafranca de Penadès, sobre que
los dits jurats no volian dexar entrar a mossèn
Parot Miquel de Agulló, lo qual venia per a
tractar ab los senyors deputats sobre certs negocis, y venint ab certificatòria que venia de
loch sà, ni tantpoch volian dexar entrar a Vicencio Costa, genovès, lo qual venia de Castella abb... càrregues de moneda del príncep Doria. Y los senyors deputats, attenents era gran
torb del General lo dit inpediment que dits jurats feyen, volent-hi proveir, manaren que fos
pres lo jurament y homanatje dels officials reals
i ecclesiàstichs, e axí, en lo matex die, feren
prestar lo sagrament y homanatje al veguer y
balle, ut in libro Juramentorum. E aquí matex
enviaren a sercar a Vicencio Costa per hun porter del General, lo qual ere en lo hostal, fora del
portal de Sanct Francesch, y entrà líberament a
tractar ab los dits senyos deputats; y, tinguts
molts tractes sobre dit negoci, dexaren la detera. a continuació ratllat in.
b. a continuació un espai en blanc.
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[1558 ]

a raó sent liuresa l’any; espadit a IIII de
aguost, 1558; aspadit per mi, Miqel d’Oms,
per mossèn Pere Cassador, resional.

minació per al sendemà, per ha levar algun
scàndol. En aquest matex dia, ja tart, entrà Steve Bonell, collidor del General, de Barchinona,
per ha pendre lo despaix dels dits dinés del dit
príncep Doria.
25r

1558,

26v

Dimarç, a XVII. En aquest die, de matí, entrà lo
dit mossèn Agulló ena la dita vila a tractar ab
los dits senyors deputats en concistori.

Divendres, XX. En aquest die partí mossèn Jaume de Mitjavila, sobrecollidor de ponent, ell y
son substituït, per a la volta de sa col·lecta, segonsb dix lo dit mossèn Mitjavila en concistori
als dits senyors deputats, a VIIII de noembre,
MDLVIII, y.m manaren la continuàs.
Dijous, XXVI. En aquest die partí lo reverent senyor abat de Sanct Culgat de Vallers, deputat
ecclesiàstich, a la volta de San Culgat de Vallers
per sos negocis.

27r

Divendres, XXVII. En aquest die, aprés dinar,
partí mossèn Anthoni Vila, deputat militar, a la
volta de sa casa, durant las festas de Sinquagèsima. En aquest matex die partí mossèn Joan
Luís Cornet, deputat real, a la volta de Rodenyà, hont té sa casa, per a visitar aquella durant
las ditas festas.

Dissabta, XI. Bernabas, apostolus.
28r

Divendres, XXIIII. Festum Nativitatis sancti
Joannis Batiste.

28v

Dissabta, XXV. En aquest die tornà mossènf
Narcís Nato, substituït de mossèn Bernat Joang
de Marimon, sobrecollidor de levant, segons
me dix dit mossèn Marimon a XX de octubre de
MDLVIII.
Diumenje, XXVI. En aquest die los senyors deputats ecclesiàstich y realh y los honorables
oÿdós de comptes se ajustaren en lo present
monestir de Sanct Culgat de Vallers, y tingueren concistori per ha tractar y negociar les cosses ocorren al General, on fuy present jo, Josef
Cellers, scrivà major.

Diumenge, XXVIIII. Festum Pasque Pentecostes.
Dilluns, XXX. En aquest die se partiren los honorables oÿdós de comptes del dit General de
la vila de Vilafranca del Penadès a la volta dee
Subirats, per causa del moviment de pesta se
ere fet en la dita vila de Vilafranca. Fins assí és
fet el comta a misser Miqel Quintana, altra dels
assessós y açvocat ordinaris, de XI lliures, XIII
sous, III, per la porata de XXXXII dies de la absència de misser Francesch Gomis, altra dels
dits asasós, de XVIII de abrill fins a XXX de maix,
a.
b.
c.
d.
e.

Dimarç, VII. En aquest die tornà mossèn Jaume
de Mitjavila, sobrecollidor de ponent, ell y son
substituït, ded sa col·lecta, segons dix en concistori als senyors deputats a VIII de desembre,
MDLVIII, i.m manarene ho continuàs.
Dijous, VIIII. Festum de Corpore Christi.

Dissabte, XXVIII. A XX del mes de octubre, MDLVIII, en la casa de la Deputació, me digué mossèn Bernat Joan de Marimon, sobrecollidor de
levantc, que continuàs com a XXVIII del mes de
maig proppassat envià a la sua sobrecol·lecta a
mossèn Narcís Nato, ciutedà de la ciutat de
Gerona, per a la sua sobrecol·lecta, per ha fer la
col·lecta y per ésser la temporada, tal no m’o
havia dit, yd...
26r

MDLVIII

Divendres, III. En aquest die, en la vila de Granollers, morí lo magnífich misser Steve Puig,
doctor del Real Consell y advocat fiscal de la
Règia Cort, com consta ab informació rebuda
en la cort del honorable veguer de Barchinona,b
rebuda a X del mes de noembrec del present
any MDLVIII. Fins ací és fet lo compte a misser
Steve Puig de XXXI lliures, V sous, VIII, per la
porrata de son salari, de XXXVIII dies de la corent terça, de XXVII de abrill fins lo dia pressent,
a raó CCC lliures, sous l’any, valen dites XXXI
lliures, V sous, VIII; espedit a XXIIIIo de noembre, 1558.

Dijous, XVIIII. Festum Assensionis Domini.

25v

Juny,

Dilluns, a XXVII. En aquest die, després dinar,
arribà mossèn Anthoni Vila, deputat militar,
misser Francesch Gomis, assessor del dit General, y mossèn Francesch Cavaller, adjudant de
la scrivania major.
a. a continuació ratllat per a.
b. a continuació ratllat a.
c. a continuació ratllat any.
d. de sa col·(lecta) interlineat.
e. a continuació ratllat cont.
f. a continuació ratllat Be.
g. Joan interlineat.
h. a continuació ratllat se ajustaren.

en.. vila interlineat.
a continuació ratllat me.
a continuació ratllat me digué.
text inacabat.
a continuació ratllat Sanct.
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Dimarç, a XXVIII. En aquest die arribà Jaume
Mestre, altre dels porters ordinaris desernints
lo offici de la casa de la Deputació; y, per venir
de loch infecte, no.l dexaren entrar. En aquest
matex dia, en lo monestir de Sanct Culgat de
Vallers, onta staven ajustats y congregats los
dits senyors deputats y oÿdós de comptes, los
dits tres deputats, tots tres concordes, porrogaren lo concistori per al vuitèn dia del mes de
agost propvinent, a la vila de Granollers, o Tar
rassa, o Caldes de Monbui, o Moyà, o en les
ciutats de Vich, o de Manresa, o en la vila dels
Prats del Rey, si sanes seran, y en aquellab vila o
ciutat de les sobredites que als dits senyors deputats ben vist los serà.

30r

Juliol, any

Festum beate Margarite, vir-

[1558 ]

Divendres, XV. En aquest die, de matí, a hora
de concistori, fonc en la present vila lo reverent
mossèn Onofre Jordà, canonje de Tortossa,
oÿdor per lo bras ecclesiàstich.
30v

MDLVIII

Dilluns, IIII. En aquest die se ajustaren los senyors deputats y oÿdós de comptes en lo monestir de Sant Culgat de Vallers, hont foren
presens los honorables misser Francesch Gomis
e misser Miquel Quintana, assessors ordinaris
del General y casa de la Deputació, e jo, Josef
Cellers, scrivà major del dit General; e revocaren la porració desús, a XXVIII del mes de juny
feta, per causa de la nova tenen molt certa que
la hermada del turch à passat lo far de Missina,
y tanbé perquè lo il·lustre loctinent general se
acoste a Barchinonac, venint a la vila de Granollers, per causa de la por tenen de Barchinona
per star sola, y assignaren lo present monestir
de Sanct Culgat de Vallers fins a tant agen
delibera<n>t altre loch on se ajust lo concistori.
La hermada del turch eren cent-y-vint veles, segons deyen.

Dilluns, XVIII. En aquest die, de matí, a hora de
concistori, arribà en la present vila de Tarrassa
lo reverent senyor abat Puig, deputat ecclesiàstic, y oÿdor real. En aquest matex die arribà lo
magnífich mossèn Joan Luís Cornet, deputat
real.
Dimecres, XXb. En aquest die, de matí, vingué
nova delc baró de la Lacuna, loctinent de capità
general, y manament del spectable governador,
que tota la gent de la present vila y terme de
Tarrassa anàs a la volta de Barchinona per socórrer aquella, perquè de Roses y Blanes aviend
vista la hermada del turch y tenien per cert venie a la volta de Barchinona, y en la hora tarda,
aprés dinar, totom anà a la volta de Orta. Duas
o tres horas aprés se’n fonch anat totom, vingueren molts bandolers en dita vila y volien entrar per forsa, y les dones meteren «Via Fora», y
moltes prengueren lanses y altres bastons, y
tancaren los portals, y algus capellans y alguna
altra gent balleste, y los senyors deputats y officials eren anats a passajar a la Font Vella; y, venint, tot ho mitigeren. En aquest matex die
pertí per a la posta misser Macià Torres, a la
volta de la ciutat de Gerona per negociar ab lo
il·lustre loctinent general sobre certs negocis
de guerra.

Dimarç, V. En aquest die, en lo dit monestir de
Sanct Culgat de Vallers, los dits senyors deputats porrogaren lo concistori fins al catorsèn die
del present mes, per a la vila de Tarrasa, si hi
aurà bona salut, sinó, en les altres viles en la
darrera porrogació, feta a XXVIII de juny propossat, continuats y specificats.
29v

XIII.

Dijous, XIIII. En aquest die foren presents en la
present vila de Tarrassa, de matía, a hora de
concistori, mossèn Joan Pau Ciurana, regent
los comptes del General, mossèn Francesch
Cavaller, Pere Corder, ajudant de la scrivania
major, jo, Josef Cellers, scrivà major, y lo magnífich misser Francesch Gomis, al[tre] dels honorables assessors.

Dies mercurii, XXVIIII. Festum beatorum Petri et
Pauli, apostolorum.
29r

Dimecres,
ginis.

Dijous, XXI. En aquest die, a la hora tarda, se
digueren conpletes en la casa del Palau de dita
villa de Tarrassa.

Dijous, VII. En aquest die partí per a la sobrecol·
lecta de levant mossèn Narcís Nato, substituïtd
dele mossènf Bernat Joan de Marimon, sobrecollidor de levant, per a la dita sobrecol·lecta de
levant, segons me dix dit mossèn Marimon a XX
de octubre, MDLVIII.

Divendres, a XXII. Festum beate Maria Magdalenes. En aquest die, en la dita casa del Palau, se
féu solemne offici ab diaca y sub-diaca. En
aquest die partí lo senyor abat a la volta de
Sanct Culgat.

a. a continuació ratllat per dit.
b. a continuació ratllat de les.
c. a continuació ratllat p.
d. a continuació ratllat de mossèn Bernat.
e. a continuació ratllat s.
f. mossèn interlineat.

a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat en.
a continuació ratllat Festum Margarite, virginis.
a continuació ratllat b.
a continuació ratllat pres.
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31r

Dilluns, XXVa. Festum beati Jacobi, apostoli.

Jervasi, per a dita vila; y, essent al monestir de
Sanct Culgat de Vallers, trobí lo senyor abat,
qui.m dix que, puig no.y avia ningún en Tar
rassa, que me’n tornàs.

Dimarç, XXVI. En aquest die tornà misser Macià
Torrès de Girona, hont ere anat per negocis del
General.

Divendresa, VIII. En aquest die arribaren en la
present vila de Tarrassa lo senyor mossèn Simeon Ferran, oÿdor militar, y misser Macià Tor
res, oÿdor real. En aquest matex die vingué
tanbé, a la tarda, lo reverent senyor abat.

Dimecres, XXVII. En aquest die arribà lo senyor
abat en la present vila. En aquest matex die vingué lo magnífich misser Miquel Quintana. Fins
ací és fet lo compte a misser Francesch Gomis,
altre del assesós ordinaris, per la absència de
misser Miquel Quintana, de XIIIIo de julioll fins
vuy, a raó cent liures l’any, valen III lliures, XVII
sous; espedit a VII de desembre, 1558.
31v

32r

Dissabtab, XX. En aquest die, de gran matí, entre sinch y sis hores, arribí jo, Josef Cellers, en
la present vila. En aquest matex die, ora tarda,
pertiren de la present vila per a la volta de Sanct
Culgat lo senyor abat, mossèn Simeon Ferran y
misser Torresc, y jo, Josef Cellers, a al volta de
ma torra.

Dissabta, XXX. En aquest die tornà mossèn Narcís Nato, substituït de mossèn Bernat Joan de
Marimon, sobrecollidor de levant, de la dita
sobrecol·lecta, segons me dix lo dit mossèn
Marimon en la casa de la Deputació a XX de octubre de MDLVIII.

Agost del any

Dimarçd, XXIII. En aquest die tornà a la present
vila mossèn Simeon Ferran y misser Torres. En
aquest matex die mossèn Joan Luís Cornet.

MDLVIII

34r

Dillunsb,

lo primer. Vincula sancti Petri. En
aquest die partí de la vila de Tarrassa lo magnífich misser Francesch Gomis, a la volta de Empurdà.

Dijousf, XXV. En aquest die arribà en la present
vila de Tarrassa mossèn Anthoni Vila, deputat
militar.

Dimecresc, III. En aquest die fonch porrogat lo
concistori per los dits senyors deputats, per la
mateixa vila de Tarrasa, per al devuytèn dia del
present mes de agost.
32v

Dissabta, XXVIII. En aquest die partí lo senyor
mossèn Anthoni Vila, deputat militar, a la volta
de sa casa.

Dissabtad, VI. Transfiguracióe Domini.

Dilluns,
tiste.

Dimecresf, X. Festum beati Laurenci, apostoli.
33r

Dimecrese, XXIIII Festum beati Bartholomei,
apostoli. En aquest die arribí jo, Josef Cellers,
en la present vila de Tarrasa.

Diumenjeg, XIIII. En aquest die arribà lo magnífich misser Miquel Quintanah a la vila de
Tarrassa, per causa de la porrogació que spirava del concistori a XVIII deli dit mes, segons ell
dix.

34v

35r

Dillunsj, XV. Assumpcio Beate Marie.

XXVIIII.

Decollacio sancti Joannie Ba-

Dimecres, XXXI. En aquest die tornà a la present vila de Tarrassag mossèn Anthoni Vila, deputat militar.

Setembre, any

MDLVIII

Dilluns, V. En aquest die, de matí, arribà lo senyor abat deputat ecclesiàstich en la present
vila de Tarrassa, y fonch en concistori.

Dijousk, XVIII. En aquest diel, per al qual stave
assignat per a tenir lo concistori en la present
vila de Tarrassa, pertí de ma casa, prop Sanct

Dimarç, VI. En aquest die, a instància dels reverent y magnífichs senyors deputats, se féu crida
per tota la vila que, si.y havie ningú a quí los
senyors deputats, ni oÿdós, ni officials, ni criats
lurs deguessen cosa ninguna, que lo endemà

a. a continuació ratllat Festum beati Jacobi, apostoli.
b. Dilluns interlineat, damunt de Diumenje ratllat.
c. Dimecres interlineat, damunt de Dimarç ratllat.
d. Dissabta interlineat, damunt de Divendres ratllat.
e. a continuació ratllat ni.
f. Dimecres interlineat, damunt de Divendres ratllat.
g. Diumenje interlineat, damunt de Dissabta ratllat.
h. a continuació ratllat en.
i. a continuació ratllat present.
j. Dilluns interlineat, damunt de Diumenje ratllat.
k. Dijous interlineat, damunt de Dimecres ratllat.
l. a continuació ratllat jo so.

a. Divendres interlineat, damunt de Dijous ratllat.
b. Dissabta interlineat, damunt de Dilluns ratllat.
c. a continuació ratllat y jo.
d. Dimarç interlineat, damunt de Dilluns ratllat.
e. Dimecres interlineat, damunt de Dimarç ratllat.
f. Dijous interlineat, damunt de Dimarç ratllat.
g. a continuació ratllat lo.
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f[ins] a mitxdia fossen en concistori, que ells
los farian pagar, pus staven per axò.
35v

la qual, ha hora de concistori, foren presents en
la casa de la Deputació mossèn Pere Cassador,
racional, Josef Cellers, scrivà major, Agostí
Sols, exactor, Francesch Cavaller, Perea Corder
y Jaume Mestre y Melchior Rovira, porters, y
no.y agué ningun diputat ni oÿdor de comptes
per no ésser en la present ciutat, sinó tocades
les deus hores, que.y vingué misser Macià Torres, oÿdor real. En aquest matex die arribà en la
present ciutat mossèn S[ime]on Ferran, oÿdor
militar, en la hora tarda.

Dimecres, VII. En aquest die los senyors deputats, tots tres concordesa, aitès que la salut és
tornada en la present ciutat de Barchinona,
porrogaren lo concistori per al desèn dia del
mes de octubre propvinent, per a la dia ciutat
de Barchinona, si sana serà; sinó, per a la present vila de Tarrassa, si sana serà; sinó, per a la
vila de Granollers.

Dimarç, a XI. En aquest die, hora tarda, arribà
en la present ciutat mossèn J[oan] Luís Cornet,
deputat real. En aquest die feren desanpaliar la
casa de la Deputació y tancar la porta, per la
nova tenian de la mort de [Antoni] Vila, deputat militar, y per lo que.s deye ere mort la sacra,
cesàrea, catòlica y real magestat del emperador
y rey nostre senyor, bé que no.n havien rebuda
letra.

Dijous, a VIII de dit. Festum Nativitatis Beate
Marie. En aquest die partiren de la vila de Tar
rassa tots los senyors deputats y oÿdós, quiscú a
la volta de sa casa, sinó lo oÿdor ecclesiàstich,
qui romàs indespot.
36v

Dimecres, XXI. Festum beati Mathie, apostoli.
En aquest die passà de aquesta vida en l‘altra la
ànima del emperador y rey nostre senyor don
Carles, cuis anima requiescat in pace, en lo monestir de Justa, del orde de Sanct Hierònim,
prop de Valladolit.

38v

Divendres, XXIII. Festum beate Teccle, virginis.
37r

37v

Dimarç,
miani.

XXVII.

Festum beatorum Cosme et Da-

Octubre, any

MDLVIII.

Dilluns, III. En aquest die morí mossèn Anthoni Vila, deputat militar, en la ciutat de Vich,
segons digueren y feren relació mossèn Pere
Cassador y mossèn Francesch Cassador en concistorib, y los dits senyors deputats me manaren
fes o continuàs la present relació.
Dimarç, IIII. En aquest die comensà lo spectable don Pedro de Cardona, aportantveus de
general governador en lo Principat de Catalunya, de exercir son officic vice-règia, axí en civil
com en criminal, per mort del emperador y rey
nostre senyor, al qual ha servit de assessor lod
magnífich misser Hadrià Vilana, comensant lo
dit dia fins a vint-y-tres del fabrer vinent, en lo
qual dia jurà lo il·lustre don García de Toledo,
loctinent y capità general, com apar ab certificació ne ha feta mossèn Pons Bas, notari, scrivà
de la dita Governació, a vint-y-sis de fabrer,
MDLVIIII.
38r

Dimecres, a XII. En aquest die se ajustaren en
casa de mossèn Joan Luís Cornet, deputat real,
ja hora tarda, mossèn Simeon Ferran, oÿdor
militar, y misser Macià Torres, oÿdor real, per a
tractar sobre lo faedor per la insposició delb senyor abat diputat y oÿdor ecclesiàstic, y deliberaren trametre lo oÿdor real al senyor abat y
mossèn Cassador al senyor ardiaca, per a significar-los la mort de sa magestat y que no podien tenir concistori. En aquest die arribà en la
present ciutat misser Francesch Gomis, altre
dels assessors. En aquest die, hora ja tarda, vingué en casa mossèn Cornet mossèn Cassador, y
dix que lo senyor ardiaca stava millor y avia dit
que lo a ella se sforsaria y.s faria aportar del terme de Sabadel, hont era, a Barchinona, per ésser ab los dits senyor per a tenir concistori lo
dimarç propvinentc.
Divendres, XIIII. En aquest die, entre dotze y
una horas aprés dinar, end... Calvó, procurador
fiscal de la Règia Cort, donàe duas letrasf ag
mossèn Cornet, deputat real, enh sa casa, la una
de la sereníssima infanta princessa de Portugal,
dada en Valladolit, a vint-y-nou del mes de sea. Pere Corder interlineat, damunt de Pere Cassador ratllat.
b. a continuació ratllat mossèn.
c. a continuació ratllat al marge esquerre Fins ací és fet lo
compte a misser Miquell Quintana, altre dels assesós, per
XXIIIIo dies à servit, per la absència de misser Francesch Gomis, del primer de agost fins ací, a raó cent liures per any;
espedit a XV de noembre, 1558, de XX lliures, IIIIo sous, VI.
d. a continuació un espai en blanc.– a continuació ratllat
cas.
e. a continuació ratllat s.
f. a continuació ratllat la una.
g. a continuació ratllat l.
h. en sa casa interlineat.

Dilluns, X. Per aquest die stave porrogat lo consistori per a la present ciutat de Barchinona, en
a.
b.
c.
d.

[1558 ]

a continuació ratllat porrogar.
a continuació ratllat a.
offici interlineat.
a continuació repetit lo.

73

001-644 Dietari2.indd 73-73

17/06/2010 18:32:32

[1558 ]

tembre proppassata, dirigida als senyors deputats, ab la qual los avisa com ha vint-y-hu del
mes de setembre proppassat passà de aquest
vida en la altra la ànima de la sacra, sesàrea catòlica y real magestat del emperador y rey nostre senyor donb Carles, rebuts per ell primerc
tots los sagraments de Sancta Mare Sglésia,
cuius anime requiesquat in pace; y la altra de
don García de Toledo, loctinent y capità general, de Perpinyà, de sis del present mes de octubre, avinsant-los la susdita letra. En aquest matex dia, hora tarda, se ajustaren en la casa del
dit mossèn Cornet, mossèn Simeon Ferran,
oÿdor militar, y misser Macià Torresd, perquè
no se ajustaren en la casa de la Deputació per
no haver-hi bras militar, per star tots indisposts,
y se ajustaren intrada de nit, perquè la gent
no.ls ves ana sense dol, y fonch legida la dita
letra, y tingueren molts tractes sobre los negocis y afers del General, y conclogueren que, pus
lo senyor ardiaca y seria lo dimarç propvinent,
que.l sperarien y lashoras tractarian lo faedor,
bé que comensasen de fer-se fer los qui.y eren y
los officials las gramallas, com feren per lo dol
de la reyna dona Joana, que sie en glòriae.
39r

anassen los dits senyors deputats y oÿdos de
comptes, quiscú particularmenta, a la casa de la
Deputació abb las gramallas de dol, ab los capirons al cap, y los officials que.ls aconpanyassen
tanbé ab les gramalles y los capirons al cap, y
los porters, ab les masses cubertes, de davant.
Fins ací és fet lo compte al quòndam mossèn
Pau Renard, notari de Barchinona, de XIII lliures, III sous, per la porrata de XXXXoVIII dies de
la present terça de son salari; espedit per mi, a
VII de julioll, 1599.

Dimarç, XVIII. Festum beati Luce, evangeliste.
En aquest die, tocant les dotze hores a mitxdie,
comensà de tocar la Seu y totes les sglésies y
monestirs totes les campanes, per la mort del
emperador y rey nostre senyor don Carles,
cuius anima requiescat in pace, y axí matex entrada de nit. En aquest matex dia, entre dotze y
una hora deprés dinar, passà de aquesta vida en
l’altra la ànima de mossèn Pau Renart, notari
públich de Barchinona y procurador del General, cuius anima requiescat in pace. En aquest
matex dia, entre dues y tres hores deprés dinar,
arribà en la present ciutat lo senyor mossèn
Onofre Jordà, oïdor ecclesiàstich, de la volta de
Sabadel, hont havia stat indespost de sa persona. En aquest matex dia, hora ja tarda, se ajustaren en la casa del dit oÿdor ecclesiàstich mossèn Joan Luís Cornet, deputat real, y mossèn
Simeon Ferran, oÿdor militar, mossèn Pere
Cassador, racional, y Josep Cellers, scrivà major, y tractaren sobre molts caps ocorrien sobre
lo molts negocis del General, yf lo dit oÿdor
ecclesiàstich dix que ell se sfosaria lo sendemà
de anar en concistori, y que allí tractarien lo faedor; y axí foren tots de parer que lo sendemà

39v

Dimecres, XVIII. En aquest die los senyors deputats y oÿdos de comptes, aconpenyats quiscú
particularment ab lo porter devant, ab lo cap
cubert ab lo capiró y massa cuberta, aconpenyatsc quiscú de molts officials y ministres del
General y casa de la Deputaciód, los dits senyors deputats y oÿdós ab los caps cuberts ab
los capirons, y los officials qui.ls aconpanyaven
aportaven tanbé los caps cuberts ab los capirons.

40r

Dimarç, XXV. En aquest die, de matí, se féu crida de part dels honorables consellers, amonestant a totom que lo sendemà y los dos dies
aprés totom fes festa per causa del dol del emperador y rey nostre senyor don Carles. En
aquest matex die fonch proveït Luís Rufet, notari públic de Barchinona, del offici de procurador del General, per mort de Pau Renart, últim
possessor de aquell. En aquest die fonc proveït
Monserrat Monclús de offici de altre de les
guardes de la bolla de la present ciutat, per
mort de Monserrat Mir, últim pocessor de
aquell.
Dimecres, XXVI. En aquest die, de matí, fonch
extret per deputat militar mossèn Miquel Oliver, per lo restant del present trienni. En aquest
matex diee, deprés dinar, vingueren los senyors
deputats y oÿdós de comptes amb les gramalles
largues, ab los capirons al cap, aconpenyats dels
officials de la casa de la Deputació, del General
y de la Bolla, tanbé ab les gramalles largues y
los capirons al cap; y los senyors deputatsf tingueren lo dol en lo concistori, aconpanyats dels
officials preminents, y los altres officials staven
defora, en la gran sala, ab los capirons al cap; y
los honorables consellers tanbég tenien lo dol
en la casa de la ciutat.
Dijous,

a. a continuació ratllat ab.
b. don Carles interlineat.
c. a continuació ratllat los.
d. a continuació ratllat hon.
e. en l’assentament corresponent a dissabte, dia XV, es llegeix
ratllat En aquest die fonch proveït Luís Rufet, notari públich de Barchinona, del offici de procurador del General,
per mort de Pau Renart, notari, últim possessor de aquell.
f. a continuació ratllat des.

XXVII.

En aquest die, deprés dinar, los

a. a continuació ratllat anar.
b. a continuació ratllat los porters.
c. a continuació ratllat de.
d. a continuació ratllat tanbé ab los capirons al cap.
e. a continuació ratllat un.
f. a continuació unes lletres ratllades i il·legibles.
g. a continuació ratllat com.
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senyors deputatsa y oÿdós de comptes, quiscú
particularment ab lo porter ab la porra o massa
devant, acompanyats dels officials ab les gramalles largues, ab los capirons al cap, vingueren en la casa de la Deputació per a tenir lo
dol. E, essent en dita casa, vingueren mossèn
Hierònim Torres, cavaller, y mossèn Jaume
Codina, mercader, obrés, aconpanyats del sindich y scrivà de les obres, de part dels honorables concellers, dient que [...] que.ls feyen a
saber que dissabte primervinentb feyen fer en la
Seu les absèquias o capell ardent per la mort
del emperador y rey nostre senyor don Carles,
y.ls convidaven que.ls afavorissen, com bé tenen acostumat, yc que la pràctica ere de convidar-los lo dia abans y que, per causa de la festa
que ere en lo mitx y tenint pensament que los
dits senyors deputats no serian en la casa de la
Deputació, se eren anticipats. E mossèn Joan
Luís Cornet, deputat real, los altres absents,
dix que mossèn Ferran, oÿdor militar, no ere
vingut encara en concistori y que, vingut que
fos, ne tractarien y le tornarien resposta. E
aprés que fonc vingut lo dit mossèn Ferran,
haguts entre los dits senyor deputats moltsd
tractes, fonc deliberat que.ls fos tornada respostae dient-los que ells y serien, y fonch enviat a la casa de la ciutat, y ja se’n foren anats, y
trameteren a casa de misser Clariana, conseller
en cap, per a saber si lo sendemà y anirien, y
dix que sí, y foren elegits mossèn Ramon Vicens de Sanctmenat de Santiga, defenedor,
Antoni Polit, ajudant del racional, y lo síndich
y procurador, perquè aquell acompanyàs.
40v

sèn Simeon Ferran, oÿdór militar, [de] XXXXI
dies à servit de diputat, que pugen XI lliures, VII
sous, IIII; espedit [el] VII de desembre, 1558.

[1558 ]

Dissapte, XXVIIII. En aquest die se ajustaren en
la casa de la Deputació los senyors deputats y
oÿdós de comptes, aconpanyats dels officials de
la casa de la Deputació, de la Bola y General,
per anar al capell ardent se feya per la mort del
emperador y rey nostre senyora don Carles, y
partiren de la casa de la Deputació, ab los caps
cuberts, los dits senyors deputats y oÿdós de
comptes y officials, y anaren a la volta de la Seu,
y entraren per lo portal major, y se’n muntaren
al altar major, a la banda de la segrestia, hont y
havien posats dos banchs devant lo padrís és
aqui, y los dits senyors deputats y oÿdós de
comptes y assessors se assegueren en lo banch
stave de davant, y los officials aprés, y aportaren
les faldes altres fins al muntar de les scales del
altar major. Y, essent arribats los dits senyors
deputats, al cap de una bona stona vingueren
los honorables concellers, y lo venguer qui.ls
precehia, y aprés venia lo conseller en cap, y
aprés lo inquisidor Legonillo, elet de Elna, y
aprés lo conseller segon, y aprés lo balle, y aprés
lo altre conseller y pròmens; lo governador, per
star indespost, no.y vingué. Digué lo offici lo
reverendíssimo bisbe de Barchinona, lo evangeli lo canonje Benet, la epístola lo canonje
Quintana, y serví de asistent mossèn Francesch, canonje; preïcà fra Pau Bells, del monestir de framenós. Per la offerta fonch donat a
cada hu dels senyors deputats y oÿdós de comptes un siri blanch, ab un real, yb als honorables
consellers y a tots los officials un siri groch, ab
un ardit, y al offerir lo diaca anà als consellers, y
lo sot-diaca als senyors deputats. En lo cor de
dita sglésia, a la part del evangeli, stave lo loctinent de balle general, ab sos ministres, yc a la
altra part stave lo licen // 41r // siadod Lagunilla,
inquisidor, ab sos familiars o ministres. Entorn del túmol stavene molts officials de la
casa de la ciutat. E, acabat lo offici, feren una
absolta; y, acabat tot, los senyors deputats se’n
anaren primers, e isqueren per lo portal major,
y aprés los honorables consellers, y se’n anaren
per lo portal de les claustres. En lo mitx del capell ardent, sobre lo cadafal, stave un molt alt
túmol cubert ab un drap de brocat molt rich, y
sobre lo dit drap stave una corona imperial ab
un septre daurat y una creu. Agué-y tanbé
moltes senyores staven en un cadefal adapart;
junct al cadafal del túmol tenie lo cap del dol

Divendres, XXVIII. En aquest die, deprés dinar,
jurà lo magnífich mossèn Miquel Oliver, extret
per a deputat militar, per lo restant del concor
rent trienni. En aquest matex die, havent jurat
lo dit deputat militarf, se’n entrà dins lo concistori ab los altres condeputats, y enviaren los desusdits mossèn Ramon Vicens de Sanctmenat
de Santiga, defenedor, Anthoni Polit, ajudant
del racional, y lo síndich y procurador en la casa
de la ciutat, hon trobaren los susdits honorables concellers y.ls digueren que ells serien a la
dita sepultura, y los dits honorables consellers
los respongueren que.n tenien a molt plaer, y
queg no creyen que ningú los ocupàs lo loch, y
que ells en loh altar muntarian ab los manco officials porien y que los senyors deputats ho fessen axí matex. Fins ací és fet lo compte a mosa. a continuació ratllat q.
b. a continuació una paraula ratllada i il·legible.
c. a continuació ratllat mossèn Joan Luís Co.
d. molts tractes interlineat.
e. a continuació ratllat que.
f. a continuació ratllat en.
g. a continuació ratllat ell en lo alt.
h. a continuació ratllat co.

a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat y.
a continuació ratllat acor.
a continuació ratllat a la apart.
a continuació ratllat Legunill.
a continuació ratllat los o.

75

001-644 Dietari2.indd 75-75

17/06/2010 18:32:32

[1558 ]

la senyoraa... Gualbes, muller de mossèn Joan
Bonaventura de Gualbes.

Dimarç, VIII. En aquest die Josef Bosch, guarda
de la bolla de la present ciutat, partí a la volta
de Urgell, per lo que ere elegit per guarda dels
drets dels safrans.

Dilluns, XXXI. En aquest die vingueren los senyors deputats y oÿdós de comptes ab les gramalles curtes y sens los capirons al cap. En
aquest matex die, entre dotze y una aprés mitxjorn, passaren per devant la present ciutat de
Barchinona tres galeres de francesos desenemichs; segons se deye, venien de Alger yb anaven a la volta de França, y prengueren un londro venie de la costa. En aquest matex die
arribà lo reverent misser Francesch Solsona de
la cort de Spanya, hont per negocis del dit General ere anat. Fins ací és fet lo compte al reverent mossèn Nofre Jordà, oÿdor eclesiàstich,
per XXXXoV dies à servit, per absència del senyor
abbat diputat del matex stament, XVI lliures, X
sous; espedit a XV de noembre, 1558. Fins ací
és fet lo compte a mossèn Miquell Oliver, diputat militar, per IIIIo dies de porrata, per quant
jurà divendres a XXVIII de hoctobre fins tot hoctobre, que són dits IIIIo dies, a raó XVI sous, VI
lo dia, valen III lliures, VI sous; espedit a XXVII
de desembre, 1558c. Fins ací és fet lo compte a
mossèn Luýs Rufet, procurador del Generall,
per sis dies de porrata de la terça que ha finit lo
dia present, a raó cent liures l’any, que valen I
lliura, XIII sous; espedit a XVI de desembre,
15[58]. És barrat perquè corre la present terça
per tot nohembre vinent.
41v

Noembre,

Divendres, XI. Festum beati Martini, episcopi.

MDLVIII

Dimarç, lo primer. Festum Omnium Sanctorum.

Dijous, XVII. En aquest die, entre les deu y
onze hores de matí, morí lo reverent fra Pere
Àngell Farer y Despuig, abat de Sanct Culgat,
deputat ecclesiàstich, cuis anima requiescat in
pace, e en la hora matexa feren tancar les portes de la Deputació. E, per ésser religiós, sos
parents no tengueren dol y no.y anaren los
senyors deputats. Fins ací és fet lo compte al
[reverent] frare Pere Àngell Ferrer y Despuig,
abad de Sant Cugat y diputat ecclesiàstich, de
XIIIIo lliures, sous, VI, per porrata de XVII dies
de son salari; espedit a XXII de febrer, 1559.

43r

Dimecres, XXIII, 23a. En aquest die fonchb
constituit salari a mestre Salvador Rifós, sastre
del dit General, de vint liures quiscun any, pagadores per ces terces.

43v

Divendres, XXVc. Festum sancte Catharine,
virginis. En aquest die los senyors deputats
militar y real y los honorables oÿdós de
comptes del dit General, acompanyats de
moltsd hoficials de la casa de la Deputació y
de la casa del General y de la Bolla, ab ses gramalles, anaren al monestir de preïcadós per
ha oir lo offici y sermó, hon foren convidats
loe dia passat.
Dissabta, XXVI. En aquest die, de matí, per
mort del reverent fra Pere Àngel Farrer y Despuig, abat de Sanct Culgat de Vallers, deputat
ecclesiàstich, fonch extret lo reverendíssimo
bisbe de Tortossa.

Dimecres, II. Conmemoracio Defunctorum.
Diumenje, VI. En aquest die vingué en la present ciutat, de Sanct Culgat de Vallersd, lo reverent fra Pere Àngel, abat de dit monestir,
deputat ecclesiàstich.
42r

42v

Dimecres, XXX. Festum beati Andree, apostoli.
En aquest die, a mitxorn, foren trets consellers, en la casa de la ciutat, per l’any vinent; y
són mossèn Joan Bonaventura de Gualbes, cavaller, mossènf... Bastida, ciutadà, mossèn
Pere Farreres, ciutedà, mossèn Anthoni Gori,
droguer, mestreg Bagà, sastre. Fins ací és fet lo
compte a mossèn Salvador Rifós [del] 8 (lliures) 2 (sous), per la porrata de XVIII dies son
salari de XX lliures sous cade any; espedit a XVI
de desembre, 1558.

Dilluns, VII. En aquest die, deprése dinar, los
senyors deputats militar y real y los honorables oÿdós de comptes, aconpanyats de molts
officials de la casa de la Deputació y General,
ab los porters ab les masses descubertes de davant, i tots ab gramalles, hanaren af visitar lo
reverent senyor deputat ecclesiàstich en sa
casa, lo qual ere vingut de Sanct Culgat
malalt.

a. 23 interlineat.
b. a continuació ratllat p.
c. a continuació ratllat En aquest d.
d. a continuació ratllat honorables.
e. a continuació ratllat vigília.
f. a continuació un espai en blanc.
g. a continuació un espai en blanc.

a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació ratllat prengueren.
c. a continuació ratllat al marge esquerre.
d. a continuació ratllat malalt.
e. deprés dinar interlineat.
f. a continuació ratllat y re.
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43bis

Deembre, any

Dissabta, XXXI. Fins ací és fet lo compte ha
Monserrat Monclús, guarda de la bolla, per LXVIII dies de porrata de son hofici, a raó LX lliures, sous l’any, valen XI lliures, I sou; espedit per
mi, a XVI de jener, 1559.

MDLVIII

Dimarç, VI. Festum beati Nicolays, episcopi. En
aquest die los senyors deputat militar y real y
oÿdor de comptes, anant lo deputat militar a la
mà dreta, lo real al mitx y lo oÿdor ecclesiàstich
a la mà esquerra, ab los tres porters devant,
aconpanyats de molts officials ab gramalles,
anaren al monestir de framenós, per la festa de
sanct Nicolau, hont per los frares del dit monestir lo dia abans erena stats convidats.
43bis

46r

Divendres, XVI. En aquest die, aprés dinar, los
magnífichs consellers y pròmens anaren a casa
del spectable govenador, qui stave indespost, y
tingueren juý de pròmens.

44v

Dimarçb, XX. En aquest die, per mestre Francesch Osset, doctor en medecina, foren presentats los comptes de la deputació local de Tàr
rega, del trienni proppassat, en lo qual fonc
diputat mossèn Parot Miquel, àlies Dionís.

Divendres, VI. Epifania Domini.
47r

47v

Dissabta, XXIIII. En aquest die morí Anthoni
Orteu, notari, procurador dels pobres presos,
com consta ab declaraciód feta per misser Hierònime Ambrós, jutje, assident del honorable
veguer de Barcelona; feta a XXVI de abril, MDLVIIII. Fins ací és fet lo compte a Miquel Quintana, com ha sesionari del quòndam Anthoni
Horteu, notari procurador dels pobres, per
LVIIIIo dies de porrata, a raó XV lliures, sous
l’any; espedit a 28 de abrill, 1558, de [...]f.

XXVI.

Festum sancti Stefani, protho-

Dimarçi, XXVII. Festum sancti Joannis, apostoli
et evangeliste.
Dimecresj,
centium.

XXVIII.

Divendres, XX. Festum sancti Sabestiani, martiris. En aquest die se féu solemna professó de la
Seu, y anà a Sanct Sabastià; y anà·y molta gent.
Dissabte, XXI. En aquest die, entre quatre y
sinch hores aprés dinar, entrà en la present ciutat de Barchinonab lo reverendíssimo senyor
don Ferrando de Loases, bisbe de Tortossa,
novament extret en deputat per lo restant del
concorrent trienni, per mort del reverent abat
de Sanct culgat de Vallers, aconpanyat de molts
cavallers y persones principals. A la mà dreta
anava mossèn Miquel Oliver, deputat militar, y
a la squerra lo senyor ardiaca Jordà, oÿdor ecclesiàstich, y, essent a la Creu Cuberta, un poch
abans, arribà lo mestre racional, y lo oÿdor ecclesiàstich passà devant en companyia de misserc Macià Torres, oÿdor real, qui anava primer,
y dit mestre racional se posà a la mà squerra en
lo dit loch anava lo dit oÿdor ecclesiàstich.

Diumengeg, XXV. Festum Natalis Domini.
Dillunsh,
martiris.

Diumenje, XV. En aquest die, entre les dotze y
una hora aprés mitxjorn, finà sos derrés dies
mossèna Simeon Ferran, oÿdor, en casa de la senyora Masquita, sa jermana, en lo Pla de Framenós. E en lo matex dia, hora tarde, se’n aportaren lo seu cos a la vila de Vilafranca de Penadès
per a sotorrer-lo alí, cuius anima requiescat in
pace.
Dimarç, XVII. Anthonii, abbatis.

Dimecresc, XXI. Festum sancti Thome.

45r

MDLVIIII

Diumenje, lo primer. Circuncisio Domini. En
aquest die no volgueren los magnífichs consellers consedir ni donar licència als vidriés per a
que parassen lo vidre, com acostumen, per causa de la mort del emperador y rey nostre senyor
don Carles Quint.

Dijous, VIII. Festum Puríssime Concepcionis Virginis Marie. En aquest die, aprés del offici major en la Seu, se féu solemna professó entorn de
la Seu, com se acostume.

44r

Janer,

[1559 ]

Festum Sanctorum Inno-

Diumenje, XXII. Festum beati Vinceii.
Dilluns, XXIIId. En aquest die prestà lo jurament acostumat lo reverendísim bisbe de Tortossa, novament extret per mort del reverent
abat de Sanct Culgat de Vallers. En aquest ma-

a. a continuació ratllat convidats.
b. Dimarç interlineat, damunt de Dilluns ratllat.
c. Dimecres interlineat, damunt de Dimarç ratllat.
d. declarió al manuscrit.
e. a continuació ratllat ab.
f. text incomplet per ésser retallat el foli pel seu marge inferior.
g. Diumenje interlineat, damunt de Dissabte ratllat.
h. Dilluns interlineat, damunt de Diumenje ratllat.
i. Dimarç interlineat, damunt de Dilluns ratllat.
j. Dimecres interlineat, damunt de Dimarç ratllat.

a.
b.
c.
d.

mossèn... oÿdor, interlineat.
a continuació ratllat reverent.
a continuació ratllat Torr.
Dilluns XXIII interlineat, sota de Dimecres XXIII ratllat.
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liures per any, que és set liures y deu sousa per
quiscuna terça anticipada.

tex die foren presentats en concistori los privilegis de loctinent y capità general en lo present
principat de Catalunya, en persona del molt il·
lustre don García de Toledo.

50r

Dimarç, XXIIII. En aquest die, aprés dinar,
fonch extret per oÿdor de comptes per lo restant del present trienni, per lo bras militar, per
mort de mossèn Simeon Ferran, mossèn Miquel Fuster. En aquest matex die foren admeses les provisions de loctinent y capità general,
en persona del dit mol il·lustre don García de
Toledo, per los senyors deputats y consellers de
la present ciutat.
48r

Dijous, XXIII. En aquest die, de matíb, convidaren los porters, de part del senyors deputats,
per la una hora deprés dinar, per aconpenyar
los senyors deputats qui axien a recebir lo senyor don García de Toledo, qui venia per ha
jurar com a loctinent general, de la volta de Gerona y Perpinyà. Fins ací és fet lo compte a misser Adrià Vilana, per XXXXIII dies de la porrata
de son ofici de assesor del espectable governador, de IIIIo de hoctubre fins ací, a raó DL lliures, sous l’any, que valen CXVIII lliures, I sou,
VI; espedit a VIII de mars de 1559. Fins ací és fet
lo compte a misser Francesch Montaner, de
CXXXXoIII dies de porrata, ut supra, a raó CCCC
lliures l’any, que valen CLVI lliures, XIIIIo sous;
espedit a XII de abrill, 1559.

Dimecres, XXV. Conversio sancti Pauli.
Dimarç, XXXI. Fins ací és fet lo compte al reverendíssimo senyor bisbe de Tortossa de VI lliures, XVIII sous, VI, per VIIII dies de porrata, a raó
XVI sous, VI lo dia; expedit a XV de mars, 1559.
Fins ací és fet lo compte a mossèn Miquell Fuster, oÿdor militar, de XXXXo lliures, VI sous, VIII
per la porrata de la terça mancho dos dies, a raó
VIIII sous, II [...]; espedit a [...]a.

48v

Fabrer,

En aquest matex die los senyors deputats y
oÿdós de comptes del dit Generalc, ab los tres
portersd devant, ab les masses grosses descubertes y los porters ab gramalles de dol, ab sos
capirons, y los senyors deputats ab barrets plans
de dol per la mort del emperador y rey nostre
senyor don Carles Quint, aconpanyats dels honorables assessors y officials de la casa de la Deputació, y General y Bolla; e partiren de la casa
de la Deputació entre y una y dues hores aprés
dinar, y anaren per lae Calsetaria, per la Bòria,
per Sanct Culgat, per Sanct Agostí, e isqueren
per lo portal Nou // 50v // y anaren a la volta de
Sanct Andreu, per lo camí de dalt; y, un poch
abans de arribar a la creu dita vullgarment de
Fra Anthoni, anaren a parlar ab los senyors deputats mossèn Merí Joan Fogassot y mossèn
Anthoni Viladamor, scrivans de manament, de
part del reverent canceller y magnífich regent la
Cancellaria, qui venian de darrera, pregant-los
se volguesen apartar a la una part y fessen apartar los officials, per a què puguessen pasar de
davant primers per ha recebir primer lo il·lustre
don García de Toledof, loctinent y capità general. E en la hora matexa, per bona cortessia, s’i
apartaren a la una banda del camí, y ells passaren fent son acatament als senyors deputats, y
anaven primers los algotzirs, aprés los scrivans
de manament, los dits mossèn Viladamor y Fo-

MDLVIIII

Dijous, II. Festum Purificationis beate et gloriossissime Virginis Marie.
Divendre, a III. En aquest die prestà lo jurament acostumat lo magnífich mossèn Miquel
Fuster, novament extret en oÿdor de comptes
per lo restant del concorrent trienni, per mort
de mossèn Simeon Ferran.
49r

Dimarç, VII. En aquest die férem Carnestoltes.
Dimecres, VIII. Lo primer dia de Coresma.
Dissabta, XI. En aquest die partí mossèn Jaume
de Mitjavila, sobrecollidor del General de la
sobrecol·lecta de ponent, a la dita sa sobrecol·
lecta, segons dix aquest matex die en concistori.
Diumenje, XII. Festum beate Eularie, virginis et
martiris, patrone huius urbe.

49v

Dilluns, XX. En aquest die partí de la present
ciutat mestre Luch Comadoran, sobrecollidor
del dit General en la sobrecol·lecta de ponent,
per a la dita sobrecol·lecta.

Divendres, XVII. En aquest die fonch deliberat
per los senyors deputats que de aquest die en
avant fos pagat ab mestre Francesch Potau, fuster del General, y qui té càrrech de mantenir y
parar lo re(n)ch lo dia de sanct Jordi, per ces
terces, conforme és acostumat de pagar al officials de la casa de la Deputació, a rahó de trenta

a. a continuació ratllat antic.
b. a continuació ratllat aconpany.
c. a continuació ratllat an.
d. a continuació ratllat ab.
e. a continuació ratllat Bòria.
f. a continuació ratllat qui.

a. text incomplet per ésser retallat el foli pel seu marge inferior.
b. a continuació ratllat sen.
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gassot, mossèn Felip Agostí Mas y mossèn
Thomàs Vessiana, y aprés los dos porters o verguers ab les porres o masses cubertes de drap
negre, y aprés los dits reverent canceller y magnífich regent, y aprés los doctors del Real Consell, per entiguetat, y passaren de molta cuyta,
la qual anada y preceir donà alguna admiració,
en anar los algotzirs ya scrivans primer. Y, passats que foren los dits doctors, los senyors deputats anaren molt a plaer; y, essen a la creu
delb camí que va ha Orta, vullgarment dita la
Creu del Garrofer, los dits senyors deputats se
aturaren aquí quasi una mitja hora sperant lo
dit molt il·lustre donc García. E, com hagueren sentiment ere prop, y veren la gent venia
ab ell, anaren a la volta sua, y los dits reverent
ca(n)cellerd y regent la Cancelleria feren loch.
Y, essent prop d’ell, li feren molt gran acatament, com a ell pertany y los senyors deputats
acostumen de fer. E lo dit senyor don Garsía se
aturà, e los dits senyors deputats passaren a fer
semblant acatament a la mol il·lustre donae
Victòria de Columna, consort y muller sua,
que venia aquí junct a cavall, ab un bell cavall
rusi o rodado encubertat de vellut negre, ab
unf sellóg ab sa gualdrapa de vellut negre. E
ella, per causa del dit dol, anava vestida de raxa
negra ab un ma(n)tellh lombart de raxa, ab una
ligassa de dol guarnida de molts cabells molt
rossos, a la italiana, e al seu costati anava lo reverent fra Gaspar Farrer, prior de Cathalunya.
E, fet li agueren son actament, en la hora matexa se’n tornaren ab lo dit il·lustre don García
de Toledo que, com dits és, stava aturar; e, essent junct ab lo dit il·lustre don García, se mogué alguna discenció ab los verguers dels doctors de la Audiència que, com dit és, ja se’n
eren anats, y ells heren romasos ab los porters
delsj dits senyors deputats, quals de ells havian
de proceir, volent-se posar los de la // 51r //
Audiència entre los dels senyors deputats y los
dits senyors deputats; y leshores lo magnífich
mossèn Miquel Oliver, deputat militar, ventlos aturats, pensà lo que podia ésser y dix als
porters de la Audiència: «volsaltres que féu
aquí, que no·y ha loch per ha vosaltres», y per
axò no·s mogueren, y leshores lo senyor don
García, havent sentiment del que ere, los manà
que romanguessen dient-los: «quedaos vosotros
aí», y axí, en la hora matexa, se’n anaren e axí
restaren.

E los dits don García de Toledo, a la mà dreta, y
lo dit reverendíssim bisbe de Tortossa, deputat
ecclesiàstich, a la mà squerra, anaren a la volta
de Barchinona, y los deputats militar y real primer devant de ells, y més devant los oydós de
comptes y tots los altros cavallers y officials del
dit General, prenent la volta de Barcelona. Y,
havent caminat un poch, fonch aquí lo reverendíssim bisbe dea Elnab, inquisidor de la herètica
y apostòlica pravitat en lo present Principat,
anomenat lo licenciado Lagunilla, aconpenyat
del bisbe Jubí, bisbe de Gràcia, de Barchinona,
a la sua mà dreta, y lo general de la Mercè a la
mà squerra, aconpanyat de molts familiars del
San Ofici; y, essen devant lo dit il·lustre senyor
don García, feren son acatament y passaren
avantc, a la volta de dona Victòria, e aprés, tantost fonch aquí lo reverendíssim don Jaume
Cassador, bisbe de Barchinona, aconpenyat del
molts canonjes y molta altra gent, y féu son acatament al dit il·lustre senyor don García, hi·s
posà a la sua mà dreta, per ésser en son bisbat, yd
lo dit senyor deputat romàs a la mà esquerra. E
axí tiraren a lae volta de Barcelona. E, essent de
dassà la torra antigament dita del diable, ara dita
de la Verja Maria, arribaren lo il·lustre don Ferrando de Cardona, almirant de Nàpols, y lo
spectable don Pedro de Cardona, aportantveus
de general governador, aconpanyats de molta
cavallaria, y feren son acatament al dit il·lustre
senyor don García de Toledo, y passaren avant y
posaren-se al costat de la dita senyora dona Victòria, anant lo dit il·lustre almirant a la mà dreta
y lo spectable governador a la squerra. E en una
drassera que és aquí isqueren los verguers de la
Audiència, serquant los doctors del Real Consell. E axí aconpanyaren los senyors deputats al
dit senyor don García de Toledo, fins prop lo
pont dit de las Bigas, en dret lo mas dit d’en
Jovells, y en un caminet és aquí se despediren
del dit senyor don García de Toledo per causa
que los magnífichs de consellers eren sobre lo
dit pont de las Bigas, e anaren-se’n per la vinya
de Sanct Pere, per la casa d’en Serra, per la vinya
de Sancta Anna, fins la creu de Jesús, [fins] al
portal del Àngel Custodi, per la plaça de Sancta
Anna, per la pla [...]f// 51v // e descavalcaren a la
casa de la Deputació y cada hu se’n anà a casa
sua ho alà hont si aparagué.

[1559 ]

E, essent-se’n anats los dits senyors deputats,
com dalt és dit, foren aquí los magnífichs consellers, qui recebiren lo dit senyor don García,
posant-se lo conseller en cap a la mà squerra, y

a. a continuació ratllat porter.
b. a continuació ratllat Orta.
c. a continuació Gar sense ratllar.
d. caceller al manuscrit.
e. a continuació ratllat Ga.
f. a continuació ratllat mantell lombart.
g. a continuació ratllat de.
h. a continuació ratllat lob.
i. a continuació ratllat ana.
j. a continuació ratllat Audiència.

a. a continuació ratllat to.
b. a continuació ratllat bel.
c. avant interlineat, damunt de endarrera ratllat.
d. a continuació ratllat lo.
e. a continuació ratllat vost.
f. text incomplert per ésser foradat el foli.
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lo dit don Garsía al mitx, y lo reverendíssim bisbe de Barchinona a la mà dreta, y entraren per
lo portal Nou, per devant lo Pes de la Farina,
per Sanct Culgat, per la capella d’en Mercús,
per carrer de Moncada, per lo Born, per los
Cambis Vells, per lo carrer Ample, fins a la casa
vulgarment dita del Infant, hon acostumen de
posar los vireysa. Y, essent en dita casa, descavalcà la dita il·lustre dona Victòria, sa muller e
consort, e venia de aquesta manera, que aprés
de la dita senyora dona Victòria venia dona
Anna de Sarriera, muller de mossèn Antich Sar
riera, y aprés set o vuy criades de la dita senyora
dona Victòria, vestides com a vidas, y aprés
unes andes folrades de satí carmesí, dins la qual
anaven dos o tres infants petits, fills del dit il·
lustre don García y dona Victòria, y aprés unas
altras de setí groch, dins las quals anava una
didab que criava un infant del dits senyors, y
aprés venia un carro tot deurat de dins, y defora
a la italiana, que·l tiraven quatre bells cavalls
castanys y blancs onados, ab les guarnicions de
vellutc groch, y de dins no·y anava ningú, y darrera dit carro aportaven un bell caval onado en
destre, ab un celló cubert de vellut groch, ab
les gornisions de dit velut, y aprés venien molts
cassadors ab stors y falconsd.

rallas, e leshores los dits síndichs digueren, com
se acostume, que staven y perseveraven en la
scriptura havien presentada, com és de costum,
y leshores mossèn Joan Bonaventura de Gualbes, conseller en cap, dix que en aquellas requestas hi havie algunaa cosa més que en les altres, dient-ho perquè si ere ajustat que observàs
tanbé lo que per los provehidors de greujes de
les Corts proppassades ere stat proveït acerca
del tribunal de la Capitania General, aprés a relació del magnífich misser Miquel Miralles, a
vint-y-quatre de janer proppassat, confirmant
aquella, sobre que lo capità general no pot conèxer sinó dels soldats stipendiaris, y no de la
gent provincial, y que no pot tenir cort formada ni tribunal. E leshores, lo dit mil il·lustre senyor don García de Toledo digué al dit mossèn
Miquel Amat, scrivà de manament: «vos continuat, que jo juro lo que hanb acostumbrado de
jurar los otros visereyes míos passados», y lo dit
conseller en cap dix que perseveravan a la scriptura li havien presentada, lo que cert causaren
algun poch de scàndol als qui vorien, per tenir
totom molt avorrit lo tribunal de capità general. E en la hora matexa se’n anaren a cavalcar.
E los algotzirs ordinaris prengueren los bastons
y los verguetas vergues noves. E se’n tornà lo
dit il·lustre senyor don García a la volta de sa
posada, per lo matex camí y ab la matexa companyia; e, descavalcat fonch, los magnífichs
consellers se’n tornaren. Plàcia al Senyor de tot
lo món voler-lo fer ben regir i ministrar justícia,
per la molta necessitat ne té la terra, per la molta mala gent és en la terra.

E, descavalcada que fonch la dit il·lustre senyora dona Victòria, lo dit il·lustre senyore don
García ab la matexa cavalcada se’n tornà per lo
dit carrer Ample, per lo Ragomir, ço és, ell al
mitx i lo reverendíssim bisbe de Barchinona a la
mà dreta, y lo conseller en cap a la squerra, ab
tota la dita gran cavalcada, que en veritat no s’i
aparia hí agués agudes morts, tanta ere la gent y
de cavall y de peu. Y, essen descavalcat a la Seu,
muntà al altar major per jurar, com és acostumat, devant lo qual altar major stave ubert un
missal en aquella pàgina hont stà continuat lo
santíssim cànon que comensa Et igitur, ensesos
dos ciris no molt grossos ab dos canalobres de
argent. Y, essent aquí, mossèn Miquel Amat,
scrivà de manament, legí lo jurament en la forma acostumada. Y per part dels síndichs del
General y de la ciutat foren presentades sengles
requestes o protests, en la forma acostumada,
liurant-les al dit scrivà; y, tenint-les, lo dit scrivà
demanà al dit il·lustre on García si les tenia per
legidas. // 52r // Dix que la legís hi, havent-la
acabada de legir, dix lo dit scrivà de manament,
de la altra, si la tenia per legida, y ell demanà si
eren totes de un mateix tenor, y digueren-li
que si, y ell li digué que la comensàs de legir, y
axí comensà de legir-la , y legi·n un parell de
a.
b.
c.
d.
e.

Divendres, XXIII. Festum beati Matie, apostoli.
En aquest die, de matí, per los senyors deputats
fonch tramès lo procurador del General, mossèn Luís Rufet, a casa de mossèn Joan Bonaventura de Gualbes, conseller en cap, dient-li
que los senyors deputats lo·y enviaven per ha
saber si ses magnificències anaven aquex die a
visitar lo molt il·lustre senyor don García de
Toledo, loctinent i capità general de sa magestat, que ells, dits senyors deputats, hi volien
anar y que, si ells hi volien anar, que ordonassen si volien anar primer o darrers, que ordonassen lo que millor los aparria. E lo dit mossèn
Bonaventura de Gualbes respongué y dix que·
ls ho tenian a molta mercè la cortessia los feyen,
y que ells no·y aniran fins lo endemà. E, encontinent, los dits senyors deputats enviaren // 52v
// a fer a saber al dit molt il·lustre don García
de Toledo com ells volien anar a bessar-li les
mans lo matex dia, aprés dinar, y lo dit senyor
don García dix que «se holgaría mutxo». E los
dits senyors deputats la hora matexa feren con-

a continuació ratllat e.
a continuació ratllat qui er.
a continuació ratllat y de dins.
falcons interlineat, damunt de fancons ratllat.
a continuació ratllat ab la.

a. a continuació ratllat s.
b. a continuació ratllat acostum.
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vidar tots los officials per los porters, per la una
hora deprés dinar. Y axí se ajustaren los dits senyors deputats y oÿdós y officials, tocant la una
hora, y stigueren fins la una hora y mitja. Ea,
com staven per a pertir, saberen com encara no
havia acabat de dinar, determinaren de enviarhi en Melchior Rovira, altre dels porters ordinaris del dit General y casa de la Deputació, per
ha saber si avia encara dinat, y que per algun
patje li fes saber com los dits senyors deputats
stavenb ja per ana-hi. E, encontinent, tornà dient com ja havia dinat, y que tota hora hi volguessen anar podien partir. E, encontinent,
partiren aconpenyats del officials, ab los porters
ab les gramalles de dol y les masses gransc de
davant, y los senyors deputats ab barrets de dol,
y aprés los oydós, assessors y officials de aquesta manerad: los honorables missere Francesch
Gomis, misser Miquel Quintana, assessors,
mossèn Ramon Vicens Sammenat de Santiga,
defenor, y lo abat Cordelles, qui ere vingut ab
lo senyor bisbe; aprés, mossèn Pere Cassador,
racional, mossèn Miquel Ciurana, regent los
comptes, mossèn Francesch Bosch, adjunct de
defenedor, y jo, Josef Cellersf; aprés, mossèn
Miquel Oms, receptor, Agostí Sols, exactor, y
Anthoni Polit, ajudant del racional, y aprés los
altres officials. E isqueren per la porta devers la
Seu, per lo Ragomir y carrer Ample, Y, essent
en la casa o aposento del dit il·lustre loctinent
general, entraren per les cambres fins a una
cambra streta que trau finestra en lo carrer Ample, hont habia un litg parat de brocat, y totes
les cambres fins aquí tapissades de molt bella y
rica tapissaria. Y, entrant per dita cambra, lo dit
il·lustre senyor don García isqué de una altra
cambra hi ha que trau finestra al carrer Ample y
al carrer dels Còdols; y, essenth juncts, lo dit il·
lustre senyor don García se arimà de spalles a la
finestra, stant denpeus, y los dits senyors deputats devant de elli; e lo dit reverendíssim senyor
diputat dix com ellsj, ab la molta confiansa tenian dek sa persona y per lo molt valer-se’n, lo
soplicaven tingués per encomanada lo General
y casa de la Deputació, bé que tenien per cert
que ell ja ho tenia determinat de mirar per lo
dit General y per ells en particular, que ab tot
axò, per lo que deuen, le·y tornaven a la memòria. E lo dit molt il·lustre senyor don García dix
que «se holgava mutxo en que tuviesse tales per-

sonas con les quales se pudiesse aconsejar», y moltes altres paraules de cortesia passaren entre
ells, moltes paraules de cortesia. E, stant ja per
despedir-se, mossèn Bernat Aymerich, regent
la // 53r // Thesoraria, li parlà a la aurella, y les
hores ell digué: «senyors, en dies passats, per
part de vostres senyories y de aquestos senyors,
se donaren certes requestes als doctors del Real
Consell perqué, conforme la constitució de les
Corts del any MDXXXXVII, vagen a la sala grana
del palau real, hon stan aparallades dues sales
per ha tenir la Audiència Real, acabada la casa
se és feta per al aposento del loctinent general;
e, com dita casa o posento sie per ara molt xica
e incomoda per star-hi jo i ma muller y fills y
criats, per és[ser] tant xiqua y no haver-hi prou
apartaments, y los pochs que·y són no ésser còmodos, que volguessen revocar las ditas requestas donadas al doctors del Real Consell,
com dit és». E, encontinent, lo reverendíssim
bisbe deputat ecclesiàstich dix que ells bé veyen
lo que sa senyoria deya, que era molt just y rahonable, y que per sa il·lustre persona y casa no
y havia prou apartaments; emperò, per lo que
ells són obligats, havienb fetes donar les dites
requestes als dits doctors, y tanbé per lo que
són obligats ne donarien una altra a sa il·lustre
senyoria, y ell respondria lo que ara de paraula
los avia dit, y tots farian lo que eren obligats. E,
passades dites y altres coses, los dits senyors deputats le demanaren licència que volien anar a
bessar les mans de la senyora dona Victòria, y
ell dix que los hi aconpanyaria. Y axí entraren
en la cambra susdita, que trau finestra al carrer
Ample i al carrer del Còdols, de la qual, com és
dit, ere exit. E en lo defront de dita cambra havia un bell dosser de brocat y en terra, tant
quant té le enfront, havia un puntapeu de fusta
y desobra cubert de unes catifes molt belles, lo
qual puntapeu venie fins a un portal de una
cambra, qui entre a una cambra sobre lo carrer
dels Còdols, y en dit puntapeu stava la dita il·
lustre senyora dona Victòria, vestida de una
saya de satí negre ab la bigassa de dol, abc algunes dames y ab doy Ana Sarriera, muller de
mossèn Antich Sarriera, qui ab dita dona Victòria ere vinguda de Gerona. E la cambra stava
enpeliada ab unas cortinas de domàs y setí carmessí, ab unas franjas de or entre lod sití y domàs, y dalt ab uns antorns carxofats brodats de
or, molt ricas. Y, fet lur acatament y passades
entre ells moltes cortesies, tots dampeus, se
despediren y se’n anaren per la carnisseria d’en
Sors, per la muntada de Sanct Miquel a la Deputació; i, essent en la Deputació, per star can-

a. a continuació ratllat per.
b. a continuació ratllat per.
c. a continuació ratllat y.
d. a continuació ratllat m.
e. a continuació ratllat Gom.
f. a continuació una paraula ratllada i il·legible.
g. a continuació ratllat d.
h. a continuació una paraula ratllada i il·legible.
i. a continuació ratllat s.
j. a continuació ratllat se encomanaven.
k. a continuació ratllat l.

a.
b.
c.
d.

[1559 ]

a continuació ratllat hon stan apar.
a continuació ratllat de.
a continuació ratllat moltes.
a continuació ratllat lo.
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[1559 ]

sat lo reverendíssim bisbe, se’n entraren dins la
scrivania major, hont stigueren una molt bona
stona, y aprés quiscú se’n anà particularment a
casa sua.
53v

me de Mitjavila, sobrecollidor del dit General
de la col·lecta de ponent, de la sua sobrecol·
lecta, hont ere anat. En aquest matex diaa lo
reverendíssim senyor bisbe de Tortossa rebé letra del secretari Francisco de Erasso, secretari
del senyorb rey, feta en Bruxellas, a XXX de janer, donant-li avís com sac magestat li ha feta
gràssia del archebisbat de Tarregona.

Diumenje, XXVI. En aquest die, aprés dinar, lo
il·lustre senyor don García de Toledo, loctinent
y capità general, aconpanyat del consellers en
cap, segon y terç, anaren a veure y regonèxer los
baluarts de la torra nova y del speró de levant; y,
exint de cada hu del baluarts, tiraren y desperaren algunes peces de artillaria; y, per millor mirar lo baluart del speró de levant, isqué per lo
portal de Sanct Ànjell y mira’l de part de fora.

Dimarç, XXI. En aquest die partí de la present
ciutat, a la volta de sa casa, mossèn Miquel Oliver, deputat militar, per sos affers.
56r

Dilluns, a XXVII. En aquest die los senyors deputats y oydós de comptes dexaren los barrets
de dol aportaven per la mort del emperador y
rey nostre senyor don Carles Quint, cuius anima resquiencat in pace, y los porters dexaren les
gramalles aportaven de dol, y prengueren les
clotxes dea Contray acostumen de portar, ab lo
capiró morat, com se acostume.
54r

Març, any

Diumenge, XXVI. Festum Pasque Resurreccionis
Domini Nostre Jesuchristi.
56v

Dimarç, IIII. Festum beati Ambrosii, confessoris
et doctoris.
Dimecres, VI. En aquest die prestà sagrament y
homanatje, en mà y poder del magnífich misser
Francesch Muntaner, regent lad Cancelleria,
Antich Farrer, proveït de altre dels procuradós
dels pobres presos que stan detinguts en los
càrcers de la present ciutat. Fins ací és fet lo
compte a Antich Ferrer, per CI dies [de] porrata que ha servit lo [ofi]ci de procurador dels
pobres, de XXIIIIo de desembre proppassat fins
vuy, [a raó]XV lliures l’any, valen IIII lliures, IIII
sous; II espedit per mi, a VIIIIo de juyn, 1559.

Dilluns, VI. En aquest die vingué mestre Luch
Comadaran, sobrecollidor del General en la
col·lecta de levant, a la casa de la Deputació, y
dix que lo die abans ere vingut de la sua
sobrecol·lecta.

55r

Dijous, XVI. En aquest die partí mossèn Onofre
Jordà, oÿdor de comptes ecclesiàstich, a la volta
de sa casa.

55v

Diumenje,
rum.
Dilluns,
a.
b.
c.
d.
e.

XVIIII.

XX.

MDLVIIII

Dilluns, III. Solemnització Anunciacionis Beate
Marie. En aquest die selabrà la sglésia la festa
de la Anunciació de Nostra Senyora que, per
ésser stada la festa lo Dissabte Sanct, no·s féu
aquex die.

Dissabta, IIII. En aquest die mossèn Rocafort
de Orís, novament proveït de altre dels algotzirs ordinaris de la règia cort en lo principat de
Cathalunya, ab son privilegi real fermat deb mà
de la sereníssima princessac de Portugal, governadora general de Spanyad, en deguda forma
spedit, dat en la vila de Valladolí, al derrer de
juliol, any MDLVIII prestà lo jurament, sagrament y homanatje en la forma acostumada, en
mà y poder magnífich misser Francesch Muntaner, regent la Cancellaria; y oý sentència de
excomunicació.

Diumenge, XII. Festum beati Gregorii, pape.

Abril, any

Diumenje, II. Dominica in Albis.

MDLVIIII

54v

Dissabta, XXV. Festum Anunciacionis Beate Marie.

Dominica in Ramis Palma-

En aquest diee arribà mossèn Jau-

a continuació ratllat dol.
a continuació ratllat per.
a continuació ratllat gener.
a continuació ratllat dat.
a continuació ratllat de.

57r

Divendres, VII. En aquest die tornà mossèn Miquel Fuster, oÿdor militar, de la volta de sa
casa, hon ere anat per sos negocis.

57v

Dijous, XIII. En aquest die, deprés dinar, vingué en concistori mossèn Miquel Olivere, qui
ere per sos negocis a la volta de sa casa. Fins ací
és fet lo compte a mossèn Miquell Fuster,
oÿdor de comptes militar, per XXIII dies de por
rata que ha servit de diputat, [per] absència de
mossèn Oliver, diputat, a raó VII sous, IIII valen
a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat vingué.
a continuació ratllat loc.
a continuació ratllat seny.
a continuació ratllat min.
a continuació ratllat qui ere.
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VIII lliures, VIII sous, VIII; espedit a VIII de juyn,
1559.

Victòria, muller sua, se asegueren en duas cadiras staven aquí posades, junct a la cambra del
honorable regent los comptes. E, encontinent
foren asseguts, isquéa lo dit reverendíssim senyor bisbe per a dir lo offici.

Dissabta, XV. En aquest die, entre deu y onze
ores de nit, lo il·lustre don García de Toledo
féu metre a alsar lo somatent per tota la terra,
fent tocar la campana de Sanct Jaume, cridant
«Via fora somatent»a, hi.s digué queb...
58r

[1559 ]

Dimecres, XXVI. Fins ací és fet lo compte a mossèn Rochafort de Orís, novament proveÿt de
altres dels adguasills ordinaris de la règia cort
en lo principat de Catalunya, de XIIIIo lliures, XI
sous, VI, per la porrata de LIII dies de la terca, a
raó cent liures l’any, valen les dites; espedit per
mi, a XIIIIo de julioll, 1559. [Més], és fet lo
compte a misser Ferrer de XVI sous, VI, per por
rata de XXI dies, de V de abrill fins vuy, de procurador dels pobres, a raó XV lliures, sous l’any,
dits XVII sous, VI; espedit a XVIII de julioll de
1559. [Més] és fet lo compte a mossèn [Ber]
nat Domènech, com ha sesionari de mossèn
Matheu de Sanctcliment, de [...] lliures, VIII
sous, VI, a compliment [de] XXV lliures per la
terça [...] que finí a 26 de abrill, 1559, com les
restants XIIIIo lliures, XI sous, VI aje rebut lo sobredit mossèn Rochafort de Orís; espedit [a]
XII de agost, 1559.

Dijous, XX. En aquest die tornà lo reverent
mossèn Onofre Jordà, oÿdor de comptes ecclesiàstich, de la volta de sa casa, hont ere anat.
Dissabta, XXII. En aquest die, aprés dinar, se selebraren solemnes vespres en la casa de la Deputació. Foren presents los magnífichs concellers ab les gramalles negres acostumaven de
aportar per lo dol del emperador y rey nostre
senyor don Carles Quint, emparador, y féu les
vespres lo reverendíssim bisbe de Tortosa, deputat ecclesiàstich. Serviren de assistents los reverents abat Cordellesc, canonje de la Seu de
Barchinona, y mossèn Onofre Jordà, canonje
de Tortosa, oÿdor de comptes ecclesiàstich.
Diumenje, XXIII. Festum gloriosissimi sancti Georgii. En aquest die digué lo offici lo reverendíssim senyor deputat ecclesiàstich, ab assistència del demuntdits senyors abat Cordelles y de
mossèn Onofre Jordà, oÿdor de comptes del
dit General. Digué lo evangeli lo canonje Oliveres y la epístola mossèn Christòfol Borrell,
canonje de la dita iglésia. Sermonà lo reverent
fra Thomàs Alax, del orde de preïcadors. Fonch
present en lo dit offici la molt il·lustre senyor
don García de Toledo, loctinent y capità general, junctament ab la molt il·lustre senyora
dona Victòria, lur muller, y los magnífichs senyors consellers. Y los dits magnífichsd concellers foren primers en la casa de la Deputació
que lo dit il·lustre loctinent general, y pretengueren que // 58v // ells, junctament ab los senyors deputats, tenien de anar a resebir lo dit
molt il·lustre senyor loctinent y la senyora dona
Victòria, muller sua. E, hagut per los dits senyors deputats parer de persones pràctiques i
entigues en la casa de la Deputació, fon delliberat que los dits magnífichs senyors consellers
no deure anar-hi, perquè ells tanbé eren convidats per a la festa, y exí anaren a recebir-los los
dits senyors deputat militar y real y oÿdós de
comptes. Lo senyor deputat ecclesiàsich no.y
anà, perquè ja se’n ere entrat per a revestir-se
per a dir missa; y, feta agué la oració, lo dit
molt il·lustre senyor loctinent y la senyora dona

Dijous, XXVII. En aquest die, per manament del
molt il·lustre loctinent general, per letra ne tenia de la sereníssima infanta princessa, féu pubblicar per los lochs acostumats de la present
ciutat, ab crida pública, ab tabals, ministrills y
trompetas, ab molta alegria, la pau és entre·ls
molt alt y poderós senyor don Felip, rey de
Spanya, y lo cristianíssim rey de Fransa, cassant
lo rey Felip amb una filla del rey de França.
59r

59v

Dissabta, XXVIIII. En aquest die se féu deliberaciób en concistori que, durant la malaltia de
mossèn Anthoni Po[lit], ajudant del racional,
servesca son offici mossèn Agostí Sols, exactor.

Maig, any

MDLVIIII

Dilluns, lo primer. Festum beati Jacobi et Filippi.
Dimecres, III. Invencio Sancte Crusis.
Dijous, IIII. Festum Assencionis Domini.
60v

Diumenge, XIIII. Festum Pasque Pentecoste.
Dimecres, XXIIII. En aquest die arribà en la present ciutat Josef Bosch de las parts de Urgell,
hont ere anat ab conpanyia de mossèn Miquel
de la Sala, per collidor y guardas dels drets dels
safrans en ditas parts.

a. a continuació ratllat y deyen.
b. text inacabat.– en l’assentament corresponent a diumenje,
dia XVI, es llegeix ratllat En aquest die.
c. a continuació ratllat abat y.
d. a continuació ratllat seny.

a. a continuació ratllat ren.
b. a continuació ratllat que.
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61v

Dijous, XXV. Festum de Corpore Christi.

banch per a confessar ab un frare de framenós y
confessà, que estigué una molt bona stona. Y,
confessat agué, se alsà dempeus y se acostà al
piló y se agonellà, y lo botxí li possà una bena o
tovallola als ulls. Y, stant axí agonellat, ab la
molta gent se arribave per a veure’l, ere forsat a
dits verguetas y alabardés, ab las alabardas y
vergues, de pagar a la gent; y, pagant axí, paguaren un colp a un frare, y lo frare se agafà ab
lo porter o vergueta, y s’í mogué un gran avelot, y lo dit don Francesc se alsà denpeus sens la
dita bena als ulls, que totom tenia por que fos
algun insurt volguessen fer lurs parents y
amichs. Y com no era res, en la hora matexa,
tota asosegat y passat dit avalot, se agonellà y
tres o quate barbers eren aquí li posaren lo cullell en lo degollador, y en la hora matexa lo
botxí, ab una massa molt grossa, li pagàb un
colp y lo cap saltà en la hora matexac a la altra
part, y lo botxí lo prengué per la dita bena y·l //
64r // alsà devant totom; y alsant-lo, li caygué y
leshores lo prengué ab las mans y.l tingué una
bona stona. E aprés los parents hi trameteren
una catifa y posaren lod cos y cap desobre dita
catifa, hont stigué una bona stona. Y, essent
scapsat, los parents anaren al molt il·lustre loctinent general don García de Toledo que.ls donàs licència que·l levassen de la plasa, y digué
que.y stigués fins atant fossen tocades les quatre hores, y en aquell endemitx lo botxí per haver la roba lo volia despullar, y los parents de ell
donarene... que no·l despullàs. E, tocant les
quatre hores, lo meteren dins la capella o sglésia del palau, y de aquí, ab creu alsada, lo aportaren a soterrarf al monestir de framenós, hont
lo soterraren y·l acomanaren.

Divendres, XXVI. En aquest die partí de la present ciutat lo magnífich mossèn Miquel Oliver,
deputat per lo bras militar, a la volta dea casa
sua, al castell de Balsareny.
Dimarç, XXXb. Los senyors deputats ecclesiàstich y real, lo militar absent de la present ciutat,
y los honorables oÿdós de comptes, aconpenyats de molts officials, anaren a casa del molt
il·lustre senyor loctinent general, qui·ls havia
enviats a demanar; y, essent en casa sua, stant
denpeus, los donà una letra de la sereníssima
infanta y dient-los que li tornassen resposta; y
axí se’n anaren.
62r

62v

Dimecres, XXI. En aquest die los senyors deputats, ut in die proxime.

Juny, any

MDLVIIII

Dissabta, a III. En aquest die aribà en la present
ciutat y en concistori mossèn Miquel Oliver,
qui per sos negocis ere anat a la volta de sa casa.
Dilluns, V. En aquest die no vingué en concistori mossèn Miquelc Oliver, deputat militar,
per star mal indespost de sa persona.
63r

Diumenge, XI. Festum beati Bernabe, apostoli.
Dilluns, XII. En aquest die conparegué en concistori, devant los senyors deputats, mossènd
Anthoni Polit, ajudant del racional, dient-los
que venia per a servir son offici. Fins ací és fet lo
compte a mossèn Agustí Çolls, per XXXXIIIIo de
porrata del hofici del ajudant del racional, per
la indesposició de mossèn Anthoni Polit, ajudant del dit hofici, que a raó cent y sinquanta
liures l’any, valen XVIII lliures, VI sous, VIII espedit per mi, a XXVII de juyn, 1559.

63v

Divendres, XVI. En aquest die morí lo magnífich misser Barthomeu Martí, doctor del Real
Consell, com consta ab declaració feta en la
cort del honorable regent la vegaria de Barchinona, de consell del magnífich misserg... Puig,
publicada a II de agost del present any MDLVIIII. Fins ací és fet lo compte a misser Barthomeu Martí de XXVIII lliures, VIIII sous, per LII
dies de porrata; espedit per mi a XI de agost,
1559.

Dijous, XV. En aquest die, entre dues y tres hores aprés dinar, scapsaren a don Francesch
Meca, de Sabadell, exint de la presó ab una gramalla de dol, ab capiró, per la calor feya tan
gran no.l aportave al cap, y anaven ab ell dotze
antorxes cremants, y la guarda del virrey lo
aconpanyave, y los algotzirse, porters y verguetas. Y, arribant a la plassaf del Rey, ab una grossa cadena al coll, legat ab un porter, y essent
devant lo palau nou del rey, endret del carrer és
aquí hont stave possat lo piló, se assegué en un

64v

Dissabta,
Joannish.

XXIIII.

Festum nativitatis sancti

a. a continuació ratllat se.
b. a continuació ratllat y.
c. a continuació ratllat saltà lo cap.
d. a continuació ratllat cap.
e. a continuació ratllat certa.– a continuació un espai en
blanc.
f. a continuació ratllat y.l comanaren.
g. a continuació un espai en blanc.
h. a continuació ratllat mensu.– En l’assentament corresponent a dilluns, dia XXVI, es llegeix ratllat En aquest die morí
misser Barthomeu Martí, doctor del Real Consell, com

a. a continuació ratllat Bal.
b. a continuació ratllat En aquest die.
c. a continuació ratllat Fus.
d. mossèn... racional interlineat.
e. a continuació ratllat y.
f. a continuació ratllat del Blat ab un.
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65v

Juliol, any
Diumenje,
zabeti.

Dissabta, XV. En aquest die, de matía, las ditas
persones eletes anaren, ab las masses xiques devant, al il·lustre loctinent general y son Real
Consell, y li presentaren la dita suplicació; e, legida, lo il·lustre loctinent generalb dix que «se
aría justicia»; y,legida, fonch remessa per mossèn Thomàs Vasiana, scrivà de manament, al
dit magnífich regent, jutge o relador de dita
causa, y fonch liurada al síndich de la ciutat, qui
ere aquí present, dient-li que la aportàs a casa
del magnífich regent, que ell la proveiria. E,
presentada ditac supplicació, les dites persones
se’n tornaren en la casa de la Deputació, y lo
magnífich conseller referí als senyors deputats
tot lo que ere passat. Y sobre lo presentar la requesta hi havia alguna dissensió, si la presentaria en la hora mateixa o si veurien lo que·s faria
en dita causa, fonch conclòs que per los síndics
del General y ciutat que lo deprés dinar li fos
aportada la supplicació per a què la proveís, y
que junct ab ell anàs jo, Josef Cellers, y un scrivà de la ciutat; y, proveïda la agués, li presentàssen la requesta.

MDLVIIII

II.

Festum Visitacionis beati Eli-

Dimecres, V. En aquest die se ajustaren en la
casa de la Deputació las personas dels tres brassosa, a instància dells consellers de Barchinona,
sobre los agravis se presum se volen fer contra
la sentència de greujes donada contra lo tribunal de la Capitania Generalb ut in libro Dessliberacionum. E foren elegides per a tractar lo faedor les persones dels tres staments deval scrites,
ecclesiàstichs: don Carles Pau de Cardona, don
Parot de Castellet, misser Francesch Solsona;
militars: lo il·lustre vescompte de Rocabertí,
don Francesch de Guimerà, mossèn Miquel
Desbosch, de Vilasar; reals: mossèn Miquel
Bastida, conseller, mossèn Galceran Carbó,
mossèn Jaume Joan Çapila. E per los negocis
de la Inquisició, lo senyor deputat ecclesiàstich,
lo il·lustre vescompte de Rocabertí, mossèn
Miquel Bastida, conceller.
66r

E lo matex die, tocant les dues hores, pertírem
de la present casa de la Deputació, junctament
abd... Vidal, notari de Barchinona, altre dels
ajudants de la scrivania mayor de la casa de la
ciutat, mossèn Jaume Sanleir, síndich del General, Benet Agostí, síndich de la ciutat, y Pere
Corder, anant a la casa del regent; y, essent en
la instància hont acostuma // 67r // tenir juý, en
la hora matexa isqué per la altra instància y se’n
anà a la pressó; y, havent-ne sentiment, li anàrem darrera i·l trobàrem a la pressó, en lo deposador; y, essent, allí, lo dit Sanctleir li donà la
supplicació y proveí, facto verbo in Regia Audiencia servatise Usaticis Barchinonenses et capitulis et actus Curie habebitur debita ratio; e,
encontinent, li fonch presentada la requesta, ut
in manuali.

Dissabta, VIII. En aquest die, de matí, entre deu
y onze hores, los dits reverendíssimo senyor
deputat ecclesiàstich, lo il·lustre vescompte de
Rocabertí y lo magnífich conseller de Barchinona, ab los porters devant, anaren ab los porters devant, aconpanyats de molts cavallers,
anaren a la casa o palau real, hon possa lo reverent inquisidor, al qual deduïren lo que ocorria
sobre los proceïments feye contra lo reverent
capítol dels canonjes de Barchinona, y a la conclusió digué lo dit inquisidor que ell tenia orde
del inquisidor general, y que no podia fer altre.
Dilluns, X. Festum beati Christofori.

66v

[1559 ]

Dijous, XIII. Festum beate Margarite, virginis.
Divendres, XIIII. En aquest die foren presentats
en concistori los comptes per part de mossèn
Maciàc Bonbaster, deputat local de Vilafranca de
Conflent, de lur administració. En aquest die,
de manament dels senyors deputats, se aplagaren los tres brassos en la casa de la Deputació, y
fonch conclòs fos presentada per les persones
eletes, y al il·lustre loctinent general y a son Real
Consell, sobred lo de la Capitania General, y
aprés fós donada altra requesta al magnífich regent. E tanbé, per lo que ocorre dels inquisidós,
elegiren les matexes persones que foren elegides
per lo de la Capitania General.

En aquest matex die, essent lo il·lustre loctinent en la pressóf, vengué una fragata de Malorca, donant-li avís com la armada turquesa
ere y stava per a passar lo far de Missinia. Plàcie
al Senyor voler-la perdre hi no donar-li forses
fasse mal en terres de christians. E en la hora
matexa isqué de la pressó per a donar avís per la
costa. E en la vesprada vingué una nau de genovesos carregada de blat de Sardenya, y surgí
en la present plaja per ha veure si·l avien menester sinó feye compte de anar a València. Plàcie
el Senyor don-nos mercat de blat. En aquest ma-

consta ab informació rebuda en la cort del vaguer de Barchinona.
a. a continuació ratllat sob.
b. a continuació ratllat ut.
c. Macià interlineat, damunt de Bernat ratllat.
d. sobre... general interlineat.

a. de matí interlineat.
b. a continuació ratllat e.
c. a continuació ratllat supplica.
d. a continuació un espai en blanc.
e. a continuació ratllat constitucionibus.
f. a continuació ratllat le.
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tex diea se digué que en Valladolit, hont és la
cort de Spanya, havien pres a mossèn Parot Lupià, qui ere fugit del castell de Salses, hont lo
avia fet possar pres lo il·lustre loctinent general,
don García de Toledo.

69r

Dimecres, II. En aquest die los senyors deputats, essent aplegats en una lotja del ort de la
sala de la Deputació, les nou persones eletes
enviaren a dir als dits senyors deputats que ells
volien passar en lur consistori, per a negosiar
aba ses senyories sobre lo que ocorrie del negossi de la Capitania General, si·ls donaven licència. E los dits senyors diputats digueren que
vinguessen molt en bona hora; e, encontinent,
las ditas nou personas passaren en lo concistori
dels senyors deputatsb y oÿdós de comptes; passaren tots a la mà squerra, posant lo conseller a
la mà dreta, y aprés lo il·lustre vescomte de Rocabertí, y aprés los altros com se vingueren, y
essent y tractant de moltes coses, pretenent que
ells havien de anomenar y tractar lo faedor e así
de moltes noves. Los senyors deputats digueren que·ls fessen loch, que ells tractarien del faedor, y axí ells se’n anaren, y los dits senyors
deputats tractaren del faedor, y feren conclusió
que hic enviassen a mossèn Miquel de Boxadors, drassaner del dit General; y, havent feta
dita nominació, tornaren a cridar les dites persones hi·s digueren la elecció havien feta del dit
mossèn Boxadors. E, essent-se’n anades dites
persones, manaren als porters que convidassen
los officials de la casa de la Deputació, General
y Bolla per al després dinar, per ha quatre hores, ab les gramallas, ab cavalcadures, per anar
al dol del il·lustre baró de la Lacuna. E a les
quatre hores després dinar, los dits senyors deputats, ab les masses xiquesd devant, a caval,
aconpanyats abe los officials de la casa de la Deputació, Bolla y General, anarenf a casa del il·
lustreg baró de la Lacuna, qui morí en la casa
del carrer Ample vulgarment dita de don Joan
de Cardona; y, essent-s’i apeats y essent de dalt,
trobaren en la sala molts scuders ab los capirons
al cap, y de aquí entraren en una sala devers lo
carrer de la Mercè, hont tenia lo cap // 69v // de
dol, ere don Luís de Servelló, jermà del dit il·
lustre baró, y mossèn Andreu Biure y don Pedro de Pinós, ab los caps cuberts, y molts altres
cavallers ab gramalles, hont stigueren los dits

Divendres, XXI. En aquest die, hora deb la horació, se digueren conpletes rassades en la casa de
la Deputació.
Dissabta, XXII. Festum beate Marie Magdalenes.
En aquest die se digué missa cantada en la casa
de la Deputació. En aquest die vingué nova de
Castella que lo spectacle misser Pere de Calarina y de Seva, vici-canseller de sa magestat, era
mort a XIII del present mes en Valladolit, hont
stava la cort, y·lc feren cridar per la present ciutat per en [...] qui crida les ànimes, y li feren
molts tochs les campanes de la Seu; cuius anima requiescat in pace.

68r

MDLVIIII

Dimarç, lo primer. Vincula sancti Petri. En
aquest die, de mati, entre tres y quatre hores,
passà de aquesta vida en la altre lo il·lustre don
Berenguer Arnau de Castre y de Pinós, òlim de
Servelló, senyor de la casa de Castre, baró de la
Lacuna, cuius anima requiescat in pace.

Dilluns, XVII. És fet lo compte a Miquell de la
Sala per la col·lecta dels çafrans, per CLXXXXVIII,
a raó 7 sous per capítoll de Cort y IIIIo sous VI
per remuneració, que són XI sous, V, valen CXIII
lliures, sous, VI. Més a Jusef Bosch, C VIII lliures, I sous, VI per dita rahó, per credançer per
los matexos dies, justa la delliberació feta a XIIIIo de julioll, 1559; espedit per mi, a XVIII de julioll de MDLVIIIIo.
67v

Agost, any

Dimarç, XXV. Festum beati Jacobi, apostoli.
Dimecres, XXVI. Festum beate Anne. En aquest
die vingué nova que·l rey de França ere mort en
unes justes se eren fetesd en la ciutat de París
per lo cassament dele príncep de Savoya ab una
filla del dit rey, y que morí a XI del present de
un encontre li donàf. Fins ací és fet lo compte a
misser Miquel Tarça de LXI lliures, VIIII sous,
per porrata, ço és, de LII dies, a raó 200 lliures
l’any, XXVIII lliures, VIIII sous, y per altre porrata de 40 dies, a raó CCC lliures, sous l’any, XXXIII lliures, sous, per tot LXI lliures, VIIII sous; espedit a XI de agost, 1559.
Divendres, XXVIII. En aquest die pertí mossèn
Jaume de Mitjavila, sobrecollidor de ponent,
per a la sua sobrecol·lecta. En aquest die lo
molt il·lustre senyor don García de Toledo se
posà una gramalla de dol per la mort del rey de
França.

a. a continuació ratllat ell.
b. a continuació ratllat passar.
c. a continuació ratllat an.
d. xiques interlineat.
e. a continuació ratllat mo.
f. a continuació ratllat a ca.
g. a continuació ratllat do.

a. a continuació ratllat sie.
b. a continuació ratllat vespres.
c. a continuació ratllat crida.
d. a continuació ratllat lo.
e. a continuació ratllat rey de França ab un.
f. a continuació ratllat lo capit.
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lo altar major, honta here lo dit il·lustre loctinent general, y mossèn Joan Bonaventura de
Gualbes, conseller en cap, se posà a la mà
squerra, y los altros senyors deputats y oÿdós y
consellers anaven devant, fins a la porta de la
sglésia, hont los dits concellers se’n tornaren y
deputats romangueren, y lo dit il·lustre loctinent se’n anava, y lo dit senyor deputat ecclesiàstich romangué en dit monestir, y deputats
se’n tornaren a casa de mossèn Cornet, de hon
eren exits.

senyors deputats una mitja hora, fins que entraren los porters, y en la hora matexa se’n anaren.
E, essent-se’n anats los dits senyors deputats, hi
anaren los magnífichs consellers ab gramallas,
aconpenyats dels officials de la casa de la ciutat.
Divendres, IIII. En aquest die, de matí, vingué a
la casa de la Deputació lo reverent prior del
monestir dea Sancta Caterina, del orde de sanct
Domingo, aconpanyat de frab... Castells y frac...
Goser, y de mestred... Encontra, y convidarenlos pere i lo sendemà, que era la festa de sanct
Domingo, al ofici, e los senyors deputats manaren convidar los oficials per a casa de mossèn
Cornet. En aquest matex die, per los senyors
deputats fonch posat en lo loch y exercissi del
offici de Miquel Vidal, collidor de la bolla de
Barchinona, mossèn Francesch Almanara, mercader, y prestà sagrament y homanatje y caució
dit dia.

[1559 ]

Dilluns, VII. En aquest die arribà nova en la present ciutat com lo senyor don Felip, nostre rey y
senyor, havia de partir a VIII del present, de Bruxellas per ha enbercar-se per ha Spanya, y en
aquest die comensaren les sglésies a fer pregàries perquè Nostre Senyor li don bon pasatje.
Dimarç, VIII. En aquest die foren setenciats tres
hòmens aportaren de Françab presos y sentenciats, qui havien mort a Sunyer e·n Saval, de la
parròchia de Sanct Isqle de las Fexas, a ell y a
ses filles y mossos y tots quants eren en casa, i·ls
robaren y fugiren en França; y, essent en França, foren presos per lo Parlament de Tolosa, y
allí foren condemnats que tots vius los lavassen
la una cama, aprés l’altra, y los brassos, y aprés
los lavasen los caps; y per lo Parlament de Tolosa foren enviats assí, en la present ciutat, al il·
lustre loctinent general, ab còpia de la sentència, ab un advocat del Parlament; // 70v // y,
essent assíc, los foren preses lurs deposicions y
feren un prossesset; y conforme la dita sentència, los turturaren yd confessaren lo delicte y cas
per ells fet, y leshores fonch proveït que la sentència donada per dit Perlament de Tolosa fos
executada; y, quant los fonch denunciada la
mort, la hu de ells li prengué una basqua y
morí. E entre dues y tres hores aprés dinar los
aportaren a sentenciar, y lo mort aportaren ab
un carretó, encara que molt desonestament,
que anavae tot nusiu amostrant ses vergonyes.
Y, essent devant Lotja, prop la forca, hon havie
un gran cadafal, y alí fonch executada la sentència, hu aprés altre, levant primer una cama,
aprés altra, y aprés los brassos, y aprés lo cap,
cosa que fins assí no s’era fet. E, executada dita
sentència, se’n aportà certificació del fet y de la
execució de dita sentència.

Dissabta, V. Festum beati Dominici. En aquest
die los senyors deputats y oïdós de comptes,
exceptat lo reverendíssimo senyor bisbe de
Tortosa, deputat ecclesiàstich, qui ere anat primer a caval al monestir de Sancta Caterina, ab
los porters devant, pertiren de casa de mossèn
Joan Luís Cornet, deputat real, scituada en la
present ciutat, en lo carrer dels Mirallers, aportant les masses grans, aconpanyats de molts officials; anaren al dit monestir, hont lo dia habans, com dit és, eren stat convidats per ha oir
lo offici. E, essent a la porta def la sglésia, lo
reverendíssimo senyor deputat ecclesiàstich,
qui com dit és ere anat primer en dit monestir,
fonch aquí ab dits senyors deputats, y axí entraren en dita sglésia y·s segueren entrant al cor a
la mà dreta, hont ells hacostumen de seure, e
aprés vingueren los magnífichs concellers, y
aprés lo il·lustre loctinent general: y oÿren la
missa, y sermonà frag... Alax, del dit monestir;
y, al donar de la pau, lo diaca donà pau al il·
lustre loctinent general, yh aprés isqueren dos
frares ab dues capes o dal- // 70r // màsiques y
prengueren sengles patenes y donaren pau, lo
hu als deputats y lo altro als concellers; y, haventi acabat de servir, lo dit reverendíssimo senyor deputat ecclesiàstich se levà de la sua cadira y anà al altar major y donà la benedicció. Y,
acabada dita missa, se levà lo dit il·lustre loctinent general y los dits concellers anaren devers

Dimecres, VIIII. En aquest die pertí mestre
Luch Comadaran, sobrecollidor de ponent, a la
sua sobrecol·lecta.

a. a continuació ratllat lo.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació un espai en blanc.
d. a continuació un espai en blanc.
e. a continuació ratllat h.
f. a continuació ratllat dit.
g. a continuació un espai en blanc.
h. a continuació ratllat isq.
i. a continuació ratllat de.

a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat sey.
a continuació ratllat ab.
a continuació ratllat foren tram.
y confessaren... hores interlineat al marge esquerre.
a continuació ratllat mos.
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Dijous, X. Festum beati Laurencii.
71r

Dissabta, XVIII. En aquest diea lo nostre Sanct
Pare Paulo Quart, papa, passà de aquesta vida
en la altra en Roma, cuius anima requiescat in
pace.

71v

Dilluns, XXI. En aquest die, de matí, les persones eletes donaren als senyors deputats los actes
per a trametre a la cort per mossèn Miquel de
Boxadors, y los senyors deputats los digueren
que, pus lo negossi de la Capitania General ere
acabat, no·ls hi calia pus tornar. En aquest die
tornaren los senyors deputats venir, lo deprés
dinar, a la casa de la Deputació, pus los dias
comculars eren passats.

73r

Dijous,
toli.

XXIII.

Dissabta, II. Ena aquest dia partí de la present
ciutat a la volta de sa casaa, al castellb de Balsareny, mossèn Miquel Oliver, deputat militar.
En aquest die se publicà per la present ciutat de
Barchinona jubileu consedit per lo nostre Sanctíssim Pare Paulo Quartc, lo qual dura vuyt
dies, dins los quals han a visitar tres sglésies, ço
és, la Seu, Sancta Maria de la Mar y lo Pi, donant la caritat a ells ben vista, pregant a Déu
perd vulla conservar la pau y per lo stat de la
Sancte Mare Sglésia, y per los fruyts de la terra,
y servexen les almoynes per la dedificació del
hospitale..., en la Calàbria, que los turchs desenemichs de nostra sancta fe cathòlicaf cremaren y se’n adugueren moltes ànimes.
73v

Festum beati Bartholomei, apos-

Dissabta, XXVI. En aquest die arribà en la present ciutat mestre Luch Comadaran de la sua
sobrecol·lecta de levant, segons dix en concistori.

Dimars,
tiste.

XXVIIII.

Dijous, VII. En aquest die vingueren en la present casa de la Deputació los defanadors de la
Lotja, per ha convidar los senyors deputats y
oÿdós de comptes per a la festa de Lotja, ço és,
lo deprés dinar, per a les vespras, y lo dia de
damà per al offici y sermó, y los senyors deputats digueren que·ls ho regrasiavan y que farien
lo que se és acostumat de fer.
Divendres,
rieg.

Dilluns, XXVIII. Festum beati Augustini. En
aquest die passà per la present ciutat un correu
que venia de Roma y anava en Portugal, y digué como lo nostre Pare Sanct, lo summo pontifície de Romab Paulo Quart, ere mort en
Roma a XVIII del present mes, cuius anima requiescat in pace. En aquest matex dia, lo deprés
dinar, sec fonguéd o·s buydà una pessa de artilaria (en) un orte al costat del Studi, prop lo portal de Sanct Sever, la qual pessà cent quintars y
téf... pals de largària, y posaren-li nom Sancta
Eulària. Plàcie al Senyor voler-la fer ben reaxir.
Y foren-hi presents lo il·lustre senyor loctinent
y magnífichs consellers.
72v

MDLVIIII

Divendres, lo primer. Festum beati Lupi. En
aquest die tornà mossèn Jaume de Mitjavila,
sobrecollidor de ponent, de la sua sobrecol·
lecta, segons dix en concistori. En aquest die és
fet lo compte a mossèn Jaume de Mitjavila, sobrecolidor de ponent, de XXXXoVI lliures, XIII
sous, IIIIo, per huna anada; espedit a III de hoctobre, MDLVIIIIo.

Dimecres, XXIII. En aquest die partí mossèn
Miquel de Boxadors per a la cort de Spanya,
hont s’i sperava havia de arribar la sacra, cathòlica y real magestat del rey nostre senyor don
Felip, de les parts de Flandres. Déu li don bon
passatje. Y partí per negosis de la Capitania General. En aquest matex arribaren en la platja de
la present ciutat setze galeres de Spanya per
anar a la volta de ponent, hont hi ha moltes fustes de moros, y diuen en Sisília se fa gran aparel
per anar a cobrar Trípol de Barberia.
72r

Setembre,

74r

VIII.

Festum nativitatis beate Ma-

Dijous, XIIII. Exaltacio Crusis.
Divendres, XV. En aquest die reberen letra los
senyors deputats de mossèn Miquel de Boxadors, de Valladolit, y de mossèn Miquel Gort,
ab las quals los donaven avís com lo rey nostre
senyor don Felip ere arribat en Laredo la vigília
de Nostra Senyora, que ere a VII del present
mes, bo y sens haver passat ningun trebal. E feren Te Deum laudamus en la Seu, y dix que altro dia ferian processó.

74v

Decollacio sancti Joannis Ba-

Dimarç, XVIIII. En aquest die partí de la present
a. a continuació ratllat a Belse.
b. a continuació ratllat de Belsereny.
c. a continuació ratllat per ob.
d. a continuació ratllat la.
e. a continuació un espai en blanc.
f. a continuació ratllat y se’n.
g. en l’assentament corresponent a dimecres, dia XIII, es llegeix
ratllat Festum Exaltacionis Crucis.

a. a continuació ratllat morí.
b. a continuació ratllat Julio.
c. se... artilaria interlineat al marge esquerre.
d. a continuació ratllat una.
e. a continuació ratllat devant.
f. a continuació un espai en blanc.
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ciutat lo reverendíssim senyor don Ferrando de
Loazes, bisbe de Tortosa, deputat ecclesiàstich,
per a Tortosa.

jornada que lo dit mossèn Mitjavila ere partit
per a la sua sobrecol·lecta dea ponent.

Dijous, XXI. Festum beati Mathei, apostoli. En
aquest die, per manament dels honorablesa
consellers, se féu solemna professó per la present ciutat, fent la volta de Corpus, ab totes les
confraries ab luminària y banderes, totes les
sglésies i monestirs ab creus y ganfarrons, y seguia-la molta gent, per la nova que ere vinguda
de la desembercada ha feta la magestat del senyor don Felip, rey y senyor nostre, la qual plàcie al Senyor sie per molts bons anysb y·l dex
ben regir y governar ab bona pau y repòs y augment de sos regnes. En aquest matex die partí
de la present ciutat lo reverendíssimo senyor
bisbe de Tortossa, deputat militar, a la volta
dec Tortossa.
75r

Dissabta, XXIII. Festum beate Tecle, virginis.

76v

Dimecres, XI. En aquest die per los senyors deputats fonc levada la suspensió de Joan Vidal, y
fonc tornat en lo exercissi de son offici. Fins dit
dia és fet lo compte a mossèn Francesch Almenara, per LXVIII dies, a raó cent liures l’any,
XVIII lliures, XVIII sous, III.

77v

Diumenge, XXII. En aquest die los senyors deputat real y honorables oÿdors de comptes ecclesiàstich, militar y reals se ajustaren en la casa
de la Deputació; y dellà enfora, hacompanyats
dels officials de la casa de la Deputació, ab llurs
porters ab les masses grans, hanaren en casa del
il·lustre loctinent general de sa magestat, excepto lo oÿdor real, lo qual no·y va anar.

78r

Dissabte, XXVIII. A XVIIII de juny, MDLX, essent
lo senyor Jaume de Mitjavila en concistori, los
senyors deputats me manaren que continuàs a
la present jornada que lo dit mossèn Mitjavila
ere tornat de la sua sobrecol·lecta, hont ere
anat.

Dimecres, XVII. Festum beatorum Cosme et Damiani.
75v

Dijous,
cangeli.

XXVIIII.

Festum sancti Michaelis, ar-

Dilluns, XXX. En aquest dia vingué en lo concistori de la Deputació mossèn Miquel Oliver, deputat militar, lo qual ere arribat del castell de
Bellsereny, ha hont era anat per sos affers. En
aquest die matex oý sentència de excomunicació micer Miquel Quintana, doctor, qui lo die
matex havie prestat lo sagrament y homenatge
acostumats per son offici de jutge de Cort, del
qual fou proveït per la magestat del rey Felip,
nostre senyor, ab son privilegi, dat a Valladolit,
a sis del present mes de octubre, ut in libro Juramentorum. En aquest matex die oý sentenciab. Lo die mateix havia prestat lo sagrament y
homenatge acostumats, per son offici de altre
dels doctors del Real Consell, del qual fou provehit per la magestat del rey Felip, ab son privilegi, dat a Valladolit, a sis del present, ut in libro Juramentorum. Fins ací és fet lo compte a
mossèn Miquell Fuster, hoÿdor de comptes
militar, de 25 (lliures), 6 (sous), per 59 dies de
la absència de mossèn Miquell Holiver, deputat
militar; espedit a VII de nohembre, 1559.

Dissabte, XXX. Festum beati Hieronimi.
76r

Octubre

[1559 ]

MDLVIIII

Dimarç, a III. En aquest die vingueren quatre
frares del monestir de Sanct Francesch per a
convidar, y convidaren los senyors deputats per
al endemà, per al offici y sermó, en lo dit monestir de Sanct Francesch.
Dimecres, a IIII. Festum beati Francisci. En
aquest die los senyors diputats real y honorables oÿdós de comptes ecclesiàstich y real se
ajustaren en la casa de mossèn Miquel Fuster,
oÿdor de comptes militar, qui stà prop la
Mercè, per anar al monestir de Sanct Francesch, per oir lo offici; y, essent ajustats en la
dita casa del dit mossèn Fuster, oÿdor militar,
com dit ésd.
Dijous, a V. A XVIIII de juny, MDLX, essent lo
senyor Jaume de Mitjavilae en concistorif, los
senyors deputats me manaren a mi, Josef Cellers, que continuàs en lo dietari en la present

78v

Noembre,

MDLVIIII

Dimecres, lo primer. Festum Omnium Sanctorum.
Dijous, II. Conmemoracio Defunctorum.

a. a continuació ratllat oÿdós.
b. a continuació ratllat ab.
c. a continuació ratllat sa.
d. text inacabat.
e. a continuació ratllat los.
f. a continuació ratllat en presència del.

Divendres, III. En aquest die vingué en lo cona. a continuació ratllat present.
b. text incomplet per ésser retallat el foli pel seu marge inferior.
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cistori de la casa de la Deputació, per explicar
sa vingudaa, mossèn Miquel de Boxadors, hont
fonch tramès per los dits senyors deputats.
79r

81r

Divendres, X. En aquest die, entre les tres y
quatre hores de matí, finà sos derrés dies mossèn Johan Bonaventura de Gualbes, conseller
en cap, l’any present, de la ciutat, anima eius
requiesquiat in pace. E lo mateix die partiren
per a la col·lecta dels çafrans Bernat Bover, cullidor, y Johan Paroles, guarda.

Dimecres, VI. Festum beati Nicolai. En aquest
die los senyors deputats y oÿdos de comptes,
ab los porters devant ab les masses altes, anaren a Sanct Francesch, hont eren stats convidats lo dia abans, per ha oir lo offici i sermó. E
foren-hi tanbé los magnífichs consellers, ço és,
los quatre, que mossèna Ivorra, per star indespost a la Guàrdia de Cervera, no era vingut
encara.

Dilluns, XIII. En aquest die mateix oý sentència
de excomunicació Johan Eres, qui lo die mateix havia prestat lo sagrament y homenatge
acostumat per son offici de altre dels procuradors dels pobres presos que stan detinguts en
los càrcers de la present ciutat, lo qual fou provehit per la magestat del rey Felip, ab son privilegi dat a Valladolit, a sis del mes de octubre
proppassat, ut in libro Juramentorum. A XXVII
de mars, 1560, li és estat fet lo compte fins a
XXVI de jener, 1560, y li són pagadesb.
Dissabte, a XXV. Festum sancte Caterine, virginis. En aquest die los senyors deputats militar y
real, absent lo deputat ecclesiàstich de la present ciutat, y los honorables oÿdors de comptes
ecclesiàstich y real, absent lo militar, aconpanyats ab lurs porters ab les masses grans devantc
e molts officials del General, de casa de mossèn
Johan Luýs Cornet anaren al monestir de Prehicadors per oyr lo offici y sermó, hon foren
convidats lo die passat; y, aquell oÿt, tornaren
en dita casa, tots concistorialment, de hont se
despartiren.

81v

Divendres, VIII. Festum Puríssime Concepcionis
Virginis Marie. En aquest die, aprés lo offici
major, se féu solemna professó entorn de la
Seu, en la forma acostumada, ab molta música
y la àguila y molta gent, ab molta luminària.

82r

Dimecres, XIII. Festum beate Lusie. En aquest
die fonc extreta en la casa de la ciutat terna de
mostesaf, qui fonch mossèn Alòs Colom, mossèn Ferrando Alzina, y mossèn Coma de Vich,
y lo il·lustre loctinent pres mossèn Alòs Colom.
En aquest matex dia vingué o arribà en la present ciutat mossèn Bernat Joan deb Ivorra, conseller segon.
Dijous, XIIII. En aquest die prestà lo jurament
acostumat lo dit mossèn Ivorra.

82v

Dilluns, XXVII. En aquest die vingué lo reverendíssim senyor don Ferrando de Loazes, bisbe
de Tortosa, de Tortosa, deputat ecclesiàstich.
Dijous, XXX. Festum beati Andree, apostoli. En
aquest die foren extrets consellers, per l’any vinent, mossèn Francesch Amat, mossèn Bernat
Joan Ivorra, donzell, mossèn Guillem Quirzes,
ciutedà, mossèn Francesch Xifré, mercader,
mossèn Miquell Cellers, notari de Barchinona
y scrivà major que era del General y casa de la
Diputació, mon pare. Plàcia a Nostre Senyor
fer-los fer ben regir y fer cosa al seu sanct servey, y donar-los molta salut. Obrés: mossèn
Galceran Rovira y mossènd... Enrich, notari.

a.
b.
c.
d.

MDLVIIII

Divendres, lo primer. En aquest die juraren los
magnífichs consellers en la forma acostumada,
los quatre, que mossèn Bernat Ivorra, per star
malalt a la Guàrdia de Cervera, no ere vingut
encara.

Dissapte, XI. Festum sancti Martini, episcopi.

80v

Desembre, any

Dissabte, XXIII. En aquest diec, abans de ésser
die, se meté foch en lo Pes de la farina y·s cremà tot sens romandre-hi res, y diuen que s’i
meté que lo foch dexaren en les copesd los pesadós, se ensengueren los postissos y teya hi
havie, y·s meté per les portes y totes se cremaren sens romandre-y res. Altros diuen que alguns molinés hi haviene més foch. En aquest
matex die fonch proveït del offici de síndich
del dit General Antoni Joan Bonet, notari, vagant per mort de Jaume Sanleir.
Diumenje, XXIIII. En aquest die tingueren
Consell de Cent en la casa de la ciutat, per entendre lo faedor del Pes de la farina, y fonch
conclòs que dementres starien a fer lo Pes de la
farina se servissen de la botigua és al costat de la
torra nova, fent-hi lo parell necessari. E que los
concellers fesen fer crides, prometent fins a
a.
b.
c.
d.
e.

vinguda interlineat, damunt de enbaxada ratllat.
text inacabat.
devant interlineat.
a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.

a continuació ratllat Ivora.
a continuació ratllat Jov.
a continuació ratllat de.
a continuació ratllat se meté en los.
a continuació ratllat fe.
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560

doscentes liures o ducats a qui demustraria quia
haurà mès foch en lo dit Pes.
83r

guda. En aquest die partí mestre Luch Comadaran, sobrecollidor, a la sua sobrecol·lecta,
segons dix.

Dilluns, XXV. Festum Natalis Domini. En aquest
die los honorables concellers, aconpeyats de
pròm[ens], se ajustaren en lo porxo de Sanct
Jaume per anar a oir lo offici a la Seu, y aportaren per pròmens mossènb... Amat, conseller en
cap, mossèn Francesc de Junyent, mossèn Bernat Ivorra a mossènc Joan Luís Lulld, mossèn
Guillem Quirzes a mossène... Roig Soler, mossèn Francesch Xifré, mossèn Pere Bernat Codina y mossèn Miquel Cellers a mossèn Galceran
Deztorrent: y en lo agreduar anava lo dit mossèn Junyent ab mossèn Amatf, mossèn Roig Soler ab mossèn Ivorrag, mossèn Joan Luís Lull ab
mossèn Quirzes, y mossèn Galceran Deztorrent
ab mossèn Xifré y mossèn Codina ab mossèn
Cellers, encara que la gent tingui molt que dir,
perquè encara que sie ciutedà noh tenia més
adat que alguns altres pròmens qui·l preceïhen,
y no havia de romandre tant enderrera, y lo dit
Codina no curant-se de serimònies. Anaren ai
oir lo offici en la Seu, e essegueren-se en la banda de la epístola, perquè en la altra part stave
aparellat lo siti per al il·lustre loctinent, y aprés,
al cap de un poch, arribà lo dit il·lustríssimo don
García de Toledo, loctinent general, aconpenyat del il·lustríssimo y reverendíssimo don Ferrando de Loazes, bisbe de Tortosa y elet en
archebisbe de Tarregona; y, essent arribatj en lo
siti, lo dit senyor arcabisbe se’n abaxà a Sancta
Eulària, hont digué missa baxa, yk no offeriren
los dits consellers; y, en lo donar de la pau, lo
diaca aportà pau ab la patena al il·lustríssimo
loctinent; y, posada la pau o patena sobre lo altar, donà pau al conseller en cap, besant-lo en la
galta, y lo sotz-diaca anà a donar pau al cor. E
digué lo offici lo bisbe Jubí, bisbe de Gràcia; e,
acabat lo offici, los dits honorables consellers
aconpanyaren lo dit il·lustríssimo loctinent fins
al portal major, hont cavalcà.

[1560 ]

Dimecres, XXVII. Festum sancti Johannis, apostoli. En aquest die los dits honorables concellers, sens pròmens, anaren a oir lo offici en lo
monestir de framenós; y, oït lo offici y sermó,
isqueren sinch o sis frares, regresiant-los la favor los havien feta en oir lo offici y sermó en
dita sglésia.
83v

84r

Dijous, XXVIII. Festum Sanctorum Innocencium. En aquest die se ajustaren en lo porxo de
Sanct Jaume y anaren a la Seu, y oïren missa
baxa en la capella dels Innocents; y, oÿda dita
missa, se’n tornaren al dit porxo de Sanct Jaume, y quiscú se’n anà a casa sua.

Janer, any

MDLX

Dilluns, lo primer. Circuncissio Domini. En
aquest die, de matí, los honorables concellers
se ajustaren en casa de mossèn Amat, conseller
en cap, y tots juncts anaren a oir lo offici en la
sglésia de Sancta Maria de la Mara, sens pròmens, y en lo offerir, offeriren ab pròmens, y lo
diaca los aportà pau; y segueren en lo cor, devant la trona, y dit lo offici y sermó tornaren a
casa del dit mossèn Amat y cada hu se’n anà a
dinar, cada hu a sa casa. E lo deprés dinar, e
dues hores, se ajustaren los dits honorables
concellers en la plaça de Sanct Jaume, a caval
devant la Ballia, venint quiscú de dits consellers
aconpanyat de molta gent. Hi foren present lo
reverentb canceller, misser Macià Sorribes, y lo
prior de Cathalunya, los cònsols de mar, y a la
primerac filera anaven lo reverent canceller, a la
mà dreta, lo prior al mitx, y lo conceller en cap
a la mà squerra, y agraduats per lod conceller
segon, obrés defenedós y alguns ciutedans partiren de la dita plassa, faent la volta acostumada; ye abans de pertir de dita plassa, comensà a
ploure menut; y, anant fent la dita volta, cresqué la pluja; y, essent per entrar al Born, comensà de spessir-se, de manera que fonch forsat als dits concellers de prendre capes y
sombreros y passar per lo Born ab gran pres[sa]
per la molta aygua ceya; y, entrant per lo Born,
molta gent se cansà de separar y recolir-se per
les cases; y, essent per entrar al Pla d’en Lull,
giraren per un carreró a la volta de la casa de
mossèn Amat, y ell se recolí en casa sua y cada
conseller tirà lo camí de sa casa, sens poder acabar la volta per tal dia acostumada de fer, que

Dimarç, XXVI. Festum beati Stefani, protomartiris. En aquest die los dits honorables consellers, sens pròmens, anaren a oir lo offici en lo
monestir de preïcadors; y oÿt lo offici y sermó,
isqueren sinch o sis mestres en theologia, regresiant-los la favor los havien feta en lur vina. a continuació ratllat havia.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació un espai en blanc.– a continuació ratllat
Roig Soler y mossèn.
d. a continuació ratllat y.
e. a continuació un espai en blanc.
f. a continuació ratllat y.
g. a continuació ratllat y.
h. a continuació ratllat ere més.
i. a continuació repetit a
j. a continuació ratllat lo.
k. a continuació ratllat essent lo.

a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat y.
a continuació ratllat canc.
a continuació ratllat anaven.
a continuació ratllat obrés, defenedor y a lo.
a continuació ratllat p.
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[1560 ]

sinó agués plogut fore stada tan bona vista com
may fos stada, per la molta gent y·avie, y moltes
senyores per las finestras, y molt bella parada de
vidre.
84v

fich misser Francesch Muntaner, regent la
Cancelleria, y hoý sentència de excomunicació en la forma acostumada, com apar en lo
do[rs] de dit privilegi. En aquest die fonch fet
lo compte a misser Johan Sunyer, a raó 200
lliures, sous, fins lo dia present, que munten
72 (lliures), 10 (sous), 6, e per los tres dies
per lo compliment de la dita terça, que finí a
XXVI de dit mes, a raó 200 lliures, sous, 1
(sou) 13, que són per tot 74 (lliures), 3
(sous), 6; espedit a V de febrer, 1560. Més,
fonch lo compte a misser Hierònim Sunyer,
per adjunct de dit misser Johan Sunyer, per
tres dies à servit en dita terça, I lliura, XIII
sous, a raó de 200 lliures l’any; espedit vuy, a
IIIIo de maig, 1560.

Dissabte, VI. Epifania Domini. En aquest die
los honorables concellers anaren a oir lo offici
y sermó en la sglésia del Pi, hon tanbé vingué
lo il·lustre loctinent general; y, entrant lo dit
il·lustre loctinent, li feren la onra en la forma
acostumada. En aquest matex die tornà mestre
Luch Comadaran de la sua sobrecol·lecta, hont
ere anat. [A] X de janer, 1560, fou fet lo compte
ab Luch Comadaran, sobrecullidor, [de] XXXX
lliures, sous, per ses anades.
Diumenge, VII. En aquest die anaren los honorables concellers a oir missa al monestir de
Sanct Agostí.

Dijous, XXV. Conversio sancti Pauli.
87r

Dilluns, VIII. En aquest die se féu Tedèum en la
Seu y en totes les sglésies de la present ciutat,
per la nova elecció de papa del cardenal Mèdicina, qui, sengos lo ritu pontifical, ha pres lo
nom de Pio Tercio. Diu-se és natural florentí.
85r

Diumenje, XIIII. En aquest dia los honorables
concellers anar[en] a oir missa al monestir del
Carme.

85v

Dimecres, XVII. Festum beati Anthonii, abbatis.
En aquest die fou extret per a clavari de la present ciutat, en lo Consell de Cent, mossèn Guillem Ramonb Dezvallsc de Passanant.

Dissabta, III. En aquest die, de matí, los senyors diputat ecclesiàstich y militar, aconpanyats del senyor diputat real y oÿdós de comptes, ab les masses xiques devant, perquè se’n
aportaven les dues grosses a la cort, y de moltes personesa ecclesiàstiques, militars y reals,
que quasi tota Barcelona hi era; eb isqueren de
la casa de la Deputació, anant per la Cucurella,
per lo carrer del Carme y al portal de Sanct
Anthoni; y, essent al portal de Sanct Antoni,
se’n tornaren alguns cavallers; y, essent los dits
senyors deputats ecclesiàstich y militar a la
Creu Cuberta, se’n tornaren los dits deputat
real y oÿdós de comptes ab les dites tres masses
devant, aconpanyats dels officials del dit General y moltes altres persones ecclesiàstichs, militars y reals, tornant-se’n a la Deputació, y aquí
se departiren, anan-se cada hu en sa casa. E ab
los dits senyors diputats ecclesiàstich y militar
anaren moltes persones molt enlà, e jo, Josef
Cellers, los aconpanyhí fins a Vilafranca de Penadès, hont anava per mos negosis. E arribaren
aquest die a la vila de Martorell, hon foren
aposentats, los dits senyors diputats, al Hostal
del Pou, y jo, dit Josef Cellers, al Hostal d’en
Lopart.

Dissabta, XX. Festum beati Sabestiani, martiris.
Dilluns, XXII. Festum beati Vincencii, martiris.
Dimarç, XXIII. En aquest die lo magnífich
misser Hierònim Sunyer, novament proveït
per la magestat del rey Felip, nostre rey y senyor, per adjunctd durant la malaltia de misser Joan Sunyer, altre dels doctors del Real
Consell, y aprés mort sua lo proveex del dit
offici, ab lo salari acostumat, com apar ab son
privilegie de mà de dita real magestat firmat y
en f[or]ma deguda spedit, dat en la ciutat de
Toledo, a XXIIII de desembre MDLVIII, prestà
lo jurament, sagrament y homanatje en la
forma acostumada, en mà y poder del magnía.
b.
c.
d.
e.

MDLX

Divendres, II. Festum Purificacionis Beate et
gloriossissime Virginis Marie.

Divendres, XVIIII. En aquest die vingueren los
doctors de la Rota per lo fet dels diners dels
genovesos.

86r

Fabrer, del any

Diumenje, IIII. En aquest die partiren los dits
senyors deputats, aprés de haver oÿda missa
baxa en la sglésia major de dita vila, y avent mejant de matí o dinat, a la volta de Vilafranqua,
hon se arribaren entre quatre y sinch hores, y

a continuació ratllat qui segons.
a continuació ratllat Dezvals.
a continuació ratllat senyor.
a continuació ratllat del misser.
a continuació ratllat ab.

a. a continuació ratllat militars.
b. a continuació ratllat que.
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possaren a casa de mossèna Monbui, al carrer
del Sanct Sperit, y jo a casa de mestre Cabessab.
87v

Dilluns, V. En aquest die partiren los dits senyors diputats de Vilafranca de Penadès, per la
volta de Vilabella, y jo, dit Josef Cellers, a la
volta de Sanct Magí. E lo dit dia, abans no partíssen los dits senyors deputats, arribà mossèn
Joan Pau Ciurana, adjunt de regent los comptes del dit General, per aconpenyar a dits senyors diputats en Castella, y partiren tots junct
per a la volta de Toledo.

88r

Dilluns, XII. Festum beate Eularie, virginis et
martiris, patrone Barchinone.

89r

Divendres, XXIII. En aquest die, per lo vot havia
fet la present ciutat o lo Concell de Cent Jurats
de aquella no ballar de nits los vespres de Carnestoltes ni Dijous Lardé, per la misericòrdia
havia feta Nostre Senyor a la present ciutat de
Barchinona y a tot lo present Principat, de liberar-la, ço és, de la peste que ere en aquella, de
remiar-la soptosament, y de la armada del turch
enemich de nostra sancta fe christiana, que ere
vinguda en la illa de Manorcha y prengué la vila
de Ciutadella y malmané moltes ànimes, qui
miraculosament se’n tornar ses fer ningun
dany, ni al present Principat ni illa de Manorqua, los honorables consellers requeriren al veguer y sots-veguer, donant-los-ho per scrit,
que preguessen los jutglars que havien sonat lo
vespre abans per los carrers, y los qui·ls havien
logats y los qui bellaven, metent-los a la pressó.

casament del nostre rey y senyor, de fer corro
de toros y joch de canyes en la plassa del Born
de la present ciutat, en las quals festes, ço és, en
les canyes, ell tabé jugaria; los convidava que al
deprés dinar que·y fossen. E los dits senyors de
consellers li digueren que de bona gana, per
ajudar de festivar dita festa, o farian y que·y serien. E entre les dotze y una hores deprés dinar
comensà a ploure; y creent lo dit il·lustre senyor don García plouria tot lo dia, envià a dir
als magnífichs consellers que no faria la festa en
aquex die, per causa de la pluja, y que ja·ls ho
faria saber // 89v // lo dia y hora se faria dita festa. E molta gent, no sabent res de açò, acodiren
al Born, y·s honpliren moltes finestres de moltes dames y senyoras atapadas, y molta gent sea
pasajava de cavall y de peu per lo Born, que la
pluja comensà fonch molt poca cosa, que prest
passà.

[1560 ]

Diumenje, XXV. Festum beati Matie, apostoli.
En aquest die, deprés dinar, per lo gran fanch
hi havie en lo carrer Anple, un trompeta féu
una crida, de part del capità general, que totom
quib tingués bestiar per nà treginar, que en la
hora matexa, sots pena de vint sous, tinguessen
de anar a mar y tirar arena al carrer Anple; y,
sabent-ho los honorables concellers, la hora
matexa se ajustaren a casa de mossèn Francesc
Amat, y ab alguns pròmens yc los advocats;
mentre se ajustaren faheren tanquar lo portal
de mar, yd ajustats foren y aplegada promenia,
deliberaren de enviar dos ciutadans onrats per
ha entendre lo que era, y que mentre tante hobrissen lo portal, y anaren-hi mossèn Joan Loís
Lull (y) mossènf... Bellafilla, dient-li deg part
dels consellers quom havien sentit que se hera
feta una crida, de part de sa senyoria com a capità general, y que tenian per cert que sa senyoria no·y sabia res, y que ja havien fet hobrir lo
portal, yh lo dit il·lustre loctinent respongué
que ell en dita crida no·y sabia res, y que se here
amirat que aguessen fet tanquar lo portal sens
ell saber-ne res, y que, si altra volta se feya res
que fos en perjudici de la ciutat, que no moguessen cosa ninguna sens que ell no·n sabés,
per havitar los scàndols s’i·n porian seguir, perquè ell és tan bo ciutadà com ninguna persona
de tota ciutat, y que no ha de permetre se fassa
cosa ninguna en perjudici de dita ciutat, segons
ho referiren los dits Lull y Bellafilla. E, essentse’n anada la promenia, sentiren com alguns

Dissabte, XXIIII. En aquest die, dec matí, lo reverent Capítol de la Seu féu Te Deum laudamus, de la pluja nos avia Nostre Senyor donada, que tant la desitjàvam, y professó dedins la
Seu, com se acostumed; y los magnífichs de
consellers convidats hi foren; y, acabada dita
professó, lo il·lustre don García de Toledo, loctinent de sa magestat en lo present Principat,
los envià a dir quee, axint de la Seu, se aplegassen a la casa de la ciutat, perquè los volia f comunicar un negosi. Y, essent en dita casa de la
ciutat, vingué lo magnífich misser Bernabé Serra, doctor del Real Consell, qui, per part del dit
il·lustre loctinent general, los digué que per lo
dia present ag les dues hores, havia determinath,
per la alegria que lo present Principat sent del
a. a continuació ratllat de.
b. a continuació dues paraules ratllades i il·legibles.
c. a continuació ratllat després dinar.
d. a continuació ratllat y, acabada dita professó, lo il·lustre
don García de Toledo, loctinent, que.
e. a continuació ratllat com.
f. a continuació ratllat dir.
g. a... hores interlineat.
h. a continuació ratllat de.

a. a continuació ratllat passaga.
b. qui interlineat.
c. y los advocats interlineat, damunt de deliberaren ratllat.
d. a continuació ratllat mentre.
e. a continuació ratllat hobresse.
f. a continuació un espai en blanc.
g. de consellers interlineat.
h. a continuació ratllat ell.
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[1560 ]

90r

verguetes anaven per los carrers y allà hont hi
havia jutglars los deyen que al vespre que sonassen, y a la gent que ballassen, perquè lo virrey ho volia, per la alegria del casament del nostre rey y senyor, y axí sonaren.

terca, de XXVII de jener fins lo dia present [que]
finí sos derrés dies, a raó CCC lliures, sous l’any,
sumat y aprovat, y per ço sia pagat, fermada primer àpocha nessesària; espedit per mi , a XXVIII
de juny, 1560.

Dimarç, XXVII. Festum Carnisprivium.

Divendres, XV. Festum beate Matrone, virginis.

Dimecres, a XXVIII. Lo primer dia de Coresma.
90v

Març, any

91v

Dissabte, XXIII. En aquest die tornà en la present ciutat y en concistori lo magnífich misser
Miquel Quintana. És fet lo compte a misser
Francesch Gomis, de XI dies, per la absència de
misser Miquell Quintana, a raó V sous, 6 lo dia,
que valen IIIa lliures, sous, VI; espedit per mi, a
XXVIII de març, 1560.

92v

Divendres, XXVIIII. En aquest die mossèn Onofre de Farrera, novament proveïtb per la magestat del nostre rey y senyor del offici de altre dels
algotzirs ordinaris delc present Principat, y
prestà jurament y sagrament y homanatje, yd
hoí sentència de excomunicació en la forma
acostumada, ab son privilegi en forma deguda
spedit, la data del qual fonch en la ciutat de Toledo, a XVIII de janer proppassat, en lo peu y
dors del qual stà continuat la pubblicació de
dita sentència de excomunicació y la prestació
del dit jurament, sagrament y homenatje. [A]
VI de abrill, 1560, és fet lo compte a mossèn
Rocaforte de Horís, algotzir, per dos messos y
tres dies, a raó 100 liures, sous l’any, valen [X]
VII lliures, VIIIIo sous, X.

MDLX

Diumenje, III. En aquest dia lo il·lustre senyor
don García de Toledo, loctinenta de sa magestat en lo present principat de Catalunya, per
amostrar la molta alegria que tot lo present
Principat ha sentida en lo casament delb nostre
rey hi senyor ha fet ab la sereníssima senyora
reyna de França, féu fer corro de toros y joc de
canyes, en lo qual isqué lo dit il·lustre loctinent
general y molts cavallers, en la qual festa foren
convidats los senyors consellers y tanbé hi foren los senyors diputats, y staven los senyors
deputats defront del dit il·lustre loctinent, y
los consellers en la casa stave mossèn Planes;
y los senyors deputats havien feta fer col·lació
y, per haver-se ajustada molta gent, no la donaren.
91r

92r

Dissabta, VIIIIc. En aquest die tornaren los receptor y guarda dels safrans de les parts de Urgell. En aquest die és fet lo compte a mossèn
Francesch Eroles, çafraner, per 120 dies, de
LXIIId lliures, X sous, a raó de XI sous, V lo dia; e
més, Bernat Bover, per altres 120 dies, a raó de
XI sous lo dia, que són LXVI lliures, sous, espedit
a XIII de aguost, 1560.

93v

Abril, any

MDLX

Dilluns, lo primer. En aquest die lo magnífich
misser Rafel Joan Torroella, novament proveït
per la magestat del rey nostre senyor de altre
delsf doctors de la Règia Audiència, per mort
de misser Steve Puig, ab son real privilegi en
forma deguda spedit, la data del qual fonch en
la ciutat de Toledo, a XX del mes de fabrer proppassat, prestà lo jurament acostumat y oý sentència de excomunicació en la forma acostumada. Fonch-li fet lo compte, a misserg Rafell Joan
Torroella, per XXV dies de la terça que à finit a
XXV de abrill, 1560, a raó CCC lliures l’any, que
valen XX lliures, VI sous, VI sumat y aprovat y per
ço sia pagat, fermada primer àpocha nessesària;
espedith, y per ço li hés feta sertificació, a XXX de
abrill, 1560.

Dimarç, XII. Festum beati Gregorii.
Dimecres, XIII. En aquest die se’n anà de la present ciutat de Barchinona misser Miquel Quintana, altre dels honorables assessors del dit General.
Dijous, XIIII. En aquest die morí lo magnífich
misser Barnat Vilana, hue dels doctors de la Règia Audiència, com apar ab una informació rebuda en la cort del vaguer de Barchinona in
futuram rei memoriam, sots diversos calendaris, lo primer dels quals fonch a XXI de juny de
dit any. En aquest die fonch fet lo compte al
quòndam misser Bernat Vilana de XXXVIII lliures,
XV sous, VI, per porrata de XXXXVII dies d’esta-

a. III lliures, sous, VI interlineat, damunt de II lliures, XVII
sous, VI.
b. a continuació ratllat de.
c. a continuació ratllat dit.
d. a continuació ratllat o.
e. Rocafort de Horís interlineat, damunt de Nofre de Farreras ratllat.
f. a continuació ratllat a.
g. a continuació repetit a misser.
h. a continuació ratllat est.

a. a continuació ratllat y ca.
b. a continuació ratllat mr.
c. a continuació ratllat En aquest die mossèn Nofre de Farrera, proveït per la magestat del rey nostre senyor del o.
d. LXIII interlineat, damunt de LXVI ratllat.
e. hu interlineat.
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94v

Diumenje, XIIII. Festum Pasque Resurreccionis.

Deputació; y, essent en dita casa, cada hu se’n
anà a casa sua ab molta cavalcada. En aquest die
s’és fet lo compte a mossèn Joan Pau Ciurana,
regent los comptes del General, de LXXXV dies à
estat en conpanyia dels senyors deputats en la
anada de Castela, [...] per lo senyor mossèn
Miquel Olzinellas, oÿdor de comptes del dit
General, a raó de un ducat lo die, valen CII lliures, sous, sumat y aprovat, per so que sia pagat,
fermada primer àpocha nessasària; despedit per
mi, en Barchinona, ha [...] IIII de abrill, MDLXV.

Dimarç, XVI. A XVIIII del mes dea juny del any
MDLX, essent en concistori mossèn Jaume de
Mitjavila, sobrecollidor del General, me manaren a mi, Josef Cellers, que continuàs que lo die
present ere partit dit mossèn Mitjavila per a la
sua sobrecol·lecta.
95r

Dilluns, XXII. En aquest die, aprés dinar, se selebraren solemnes vespres en la casa de la Deputació, y digué les vespres lo reverendíssimo bisbe
Jubí. Foren presents los magnífichs concellers.

Diumenje, XXVIII. En aquest die se féu la justa
acostumada de fer quiscun any per la festa del
gloriós sanct Jordia, y los senyors deputats militar y real, lo senyor deputat ecclesiàstich per
star cansat del camí no·y hanà, aconpanyatsb
dels officials del dit General y de algunes altres
persones militars, anaren a la plassa del Born
per ha veure la justa que per semblant dia se
acostumen de fer per dita festa, partint de la
Deputació, per lo Regomir al carrer Anple, per
los Cambis Vells y devant Sancta Maria de la
Mar, per la banda del rench devers la mar, fins
al cap; y aprés, essent endret de la casa de mossèn Parot Vila, hont tenian aparelladas tres finestres, y descavalca- // 96r // ren y se’n muntaren dalt en dites finestres. Y, essent aquí, al cap
de una stona, vingué lo molt il·lustre senyor
don García de Toledo y la senyora dona Victòria, muller sua, y al cap de una stona vingué lo
nobble don Hierònim de Pinós, aconpanyat
del spectable don Pedro de Cardonac, don Ferrando, son jermà, y don Bernat de Turell,
priorsd de dita confraria, tots tres ab unes bandes de domàs carmesí ab un [...] de argent ab
una creu al mitxe, y lo dit don Bernat Turell
aportava un standart de domàs blanch ab una
creu del dit General, vermella, y de molts padrins, trompetas, ministrills y tabals, y donaren
volta per lo Born, fent son acatament al dit
il·lustre loctinent; y aprésf vingué mossèng Enrich Agullana, Michalot de Sammenat, mossèn
Miquel Ponsh, mossèn Galceran de Junyent,
don Frederich de Cabrera y don Ramon Dansa,
y cada hu comensaren feyen la volta entorn deli
rench y intraren cada hu com venia, y feren-ho
tots molt bé, y guanyà lo pris mossèn Pons. E,
acabada dita col·lació, encontinent, donarenj
los senyors deputats la col·lació que stava apar
rallada de confiteria, y se’n tornaren concisto-

Dimarç, XXIII. Festum gloriossissimi sancti Georgii. En aquest die digué lo offici lo dit reverendíssimo bisbe Jubí; digué lo evangeli misser
Paulo Pla y la epístola lo canonje Comes, y predicà lo reverent mestreb... Ricart, delc monestir
de Jesús. Oí-hi lo offici lod molt il·lustre senyor
don García de Toledo, lo spectable governador
y la senyorae; y lo mestre racional aconpenyà lo
il·lustre loctinent general; y, essent dalt, en la
Deputació, se’n tornà.
95v

[1560 ]

Dijous, XXV. Festum beati Marchi, evangeliste.
Dissabta, XXVII. En aquest die, entre quatre y
sinch hores deprés dinar, los senyors diputats,
aconpanyats de molts officials ab les masses
grosses de davant, anaren a resebir lo reverendíssimo senyor arcabisbe de Tarregona y lo
magnífich mossèn Miquel Oliver, condeputats
lurs, qui venien def Toledo, hont la magestat
del rey nostre senyor tenia sa cort, hon eren
anats per ha donar lo bon prou de les beneventuradesg noses ha fetes ab la sereníssima senyora donah..., jermana del rey de Fransa, vuy benaventuradament regnant. E isqueren fins a la
Creu Cuberta; hi, essent un poch més enlà de
dita Creu Cubertai, encontraren los dits senyors condeputats, qui venien aconpenyats de
molta gent principal que ere exida de ciutat per
aconpanyar-los; y, essent-se prop, se posaren
en la manera que acostumen de anar, y los honorables oÿdós, assessors y officials. Y ab dits
senyors diputats venien de Castella, venia mossèn Joan Pauj Ciurana, adjunct en lo offici de
regent los comptes del dit General, y axí aconpanyats vingueren fins a la present casa de la
a. a continuació ratllat març.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació ratllat orde.
d. a continuació ratllat il·lustre.
e. a continuació ratllat sa muller.
f. a continuació ratllat la.
g. a continuació ratllat fetes.
h. a continuació un espai en blanc.
i. a continuació ratllat foren aq.
j. a continuació ratllat Ciurana.

a. a continuació ratllat y fonch mentenidor.
b. a continuació ratllat de mo.
c. a continuació ratllat prior de la confraria.
d. priors... confraria interlineat.
e. a continuació ratllat y lo dit don Qui.
f. a continuació ratllat que.
g. a continuació ratllat Agullana.
h. a continuació ratllat don Fred.
i. a continuació ratllat Born.
j. a continuació ratllat la.
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[1560 ]

rialment en la casa de la Deputació, aconpanyats de molts poch officials.
96v

Maig, any

Dilluns, XIII. En aquest die losa senyors deputats ecclesiàstich y real y los honorables oÿdors
de comptes militar y real, aconpanyats de molts
officials, anaren a Lotja per ha comensar de encantar y arrendar las bolas per lo trienni venidor, exint de la casa de la Deputació ab les tres
masses grans devant, anant per devant casa de
la ciutat, per lo cantó de mossèn Bellafilla, per
la Devallada de Viladecols, per lo carrer Anple,
al encant, hont trobaren levada la cadena del
rexat lo any present és stat fet en dita Lotja; yb
asegueren-se defora del consell, hont cada any
acostumen de seure, ab un banch, y a las deu
hores porrogaren per lo endemà per a la hora
matexa.

MDLX

Dimecres, lo primer. Festum beatorum Jacobi et
Filipi.
Dijous, a II. En aquest die, de matí, comensaren a venir en concistori lo reverendíssimo senyor arcabisbe de Tarregona y mossèn Miquel
Oliver, deputats, en concistori, qui eren vinguts de la cort del rey nostre senyor per a donar
lo bon prou de ses beneventurades nosses; ya
aportaren una letra de sa magestat, datada en
Toledo, a IIII del mes de abril proppassat, ab la
qual demostre la molta contentació ha tenguda
de lur anada. En aquest die fonch fet lo compte
a mossèn Nofre Jordà, oÿdor de comptes ecclesiàstich, per LXXXXo dies de la absència del reverendíssimo senyor archabisbe de Tarragona,
diputat eclesiàstich, lo quall partí dissapte, a III
de febrer, 1560, fins a II de maig que són tornats, que són dits LXXXXo dies, a raó VII sous, IIII
lo dia, valen dites XXXIII lliures, sous, sumat, sia
pagat, fermada primer àpocha nessesària; espedit per mi, a VI de maig, 1560; XXXIII lliures,
sous.
97r

Dimecres, XV. En aquest die, de part dels honorables consellers de la present ciutat, se pubblicàc una crida en què proïvien y ordenaven qued,
per la mala salut és en Tolossa y en moltes altres
parts de Fransa, que no fos ninguna persona
que gos metra ninguna roba vingue de Fransa,
ni acollís ningú vinga de Fransa, y posaren
guardas per tots los portals de la present ciutat.
Dijous, XVI. En aquest die, de part del il·lustre
loctinent general, se publicà una crida sobre lo
morbo, manant quee ninguna persona no gos
acollir a ningú de França. En aquest matex die,
entre onze y dotze hores abans de mitxjorn,
arri- // 98r // baren quatre galeres; la una hera
del duch def... y la altrag... y las duas de la senyoria de Gènova, y aportaven lo duch de Sesta
y el marquès de Camarassa, fill delh secretari
Covos, y un nét de Adam Samturció, qui va en
Castella per ha pendre possessió del merquesat
dei..., que lo rey Felip, diuen, li ha venut, y dos
anbaxadors de la senyoria de Gènova ab molts
presents per a la magestat del rey nostre senyor;
y lo molt il·lustre senyor don García de Toledo,
aconpanyat del reverendíssimo e il·lustre deputat ecclesiàstich, lo bisbe de Tortossa, elet en
arcabisbe de Tarregona, y molta cavallaria, tenint los molts cavals y mules molt adressades y
ben guarnides, hont cavalcaren, y·ls se’n aportà
en sa possada.

Dilluns, VI. En aquest die partí de la present
ciutat, a la volta de casa sua, lo magnífich mossèn Miquel Oliver, deputat militar.
Dimecres, VIII. Festum beati Michaelis, arcangeli. A XVIIII del mes de maig, MDLX essent en
concistori mossèn Jaume de Mitjavila, sobrecollidor del dit General, me manaren que continuàs al dia present queb lo dit mossèn Mitjavila
ere tornat, segons ell deya. A XVIIIIo de juny,
1560, fonch espedit lo compte a mossèn Jaume
de Mitjavilla de 93 (lliures), 6 (sous), 8, per
dues anades fetes per ell susdit dia.
Dilluns, VIIII. En aquest die, dec matí, féu molt
gran fret y en algunes parts entorn de Barchinona glassà.

Dissabta, XVIII. En aquest die partí mestre Luch
Comadaran, sobrecollidor, a la sua sobrecol·
lecta.

Divendres, X. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Onofre Jordà, oÿdor de comptes
ecclesiàstich, a la volta de Monserrat per sa devoció.
97v

Diumenje, XII En aquest die tornà lo dit mossèn Jordà, oÿdor ecclesiàstich, de Monserrat,
ont ere anat.

a. a continuació repetit los.
b. a continuació ratllat comensaren.
c. a continuació ratllat la.
d. a continuació ratllat m.
e. a continuació ratllat ni.
f. a continuació un espai en blanc.
g. a continuació un espai en blanc.
h. a continuació ratllat ecel·lentíssimo.
i. a continuació un espai en blanc.

a. a continuació ratllat donaren una.
b. a continuació ratllat mossèn.
c. de interlineat.
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Dimarç, XXI. En aquest die vingué en concistori
lo magnífich mossèn Miquel Oliver, deputat
militar, qui per sos negossis ere anat al seu castell dea Bellsereny. Lo die present és fet lo
compte a mossèn Miquell Fuster, per la absència de mossèn Miquell Holiver, per 110 dies de
la absència de mossèn Miquell Oliver, lo quall à
de aver 109 dies, a raó 7 (sous), 4 lo dia, valen
29 (lliures), 19 (sous); valen, dich, 29 (lliures)
19 (sous), 8.
98v

Dijous, XXIII. Festum Assencionis Domini.

99r

Dimecres, XXVIIII. En aquest die, a la tarda, vinguéb nova com a XI del present mes la ermada
del turch enemich de la nostra sancta fe avia
pressa la nostra ermada, que ere sobre Algèberns que ja avia pressa dita illa de Algèrbens;
que plàcie al Senyor voler-se’n tenir per content y que no sia tant com se diu.

sèn Jaume de Mitjavila, y també per ha assentar
lo de las bollas de Leyda y Balaguer.

(Juliol)
103r

Divendresa, XII. En aquest dieb los senyors deputats y oÿdors de comptes cresqueren y augmentaren lo salari als lurs officis de diputat y
oÿdors de comptes, ço és, als dits deputats a raó
de vint-y-quatre sous per quiscun die, e als dits
honorables oÿdors a raó de setze sous y mitx
per die, compresos los lurs salaris ordinaris, los
quals se hagen de pagar per ces terces, com se
acostume, comensant de pagar y rebre lo primer de agost propvinent.

103v

Dissaptac, XIII. En aquest die partí, per a la sua
sobrecol·lectad, mossèn Luch Comadaran, sobrecollidor de levant.
Dilluns, XV. En aquest die fonch proveït Jaume
Albion, per los senyors deputats, de altre dels
porters ordinaris desernint lo offici de la Diputacióe, vagant per renunciació de Francesch
Gremso, obtenint dit offici. En Jaume Albion à
de aver XIIII lliures, XVI sous, de [...] de juliol
fins primer aguost, 1560, que a raó [...] X lliures, sous l’any valen dites XIIII lliures, XVI sous,
y li·n és espedida sertifichatòria.

Divendres, XXIX. En aquest die tornà mestre
Luch Comadaran, sobrecollidor del dit Generalc, de la sua sobrecol·lecta de levant.
99v

Juny, any

MDLX

Diumenge, a II. Festum Pasque Pentecostes.
100r

Dimarç,
Onofrii.

XI.

Festum beati Bernabe, apostoli, et
104r

Dimecres, XIII. En aquest die, deprés dinar, en
la plassa de Sanct Jaume se féu la festa de Corpore Christi en la forma acostumada.
100v

Dilluns, XXIIII. Festum Nativitatis beati Joannis
Batiste.

101v

Dijous, XXVII. En aquest die partí de la present
ciutat, a la volta de la sua sobrecol·lectae, mosa.
b.
c.
d.
e.

Divendres, XVIIII. En aquest die, deprés dinar,
foren a la casa de la Diputació, cridats per abilitar lo senyor regent, misser Xammar y misser
Miralles, doctors del Real Consell.
Dissabta, XX. En aquest die foren tanbé cridats
en la casa de la Diputació los doctors demuntdits y misser Ros, per ha abilitar. En aquest die
tornà de la sua sobrecol·lecta de ponent mossèn Jaume de Mitjavila, sobrecollidor del dit
General. En aquest die renuncià lo magnífich
misser Miquel Quintana, altre dels honorables
assessors y advocats ordinaris del dit General,
lo dit son offici de assessor. A XII de agost,
1560, fonch fet lo compte a mossèn Jaume de
Mitjavila de XXXXVI lliures, XIII sous, IIII per
present anada.

Dijous, XIII. Festum Corpore Christi. En
aquest die, de matí, lo il·lustre senyor loctinent general, de matí, envià a demanar los
magnífichs concellers, y en la hora matexa hi
anaren-hi; y, essent arribats en lur casa, los digué que en casa del prior Malars s’i ha seguit
algun moviment de pesta, y que ells de sa
part no dexarà de fer lo que ab ell serà. E, encontinent, feren pubblicar una crida manant
que, si alguna persona hi havie end ciutat que
poc ha fos vinguda de Fransa, que buydàs, y
en la hora matexa feren paradar la casa del dit
prior Malars.

101r

[1560 ]

Diumenje, XXI. À de aver lo magnífich misser
Francesch Gomis, altre dels assessós hordinaris
dels senyors deputats, III lliures, VI sous, VIII
per X dies à servit, per renunciació de misser
Miquell Quintana, a raó V sous, VI, 2/3 lo dia,
sumat; de què li és espedida sertificació, a XII de
aguost, 1560.

a continuació ratllat Belseny.
a continuació ratllat co.
a continuació ratllat a la.
a continuació repetit en.
a continuació ratllat y.

a.
b.
c.
d.
e.

Divendres interlineat, damunt de Dissabta ratllat.
a continuació ratllat per.
Dissapta interlineat, damunt de Diumenge ratllat.
a continuació ratllat mossèn.
a continuació ratllat per.
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[1560 ]

Dilluns, XXII. Festum beate Marie Maddalenes. En aquest die, de matí, entre VI y VII hores, se ajustaren en la casa de la Deputació los
senyors deputats y oydós de comptes y testimonis. Anaren a la Seu y oïren missa del
Sanct Sperit; i, tornats en al casa de la Deputació, y legí el capítol de Cort, y en presència
lur tragueren loa libre de la Matrícula; y, proseint a la extracció, foren extrets per deputats:
mossèn Miquels d’Oms, don Gaspar Mecha,
mossèn Hierònim Arater, burgès de Perpinyà;
oÿdors de comptes: fra Anthoni Rocha, monjo
del monastir de San Pere de Rodes, mossèn
Jaume Joan de Vilatorta, donzel, en Barcelona
domiciliat, mestre Garau Boquet, ciutadà de
Barcelona.

se paguaven al dit Sanctleïr. En aquest die és fet
lo compte a mossèn Anthoni Joan Bonet, síndich, per LXVIII dies de porrata de la terça que
finí per tot febrer, 1560, començant de XXIII de
desembre, 1559, fins dit dia, que valen les dites
VIIII lliures, VII sous; de què li és espedida sertificatòria.
En aquest matex die, per los senyors deputats
fonch deliberat que durant la vida de mossèn
Miquel Boxadors, drassaner del dit General, li
sien assignades y crescudes al seu salari ordinari
vint liures. En aquest matex dia per los dits senyors deputats fonch crescut ho augmentat lo
salari a mossèn Ramon Vicens de Sanctmenat,
defenor del dit General, vint liures quiscuna
any, durant sa vida natural. En aquest die fonch
fet lo compte al dit mossèn Boxadós de XX lliures, sous; espedit a XIII de agost de, 1560. En
aquest die fonc fet lo compte al dit mossèn
Senmenat de XX lliures, sous, a XIII de aguost,
1560.

Dimarç, XXIII. En aquest die, entre sinch y sis
hores aprés dinar, morí lo magnífich mossèn
Miquel Fuster, oÿdor de comptes militar. En
aquest dia és fet lo compte al quòdam mossèn
Miquell Fuster, oÿdor de comptes militar, per
84 dies de la porrata, a raó 9 sous, 2 de son salari, que valen XXXVIII lliures, X sous, X; espedit
a XIII de agost, 1560.
104v

Trienni 1560-1563

Dimecres, XXIIII. En aquest die per los senyors
deputats fonch constituït salari a Pere Corder,
notari, de LXX lliures, sous quiscun any, pagadores durant sa vida natural, conforme als officials de la casa de la Deputació. Ha de aver
mossèn Pere Corder, notari, VII lliures, XII
sous, VIII, per rahó de XXXVIIIIo dies, del dia
present fins per tot lo mes de agost, a raó LXX
lliures, sous l’any; valen los dits XXXVIIIIo dies,
VII lliures, XII sous, VIII.

1r

MDLX

a 63

Dijous, lo primer. Festum beatorum Petri et
Felissis. En aquest die juraren en la casa de la
Diputació don Gaspar Meca, senyor de Vergós, mossèn Hierònim Arater, burgès de la
vila de Perpinyà, deputatsb del dit General,
junctament ab lo reverent senyor don Miquel
d’Oms, canonje y sagristà d’Elna; fra Anthoni
Rocha, monjo del monestir de Sanct Pere de
Rodes, mossèn Jaume Joan de Vilatorta, donzell, en Barchinona domiciliat, y mestre Garau Boquet, doctor en medecina, ciutadà de
Barchinona, oÿdors de comptes del dit General.

Dissapte, XXVII. Aquest dia fonch pagat a Pere
Rovira, òlim, y a Pere Rovira, pare y fill, XV lliures, sous; espedit per mi, dit dia y any.
105r

Agost, any

Dimecres, XXXI. Ha de aver Joan Romaguera III
lliures, V sous, de XXXI de julioll fins primer
agost, a raó XXX liures l’any, que valen dites III
lliures, V sous, sumat y aprovat, y per ço [sia
pagat] fermada primer àpocha nessesària; espedit per [mi, a] VIII de agost, 1560; III lliures, V
sous.

Divendres, II. En aquest die los dits senyors
deputats y oÿdors de comptes del dit General,
aconpanyats dels officials y ministres de la casa
de la Diputació, Bolla y General, ab les masses
grosses devant, anaren a visitar lo il·lustríssimo
senyor don García de Toledo, loctinent general de sa magestat, en la casa, hont possa, del
excel·lent duch de Cardona y Sogorb, al carrer
Anple.

En aquest die per los senyors deputats fonch
deliberat que a mossèn Ant[honi] Joan Bonet,
que per los senyors ditsb deputats a XXIII de desembre proppassat fonch proveït del offici de
síndich del dit General, per mort de Jaume
Sanctleïr, últim possessor de aquell, le sie pagat
los salari y altras regaliesc y emoluments, com

Dilluns, V. Festum beati Dominici, confessoris.
En aquest die los senyors deputats militar y
real y oÿdors de comptes, aconpenyats dels
officials, anaren al monestir de preïcadors,
per ha oir lo offici y sermó; y ajustaren-se en

a. lo libre de interlineat.
b. dits interlineat.
c. regalies y interlineat.

a. a continuació ratllat an.
b. deputats... d’Elna interlineat al marge esquerre.
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casa del susdit mossèn Jaume Joan de Vilatorta, per ésser més prop de dit monestir.

fonc, segons diuen los stròlechs, en set pars, y
donà pocaa claror lo sol, y peria que tot lo món
era [...], y lo sol tot morat o blau, que durà fins
prop de la una hora. Que plàcie al Senyor sie
bon senyal.

Dimarç, VI. Festum sanctorum Justi et Pastoris.
1v

Dissabta, X. Festum beati Laurencii. Ha de aver
mossèn Anthoni Rocha, oÿdor de comptes ecclesiàstich, per X dies à servit en loch de deputat
eclesiàstich, a raó VII sous, VI, a compliment de
salari de deputat, que valen III lliures, XV sous,
de les quals li és despedida sertificació, a XII de
agost, 1560.

Divendres, XXIII. En aquest die foren presentats
en concistori los comptes de la deputació local
de Castelló de Empúries, per mossèn Andreu
Roig, deputat local de dita deputació.
3r

Diumenje, XI. En aquest die prestà lo jurament,
en la forma acostumada, lo reverent mossèn
Miquel Oms, canonje y sagristàa d’Elna, extret
en diputat. En aquest matex die tornà mestre
Luch Comadaran, sobrecollidor del dit General en la sobrecol·lecta de levant, hon ere anat
per son offici. À de aver lo senyor abbad de Arlés, deputat eclessiàstich, LXXXXVIII lliures, VIII
sous, per lo compliment de LXXXXoII dies de la
corent terça, per son salari hordinari, de les
quals li és espedida sertificació, a XII de agost,
1560. En aquest dia de XI de aguost és fet lo
compte de mestre Luch Comadaran, sobrecollidor de levant, dues anades à fetes en la sua
sobrecol·lecta, com largament en lo pasat y en
aquest dietari està espessificat; y és-li fet lo
compte de dues anades, que sumen norantetres liures, sis sous y vuyt dinés, dich LXXXXoIII
lliures, VI sous, VIII; vuy, a XXIII de aguost,
MDLX.
2r

Dimecres, XXVIII. Festum beati Augustini.
Dijous, XXVIIII. Decollacio sancti Joannis. En
aquest die, entre dues y tresb hores deprésc dinar, arribaren en la platja de la present ciutat
setze galeres de Spanya, de ponent, que van per
Itàliad a socórrer Algèrbens, y aporten infanteria
y gent, segons diuen; y partiren lo vespre següent a les dotze hores. Déu los don bon viatje
y bona ventura.
3v

Die jovis, XV. Festum Assumpcionis Beate Marie.
En aquest die, entre les noub y deu hores de nit,
stant serè y fent alguns lamps, o pròpiament algunes corruscacions, féu un grandíssim tro molt
scaxat y un grandíssim lamp. Que plàcie al Senyor sie bon senyall.

4r

Dissabta, XXXI. En aquest die foren presentats
los comptes de la deputació local de Vilafranca
de Penadès, del trienni proppassat, de Antoni
Vendrell.

Satembre,

MDLX

Dilluns, a II. En aquest die tornà de la volta de
Sanct Vicens, hont ere anat, misser Francesch
Gomis, altre dels honorables assessors.
Dimarç, III. En aquest die pertí per a la volta
dee Perpinyà, a casa sua, mossèn Hierònim
Arater, diputat real. En aquest matex die foren
presentatsf per mossèn Antich Clergue, lo trienni proppassat deputat local de Manressa, los
comptes de sa administració.

Dilluns, XVIIII. En aquest die, entre tres y quatre hores deprés dinar, cayguéc molta pedra y
molt grossa, que durà més de un quart tota
sola, que may se hés vist caure tan grossas. Plàcie al Senyor voler-nos fer bona smena del gran
dany ha fet. En aquest matex die, entre sinch y
sis hores aprés dinar, se’n anà lo senyor don
Gaspar Meca, deputat militar, a lad volta de sa
casa.

Dimecres, IIII. En aquest die vingué nova que
la ermada del turc havie pres lo fort de Algèrbens, a X del passat, y que avien degollada tota
la gent que hi ere. Que plàcie al Senyor que tot

Dimecres, XXI. En aquest die, entre onze y dotze hores, abans de dinar, fonch acripsi del sol, y
a.
b.
c.
d.

Dilluns, XXVI. En aquest die fonch mès en possesió lo noble don Josef Oliver y de Boteller, de
offici de assessor y advocat ordinari del dit General.
Dimarçs, XXVII. En aquest die, ab licència dels
senyors diputats, partí per a Sanct Vicens del
Horts misser Francesch Gomis, altre dels honorables assessors.

Die veneris, XVI. Festum beati Rochi, confessoris.
2v

[1560 ]

a. a continuació ratllat ca.
b. tres interlineat, damunt de ter ratllat.
c. a continuació ratllat dinr.
d. a continuació ratllat y ap.
e. a continuació ratllat sa.
f. a continuació ratllat los comptes.

a continuació ratllat de la en.
a continuació ratllat h.
a continuació ratllat una gran.
a continuació ratllat vist.
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sia mentida. En aquest diea los magnífichs de
consellers.b
4v

Divendres, IIII. Festum beati Francisci, confessoris. En aquest die los senyors diputats, aconpenyats ab molts officials ab les masses grosses devant, se ajustaren en la casa del reverent senyor
abat deputat ecclesiàstich, y anaren a dit monestir. Hi féu lo offici lo reverent bisbe Jobí y preïcà lo reverent fra Pau Bells, y los consellers hi
foren tanbé.

Dissabta, VII. En aquest die se enmalaltí misser
Francesch Gomis, altre dels honorables assessors.
Diumenje, VIII. Festum Nativitatis Beate Marie
Virginis.

5r

Divendres, XIII. En aquest die, per los senyor
deputat ecclesiàstich, lo mi(li)tar y real absentc,
los oÿdors de comptes del matex stament succeints en loch y poder de aquell, proveïren a
Jaume Gomar del offici de altre de les guardes
de lad bolla de la taula de la present ciutat, per
mort de Rafell Lavaneres.

8r

Dilluns, XVI. En aquest die foren presentatse
per mossèn Salvador Pujol, lo trienni proppassat deputat local de la Val de Aran, los comptes
de sa administració.
5v

6r

Divendres, XX. En aquest die foren presentats
los comptes de diputació local de Vich, en lo
qual trienni fonch diputat local Francesch Riembau.
Dijous, XXVI. En aquest die foren presentats an
concistori, per mossèn Miquel Balveser, lo trienni proppassat deputat local de la vila de
Camprodon, los comptes de sa administració.
Divendres,
Damiani.

XXVII.

Festum beatorum Cosme et

Diumenje,
cangeli.

XXVIIII.

Festum beati Michaelis, ar-

Dimecres, XXIII. En aquest die se enmalaltí misser Francesch Gomis, altre dels honorables assessors.
8v

Octubre,

Die martis, XXVIIII. En aquest die foren presentats los comptes de la diputació local de Tremp
y terres de Pallars, del trienni proppassat. Dit
die, entre les dues y onze hores de matí, partí
de la present ciutat lo dit il·lustre loctinent generalb, per causa de sa indesposició, a la volta
del dit monestir de Sanct Culgat. En aquest
matex die partiren per a la col·lecta dels safrans
Francesch Aroles, per receptor, y Josef Bosch,
per guarda.

MDLX

Dimecres, II. En aquest die partí mossèn Jaume
de Mitjavila a la sua sobrecol·lecta de ponent,
segons dix en concistori als senyors deputats, a
II de maig del present any; y los dits senyors
deputats manaren a mi, Josef Cellers, ho continuàs.
Dijous, III. En aquest die vingueren en la casa
de la Diputació y en concistori, per a convidar
los senyors diputats per a la festa de sanct Francesch, quatre frares del monestir de framenós,
del dit orde.
a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat se.
text inacabat.
a continuació ratllat ab intervenció dels.
a continuació ratllat dit.
a continuació ratllat los comptes de la adm.

Divendres, XXV. En aquest die foren presentats
los comptes de la diputació local de Tarragona,
del trienni proppassat.
Dilluns, XXVIII. En aquest die, entre tres y quatre hores aprés mitxjorn, entrà en la present
ciutat lo il·lustre senyor don García de Tholedo, loctinent y capità general de sa magestat,
qui per sa indesposició ere anat al monestir de
Sanct Culgat de Vallers.

Dilluns, XXX. Festum beati Hieronimi.
6v

Dimarç, XXII. En aquest die vingué en concistori lo reverent fra Anthoni Rocha, oÿdor ecclesiàstich, qui per sos negossis ere anat a la volta de sa terra. En aquest matex die vingué en
concistori lo honorablea misser Francesch Gomis, altre dels honorables assessors del dit General. En aquest matex die foren presentats los
comptes de la diputació local de Leyda per
mossèn Janot Torres, lo trienni proppassat diputat local. En aquest matex die foren presentats los comptes de la diputació local de Berga.
En aquest matex die foren presentats los comptes de la diputació local de Castellbò. En aquest
matex die foren presentats los comptes de la diputació de Gerona.

9v

Noembre,

MDLX

Divendres, lo primer. Festum Omniun Sanctorum.
Dissabta, a II. Conmemoracio Defunctorum.
a. honorable interlineat, damunt de magnífich ratllat.
b. a continuació ratllat a.
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Dilluns, IIII. En aquest die tornà mossèn Jaume
de Mitjavila de la sua sobrecol·lecta de ponent,
segons dix en concistori, a II de maig del present any; y los dits senyors deputats manaren a
mi, Josef Cellers, ho continuàs.
Divendres, V. En aquest die tornà mossèn
Jaume de Mitjavila, sobrecollidor del dit General, de la sobrecol·lecta de ponent, hont ere
anat.
10r

nir-hi parentes, y per ço lo present exemplar no
s’i ha de traure a conseqüència.
Dilluns,
nensis.
11r

Dijous, VII. En aquest die fonch donada possessióa al reverendíssim don Guillem Cassador,
donat en coadjutor per lob sanctíssim papa Pio
Quart al reverendíssimo donc Jaume Cassador,
bisbe de Barchinona, entre deu y onze hores
abans dinar. Nostro Senyor lo dex ben regir.

Dilluns, XI. Festum beati Martini, episcopi.

Dimarç, XVIIII. En aquest die vingué en concistori lo nobble don Gaspar de Mequa, deputat
militar, qui lo die dissabta propassat ere arribat
de la volta dea sa casa, hont per sos negosis ere
anat. Dit dia foren presentats en concistori, per
part de mossèn Joan Montornés, diputat local
de la ciutat de Tortossa. En aquest dia fonch fet
lo compte a mossèn Jaume Joan de Vilatorta,
com apar avant, a II de desembre següent.

Diumenje, XXIIII. En aquest die, entre vuyt y
nou hores, abans de mitxjorn, se féu solemnec
professó per la volta de Corpus, y anaren-hid
totes les confraries sens banderes, ab luminària,
y totes les ordens y capellans de totes les sglésies, y los consellers y lo adjunct o coadjutor del
reverendíssimo bisbe de Barchinona; y aportaven la Verònica de Nostre Senyor, faén lahors y
gràcies a Nostre Senyor de la bona salut nos ha
donada. Que li plàcie voler-nos-la mentenir y
conservar al seu sanct servey. Y darrera la professó anave molta de gent.

Dimarç, XII. En aquest die entrà lo il·lustre loctinent general de sa magestat en lo present
Principatd, don García de Toledo, y dona Victòria, sa muller, del monestir de Sanct Culgat,
hont per sa indesposició ere anat, y no·y isqué
ni consellers ni deputats.
Dimecres, a XIII. En aquest die, per la bona salut és en Barchinona, se féu Te Deum laudamus
en la Seu, y·s féu solemne professó per de dintre
la Seu, y fonch-hi lo il·lustre loctinent general y
los honorables consellers. Que plàcie a Nostre
Senyor voler-nos perseverar la bona salut. En
aquest matex die vingué en concistori misser
Francesch Gomise.

Edificatio Alme Sedis Barchino-

Dissabta, XXIII. En aquest die, de matí, vinguéb
en la casa de la Diputació lo reverent prior del
monestir de Sancta Catarina de la present ciutat, del orde de sanct Domingo, aconpanyat de
tres altros frares, per a convidar els dits senyors
diputats per al dia de sancta Catarina, per al offici y sermó.

Diumenje, X. En aquest die fonch consegrat
don Guillem Cassador, coadjutor del bisbe de
Barchinona.

10v

XVIII.

[1560 ]

11v

Diumenje, XVII. En aquest die los senyors diputat ecclesiàstich y los honorables oÿdós militar
y real, lo oÿdor ecclesiàstich per no haver-hi
loch no·y anà, aconpanyats ab las massas grosses devant, exint de la casa del senyor diputat
ecclesiàstich, anaren al monestir de Montision,
hont feyenf festa del Quince Grahons; hi hoïren lo offici y sermó, y sermonà lo reverent
frag... Ferran, provinsial del orde de preïcadors.
Y a dita festa anaren a contemplació y petició
del senyor abat deputat ecclesiàstich, per tea. possessió interlineat, damunt de possió ratllat.
b. a continuació ratlla reverent.
c. a continuació ratllat Franc.
d. a continuació ratllat y.
e. en l’assentament corresponent a dijous, dia XIIII, es llegeix
ratllat En aquest die se tornà enmalaltir lo dit misser
Gomis.
f. a continuació ratllat feyna.
g. a continuació un espai en blanc.

Dilluns, XXV. Festum beate Catarine, virginis.
En aquest die, de matí, los senyors diputats ecclesiàstich y militar, y lo oÿdor de comptes real,
lo deputat real absent de la present ciutat y vegaria de Barchinona, los oÿdors de comptes absents de la present congregació, y ab les tres
masses devant, aconpanyats de molts officials
del General y casa de la Deputació, anaren al
monestir de Sancta Catarina, del orde dee preïcadors, y oÿren lo offici y sermó, y sermonà fra
Ferran, provincial del dit orde de preïcadors. E
los honorables consellers, per causa del consell
ordinari tenen de matí, no·y anaren, y lo veguer
y vingué ont acostumen de seure los consellers;
y, com vingué al offerir, se’n anà.
Dimecres, XXVII. En aquest die vingué en concistori mossèn Hierònim Arater, diputat real,
a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat Ur.
a continuació ratllat ren.
a continuació ratllat of.
a continuació ratllat moltes.
a continuació ratllat preid.
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12r

de la volta de sa casa, hont per sos negosis ere
anat. Ha de aver mossèn Hierònim Hereter 79
(lliures), 4 (sous), de la present terça, deduÿts
los 2 messos de la sua absència, sumat y aprovat, y per ço sia pagat, fermada primer àpocha
nessesària; espedit a VIIIIo de desembre, 1560;
dites LXXVIIIIo lliures, IIII sous. E a dit dia fonch
fet lo compte a mestre Garau Bochet, com apar
avant a II de desembre, 1560.

de LXXXXoII dies de sa absència, a raó VII sous,
VI; espedit a II de desembre, 1560; 34 (lliures),
10 sous. Lo matex dia és fet lo compte a mossèn Hierònim Hereter, diputat reyall, per lo
complimenta de la corent terça, per son salari
hordinari, com en lo dietari apar, y deduÿts de
la corrent terça XXIII, à de aver per lo compliment 82b (lliures), V sous; espedit a II de setembre, MDLX.

Dissabta, XXX. En aquest die foren extrets concellers de la present ciutat, per lo any vinent,
entre onse y dotze horesa abans de mitjorn, y
foren mossèn Pere Joan Roitx, òlim Dezsoler,
conseller en cap, misser Antoni Çarrovira, mossènb... Vilafranqua, mossèn Joan Ribera y mestrec... Vilalta, texidor de li. Nostre Senyor los
dex ben regir. Y mossèn Soler ere present en
consell, y encontinent, partí per a la sua torra
per aportar sa muller, y al vespre, per no aver-hi
sinó un conceller, que ere lo segon, no pogueren anar a visitar-los.

Dijous, V. En aquest die, de matí, vingueren en
la casa de la Diputació quatre frares de framenós, ço és, lo reverent prior yc tres altres, per a
convidar los senyors diputats per al offici y sermó del dia de demà, que serà la festa de sanct
Nicolau.

Desembre, any

Divendres, VI. Festum beati Nicholai, episcopi.
En aquest die los senyors deputats y oÿdors de
comptes, aconpanyats dels officials, anaren a
Sanct Francesc, y foren-hi los magnífichs consellers, y donaren-los pau dos preveres ab dues
capes; donaren pau als dits senyors deputats y
consellers, tots junctament.

MDLX

Diumenje, lo primer. En aquest die los consellers vells anaren per ciutat sens manto, sinó ab
capes curtes y sens serimònia alguna.

12v

Dilluns, a II. En aquest die los concellers, tots
quatre, exceptat lo texidor, prestaren lo jurament en la forma acostumada, e lo conseller
quint, per no esser-hi lo texidor, no anà a la
Seu, sinó que·ls sperà en la casa de lad ciutat,
per la absolució. E aprés los concellers, a soles,
anaren a visitar lo il·lustre loctinent general,
sens pròmens, lo que paregué mal a totom. En
aquest matex die vingué nova con la armada
dele rey de [...] Alger, ço és, per mar quaranta
galeres y lo camp per terra, són anats sobre
Orà. Plàcie al Senyor voler-los confondre. Tanbé vingué nova com lo príncep Doria és mort.
En aquest dia és fet lo compte a misser Francesch Gomis de VI lliures, XVIII sous, X, per por
rata de XXV dies, a raó V sous, VI y 2/3 de diner
lo dia; espedit a II de desembre de 1560. Lo
matex dia és fet lo compte a mestre Garau
Bochet, per LXXXV dies de porrata, per la absència de mossèn Hierònim Hereter, deputat reyall, a raó VII sous, VI; espedit a II de desembre;
31 lliures, [...] sous. Lo matex dia és fet lo
compte a mossèn Jaume Joan de Vilatorta,
hoÿdor de comptes per lo stament militar, per
absència de don Gaspar Mecha, per la porrata
a.
b.
c.
d.
e.

Dissabta, VII. En aquest die lo magnífich misser
Hierònim Sunyer, elegit en lo loch del magnífich misser Bernat Vilana, doctor del Real Consell, qui abans ere adjunct de misser Joan Sunyer, prestà lo jurament yd hoí sentència de
excomunicació en la forma acostumada, com
apar en lo libre de Juraments, lo qual privilegi
fonch donat en la ciutat de Toledo, a vint-yquatre de octubre proppassat.
Diumenje,
Marie.

VIII.

Festum Concepcionis Virginis

Dilluns, VIIII. En aquest die lo magnífich misser Miquel Quintana, elegit ene adjunch del
magnífich misser Joan Sunyer, prestà lo jurament yf hoí sentència de excomunicació en la
forma acostumada, ut supra, die VII. En aquest
dia és fet lo compte a misser don Jusef Holiver
y de Boteller, per LXXI dies que ha servit, per la
indisposició de misser Gomis, altre dels assesós
hordinaris, a raó V sous, VI, 2/3 lo dia, que sumen XVIIII lliures, XII sous, X; espedit a XVI de
desembre, MDLX
13r

a continuació ratllat de.
a continuació un espai en blanc.
a continuació un espai en blanc.
a continuació ratllat Deputació.
a continuació ratllat turch, ço és.

Divendres, XIII. Festum beate Lucie, virginis.
En aquest die foren extrets per a terna de mos-

a. a continuació ratllat de LXV dies.
b. 82 (lliures) V sous interlineat, damunt de
ratllat.
c. a continuació ratllat dos.
d. a continuació ratllat a.
e. a continuació ratllat loct.
f. a continuació ratllat oý.

LXXVIIIIo, IIIIo
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561

tasaf mossèna... Codina, lo pubill mossènb...
Setantí, fill de mossèn Francesch Antoni Setantí y Bernat Torri, mercader, y fonc pres per lo
il·lustre loctinent general mossèn Codina.
Dissabta, XIIII. En aquest die, entre tres y quatre
ores deprés dinar, isqué lo conbregar de la Seu
per lo reverendíssimo senyor don Jaume Cassador, bisbe de Barchinona, ab tot lo clero y ab
molta luminària, y molta gent lo conpanyà.
13v

Dissabta, XXI. Festum beati Thome, apostoli.

14r

Dimecres, XXVI. Festum Natalis Domini.

dre’s. E los senyors deputats digueren que ells
ho entendrien, y tot lo que bonament se poria
fer se faria.
15r

Dijous, XXVI. Festum beati Stefani, prothomartiris. En aquest die, a instància de molts cavallers per part de les reverents monjes de Jonqueres, vingueren los senyors deputats en la
casa de la Deputació, y feren conclusió per lo
que·s pretén que Pedro Monrejón, visitador de
ditc monestir, ha fetes algunes coses agravatòrias a ditas monjas, que lo reverent abatd de Arlés, deputat ecclesiàstich, anàs a parlar ab lo il·
lustre don García de Toledo, perquè·s volgués
posar per ha entendre en remediar-ho y s’i posàs en lo mitx, y axí ho offerí de posare-s’i per
entendre-u y remediar-ho.
Divendres, a XXVII. En aquest die se tornaren a
justar los dits senyors deputats y oÿdors de
comptes, a instància de alguns comanadors del
orde de Sanct Joan, per a presentar-los una letra del gran mestre delf orde de Sanct Joan, ab
què lo pregueg que·ls dex pasarh certa suma de
diners tenen en Castella; y, aquella legida, dexaren la conclusió per altro die. En aquest matex die partí per a la sua sobrecol·lecta mestre
Luc Comadaran, sobrecollidor.
Dissabte, a XXVIII. Festum Sanctorum Innocentium. En aquest die los senyors deputats, demanats per lo il·lustre loctinent general, ço
és, los deputat ecclesiàstic y real y oÿdors militar y ecclesiàstic, ab ses masses devant, anaren, aconpanyats de mols officials, entre dues
y tres ores, a casa del dit senyor loctinent; y,
essent alíi, los encarragà volguessen fer bona
obra als dits comanadors, puguessen traure
sens pagar los dits diners ont no, que les galeres de dita orde anirien en Castella a pena. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació ratllat monestir.
d. a continuació ratllat de.
e. a continuació ratllat s.
f. a continuació ratllat d.
g. a continuació ratllat que.
h. a continuació ratllat uns diner.
i. a continuació ratllat doc.

Janer, del any

[1561 ]

MDLXI

Dijous, a II. En aquest die lo magnífich missera
Adrià Vilana, elegit en loc de misser Miquel
Quintana altre dels magnífichs jutjes de cort,
prestà lo jurament y oí sentència de excomunicació en la forma acostumada, com apar largament en lo libre de Juraments; ab son realb privilegi en forma deguda espedit, lo qual privilegi
fonc donat en Toledo, a vint-y-set de noembre
proppassat.
Dissabta, a IIII. En aquest die, entre deu y onse
hores, abans de mitjor, passà de aquest món al
altre la ànima del reverendíssimo don Jaume
Cassador, bisbe de Barchinona, cuius anima
requiescat in pace, e al toch de les dotze hores
comensaren de tocar totes les sglésies y monestirs, totes les campanes.
Diumenje, a Vc. En aquest die, de matí, posaren lo cors del dit reverendíssimo don Jaume
Cassador, bisbe de Barchinona, en la sala gran
del seu palau episcopal, en lo qual morí, la qual
sala és darrera o al costat de la capella és en dit
palau, sobre un túmol gran, ab vuyt antorxes
cremant entorn del dit cors, y la sala ere entapissada, y entorn de la dita sala hi avie 5 o 6 altars hon contínuament deyen missas. E los
magnífichs consellers anaren en dit palau ab
gramal(les) // 15v // de dol y stigueren tot lo
matí en dita sala, defront comensan a màd dreta, y lo reverendíssimo don Guillem Cassador,
bisbe dee... adjunct al dit don Jaume, son oncle, y tots los parents del dit bisbe, a la altra
banda; y de matí comensaren de venir totes les
sglésies y monestirs a fer absoltas al dit cors, y
lo deprés dinar, y los dos altros dos dies aprés,
de matí y deprés dinar, y vingueren la Seu y totes les sglésies y monestirs a fer-hi absoltes.
Dilluns, a VI. En aquest die, de matí, lo il·lustre
loctinent foc al dit dol. En aquest matex die
tornà mestre Luch Comadaran, sobrecollidor
del dit General, de la sua sobrecol·lecta, hon
ere anat. Lo dia present és fet lo compte a mestre Luch Comadaran, de una anada de la sua
sobrecol·lecta, que puja XXXXVI lliures, XIII
sous, IIII; espedit a XXX julioll de 1560.
Dimarç, a
a.
b.
c.
d.
e.

VII.

En aquest die, deprés dinar, los

a continuació dues paraules ratllades i il·legibles.
a continuació ratllat cons.
a continuació ratllat de dit.
a continuació ratllat squerra.
a continuació un espai en blanc.
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senyors deputats, aconpanyats ab los officials y
ministres del dit General, ab gramalles de dol,
anaren al dit dol, al dit palau. En aquest matex
die per part dels consellers foren convidats los
senyors deputats, per lo dia de damà, per a la
sepultura del dit reverendíssimo bisbe, a la
Seu.
Dimecres, a VIII. En aquest die, de matí, los senyors deputats y oÿdors de comptes, qui lo die
passat eren stats convidats, per lo die present,
per a les funeràries del dit reverendíssimo senyor bisbe, y essent ajustats en la casa de la Diputació saberen que lo il·lustre loctinent generala, aconpanyat del regent y doctors del Real
Consell, anava a la dita sepultura a la Seu, y
mogués algun dupte que, anant-hi lo dit il·
lustre loctinent general, ont seurien ells, dits
senyors deputats. Y, aguts molts tractes entre
ells y alguns officials, qui·s trobaven en concistori, fonch determinat que mossèn Ramon Vicens de Sancmenat y mossèn Jaume de Mitjavila, sobrecollidor, anassen a casa de la ciutat per
ha entendre com de ells matexos, de dits consellers, hont seurien, anat-hi lo dit il·lustre loctinent general, per acomodar los senyors deputats, pus los han convidats a dita sepultura,
perquè entès dels dits magnífichs consellers lur
voluntat, poguessen determinar del faedor.
E axí anaren dits mossèn Sammenat y mossèn
Mitjavila, y tornats foren digueren que ells, de
lur ordinaciób, eren anats a tractar ab los magnífichs consellers, y per entendre lur voluntat y
entenció, y com dits conselleres los avien respost que ells // 16r // seurien en lo altar major
de la Seu, hon se feye la sepultura del dit reverendíssimo senyor bisbe de Barchinona, a la
banda de la segrastia, per esser-hi lo il·lustre
loctinent general, y que los senyors deputats hi
podien anar y seurienc devant les rexes, en un
banch; y los dits los respongueren que aquell
loch no era còmmodo per als dits senyors diputats, més per fer bon acolliment als senyors deputats si podien seure en lo cort, en lo lur loch,
y que los senyors deputats tanbé se seurien en
lo dit cor, en lo lur loch tanbé, y seria servar
igualtat ab tots. E que los dits consellers respongueren que lo lur loch ere, essent-hi lo il·
lustre loctinent general, la banda de la sagrastia, y que alà seurien y no en altra part, y axí los
dits ab dita rahó se’n eren anats. E los senyors
deputats, entessa la lur resposta, deliberaren
que, pus no·y avie altre loch per a seure sinó en
lo banch devant las rexas, que no·y devien anar.
E axí quiscú se’n anà hont li aparagué.
a. a continuació ratllat y los
b. a continuació ratllat ana.
c. a continuació ratllat als.

E per la professó del dit cors, ço és, per aportar-lo assoterrar que, axint del palau episcopal, lo aportaren per devant la Deputació, per
lo Regomir, per lo carrer Ample, per lo carrer
de Muncada, per la Bòria, per la plassa del
Rey a la Seu, totes les ordes y totes les sglésies
ab las creus de davant. E, perquè tot lo matí
plogué y féu gran pluja, encara que ere ben
desitjada per la gran secadat hi era, fonch determinat per lo reverent Capítol que dita professó anàs solament per dedins la Seu y per las
claustres. E fonch la professó que, primerament, isqueren per lo portal major sinquanta antorxes aportaven pobres y sinquanta
andolats, y aprés anaven les creus de la Seu y
de totes les sglésies y monastirs, y aprés los
capellans de las sglésies, y aprés totes les ordes, y aprés el clero de la Seu. Y devant lo
cors anaven sinquanta antorxes que aportaven
capellans, y aprés devant los cors, anaven dos
ciutadansa y dos canonjes de la Seu, y aprés
los prior del Carme y Sanct Agostí, y aprés lo
provinsial de preïcadors y lo custodi de framenós y aprésb dos canonjes y dos ciutadans,
y tanbé venian capellans ab antorxes, y aprés
lo conseller en cap, a la mà squerra, los bisbe
dec..., coadjutor y nebot del bisbe mort, al
mitx, y aprés, a la màd dreta, lo veguer, y
aprés los altros consellers ab pròmens, ab un
parent al mitx. E, axida fonch dita professó,
anà al palaue episcopal y prengueren lo cors
del dit bisbe y tornaren entrar per lo matex
portal, e vengueren per la banda de Sanct
Marc, e darrera lo altar major, e isqueren per
lo portal de les claustres devès lo Capítol, y
rodaren lasf claustras fins en lo portal de la
Pietat és devant la font de ditas. // 16v // E,
essent aquí, se annaren les creus fins que lo
cos fonc fora de la Seu, dins les claustres; e,
essent dins les claustres, comensaren de exir
de fora totes lesg creus, y tots los frares y capellans, y cada hu ab sa creu se’n anà, y la de
la Seu ab los capellans y canonjes se’n anà
dins la Seu, y posaren lo cors sobre lo túmol
dins lo capell ardent li avien fet dins lo cor, y
los consellers se’n muntaren en lo altar major, y lo veguer se’n anà per esser-hi lo virrey
ja dins lo altar major, ab son setial, y los doctors del Real Consell eren asseguts en lo padrís és aquí. E, encontinent, comensaren lo
offici; e seyen a la banda de la segrestiah, en
un banch y avien posat, lo conseller en cap,
a. ciutadans y dos interlineat.
b. a continuació ratllat lo.
c. a continuació un espai en blanc.
d. a continuació ratllat dar.
e. a continuació ratllat eprespo.
f. a continuació ratllat claus.
g. a continuació ratllat cler.
h. a continuació ratllat lo cons.
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aprés lo bisbe Cassador, nabot y coadjutor del
mort, y en los bancs de darrera seyena molts cavallers y parents del mort. Agué-y gran offici.
Digué lo offici lo bisbe Jubí, bisbe de Gràcia, y
preïcà frab... Balle, del orde de la Mercè. E, acabat fonc lo officic, totom se’n anà, y aprés lo
soterraren en lo cor, ont acostumen de soterrar
los bisbes; cuius anima requiescat in pace.
17r

18v

19r

Dimecres, XV. En aquest die entrà en la present
ciutat lo reverendíssimo don Guillem Cassador, bisbe de Barchinona, qui ere anat a Nostra
Senyora de Montserrat, a prestar lo jurament al
reverendíssimo bisbe de Vich; y vingué per
Sanct Culgat de Vallers, e isqué’l a resebir lo
reverent Capítol. Y los senyors deputats, acompanyats dels officials, hi isqueren prop la torra
dita de la Mara de Déu; e, essent ab ell, lo
acompanyaren un tros ensà, fins prop la creu de
Fra Antoni, en lo camí de Orta; y, essent aquí,
trobaren los magnífichs concellersd, qui·l speraven, y abans de arribar ab ells los senyors deputats romangueren endarrere, y lo dit senyor bisbe passà y se ajustà ab los consellers y lo veguer,
anant lo quint primer, y los altros per grau y lo
en cape a la mà squerra, y lo dit senyor bisbe //
17v // al mitx, y lo veguer a la mà dreta. Y axí
entraren per ciutat fins a la Seu, anant per lo
portal Nou, per Sanct Agostí, per la Bòria, per
la Libretaria, per devant Sanct Jaume a la Seu;
y, essent junct a la Seu, isqué la creu ab lo clero
cantant Te Deum laudamus. Plàcia al Senyor
voler-lo fer regir al seu sanct servey. E los dits
senyors deputats, romasos darrera, poch a poch
vingueren e prangueren la volta del portal del
Àngell; y, per ésser tancat per causa de la sospita de mala salut de Perpinyà, pasaren avant los
senyors deputats fins al portal de Sanct Antoni,
per ont entraren, per lo carrer del Hospital, per
la Bocaria a la Deputació.

dors de monestir de Jonqueres, fonc comensat
de peredar totes les finestres del dit monastir,
ço és, les altes fins a mitx loch, contradient y no
premetent-ho las monjas de dit monastir, y
pera part de dites monjes foc donada en concistori una supplicació. E per los dits senyors diputats fonc manat als porters de la casa de la
Diputació convedassen les persones dels tres
staments per al sendemà, en la casa de la Diputació.
Dimarç, a IIII. En aquest die se ajustaren en la
casa de la Diputació les persones dels tres staments.
19v

MDLXI

Diumenje, a
Marie.

II.

20r

Festum Purificacionis Beate

Dilluns, a III. En aquest die, de matí, de ordinació de Pedro Morejón y Cristòfol Días, visitaa.
b.
c.
d.
e.

Dilluns, a X. En aquest dieb, entre dues y tres
hores aprés dinar, Melchior Rovira, altre dels
porters ordinaris del dit Generalc, referí en
concistori com en la hora matexa venia de casa
del senyor abat, diputat ecclesiàstich, y·l avie
vistd que cavalcava per anar defora, y li dix que
anave a Monserrat.
Dimecres,
ginis.

Diumenje, XXVI. Fins ací és fet lo compte a misser Adrià Vilana de LXXIII lliures, VII sous, per
XXIII dies de son salari, de II de jener fins lo dia
present, sumat y aprovat, y per ço sia pagat, fermada primer àpocha nessessària; espedit per
mi, a XXI de mars, MDLXI.

Fabrer, any

[1561 ]

a continuació ratllat lo.
a continuació un espai en blanc.
a continuació ratllat lo foren.
a continuació ratllat y ab.
a continuació ratllat en.

XII.

Martirium beate Eularie, vír-

Dijous, a XIII. Lo Dijous Lar. En aquest die los
senyors deputats militar y real, lo ecclesiàstice,
qui no·y volgué ésser, absent, los honorables
oÿdors de comptes ecclesiàstic y militar, lo real
absent de la present ciutat y vegaria de Barchinona, aconpenyaren los enbaxadors que per
observansa de constitucions envien a la cort, ço
és, lo reverent misser Garau Vilana, canonje de
Barchinona, mossèn Miquel de Boxadors, donzell, y mossèn Joan Loísf Lull, ciutadà de
Barchinona. Y partiren de la casa de la Diputació, los dits senyors deputats primers, aprés los
dits senyors oÿdors, y aprés los dits enbaxadors,
y aprés molts cavallers y officials del dit General, ab losg tres porters ab les tres masses grosses devant, y·ls acompanyaren fins als primers
hostals fora lo portal de Sanct Antoni; y, dexats
los aguerenh, se’n tornaren a la casa de la Deputació, y entraren en la casa de la Diputació per
lo portal de la banda de la font de Sanct Honorat, e isqueren per lo altre portal, y totom se’n
anà a casa sua. En aquest matex die lo senyor
abat diputat ecclesiàstic fonc en concistori y
se’n tornà.
En aquest dia fonc fet lo compte de I (lliura), X
a. a continuació ratllat dits.
b. a continuació ratllat di.
c. a continuació ratllat o.
d. vist interlineat, damunt de trobat ratllat.
e. a continuació ratllat qui en lo mes.
f. a continuació ratllat Cornet.
g. a continuació ratllat por.
h. a continuació ratllat en los dits.
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sous, al reverent fra Anthoni Rocha, oÿdor eclesiàstich, per IIIIo dies de la absència del molt reverent don Miquell d’Oms, deputat eclesiàstich, lo qual se partí de la present ciutat diluns,
a X de fabrer, e tornà en concistori a XIII de dit,
que són dits IIIIo dies, que valen dits I (lliura), X
sous, sumat y aprovat, per ço sia pagat, fermada
primer àpocha nessesària; espedit per mi, a III
de juny de MDLXI.
20v

23r

Dimarç, XVIII. Festum Carnisprivium.
Dimecres, XVIIII. Quadragesima incipiit.

21r

Dilluns, XXIIII. Festum beati Matie, apostoli.
Dimarç, XXV. Fins ací és fet lo compte de XXXXoV diesa fet a misser Miquell Quintana, que ha
servit de jutge de Rotab, que a rahó XVI sous,
VI, 2/3 de diner lo dia, valen XXXVII lliures, VII
sous, VI, dich XXXVII lliures, VI sous, VI, sumat y
aprovat, y per 40 sia pagat, fermada primer
apocha nessesària; espedit per mi, a XVI de abril
de MDLXI. Més, ha de aver dit misser Miquell
Quintana XXVII lliures, I sou, II per rahó de XXXXoVIIIIo dies que ha servit de jutje de cort que, a
raó de XI sous e dos terços de diner, valen dites
XXVII lliures, I sou, VIII, dich XXVII lliures, I sou,
VIII, sumat y aprovat, y per ço sia pagat, fermada primer àpocha nessesària; espedit per mi, a
dit dia de XVI de abrill del any MDLXI.

21v

Marçc, any

MDLXI

Diumenje, a II. En aquest die partí de la present
ciutat, a la volta de la sua sobrecol·lecta, mossèn Jaume de Mitjavila, segons me digueren
end concistori, y·m manaren ho continuàs, a XV
de abril del present any.
Dilluns, III. En aquest die vingué en concistori
mestre Garau Boquet, oÿdor de comptes real,
qui per sos negossis ere anat a la volta de sa casa.
Dimarç, IIII. En aquest die Pedro Morajón, visitador de Jonqueres, levà los àbits o creus a
sinc monjes de Jonqueres, y les féu axir del monestir, qui a molta gent aparagué mal.
Dimecres, V. En aquest die pertí de la present
ciutat lo reverent senyor abat deputat ecclesiàstich, a la volta de Arlés, per sos negossise.
a. dies interlineat.
b. Rota interlineat, damunt de cort ratllat.
c. Març, interlineat, damunt de Janer ratllat.
d. a continuació ratllat lo.
e. en l’assentament corresponent a dissabta, dia XV, es llegeix
ratllat En aquest die se pubblicà crida, de part del il·lustre
loctinent general, que per al demà a les vuy hores totom fos
al seu portal Nou, per aconpanyar la professó de la crusada.

Divendres, XXI. En aquest die tornà de la sua
sobrecol·lecta mossèn Jaume de Mitjavila, sobrecollidor de ponent, segons dix en concistori
a XV de abril del present any, y los senyors deputats me manaren o continuàs. És fet lo
compte a mossèn Jaume de Mitjavila de XXXXVI
lliures, XIII sous, IIII, a VIIIIo de mars del any
MDLXI; XXXXVI lliures, XIII sous, IIII.
Dissabta, XXII. En aquest die, de manament del
il·lustre loctinent general, se publicà, ab veu de
pública crida, que totom lo sendemà, a les vuy
hores de matí, totom fos al portal Nou, per
aconpanyar la professó de la crusada.
Diumenje, XXIII. En aquest die, de matí, los pares inquisidors faeren aportar dues cadires en lo
altar major de la Seu de la present ciutat de
Barchinona, perquè deyen que en aquex die
volien fer pubblicar solament en la Seu, lo cartell que acostumen de fer publicar quiscun any,
y feren que lo sermó fos a mitx offici. Y, volent
comensar lo offici, los dits inquisidors vingueren y se assegueren en les dites cadires; y, vaent-ho los concellers, qui staven asseguts en lo
cor per haa oir lo dit sermó, los enviaren a dir
que no podien star allí ab cadires y que les ne
fessen levar, y que ells los respongueren que
staven en lur loch y que volien fer acte del Sanct
Offici, dient-ho del cartell volien fer pubblicar
que, con dit és, quiscun any lo acostumen de
publicar. E, entesa dita resposta, y entès que
per lo reverendíssimo senyor bisbe de Barchinona los ere stat enviat a dir lo matex, y no·s
erenb volguts moure de son loch, e leshores los
dits senyors concellers, ço és, los tres que·s trobaven en la dita Seu, en la hora matexa se’n //
23v // anaren a casa de la ciutat y enviaren a sercar los altros conpanyons seus. Y essents aplegats en la casa de la ciutat, enviaren ac fer ha
saber al il·lustre loctinent general lo que per los
dits reverents inquisidors ere fet, en gran desacato y violació de la preheminència real. E en la
hora matexa lo dit il·lustre loctinent general los
enviàd mossèn Bernat Ymaric, regent la Thesoraria, y per axò no·s mogueren; y, vehient lo dit
il·lustre loctinent general lo poc acato tenien al
que per part lur los ere stat dit, leshores manà li
aportassen en dita Seu la sua cadira y strado, y
per ço dits inquisidors no·s mogueren. E leshores, lo dit il·lustre loctinent general determinà
de anar-hi, perquè tenie per molt cert que los
consellers agueren fet lo que devien en cervar
las preminèncias reals en lo conportar las cadiras en lo altar major, hont ningun n’i pot tenir
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat cor.
a continuació ratllat vel.
a continuació ratllat cer.
a continuació ratllat lo reg.
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sinó és lo senyor rey o son loctinent general. Y
en aquex endemitx, los magnífichs consellers
anaren en la Seu y, essents arribats, en lo altar y
mentre feyen oració, saberen com lo il·lustre
loctinent ere ja al portal major de dita Seu y se
apeava, y leshores encontinent anarena ha recebir lo dit il·lustre loctinent; y, per ésser stat tant
prop, los dits concellers no pogueren executar
cosa ninguna de son entent, y lo dit il·lustre
loctinent entrà en lo altar aconpanyat dels dits
magnífichs consellers, per la banda del altar; y,
essent arribat en lo altar, lo canonje deye la
missa stave sumint lo corpus, y agenollàsb junct
ab ells, y·ls digué que levassen les cadires de allí,
perquè ells no·y podien star, y per axò no·s mogueren. E, essent ja assegut lo dit il·lustre loctinent, los consellers, fet son degut acato, sec
anaren a seure en son loch; y, essents-si asseguts, manaren o requeriren a mossèn Andreu
Çacosta, regent la vegaria, que anàs a lavar-los
las cadiras, y a un cap de guayta de la ciutat, y
axí hi anaren y les los lavaren; y ells, vent que
los la levavend, los manaren ab certes penes pecuniàries y de excomunicació que no els moguessen, y lo lure algotzir prengué per lo bras
lo cap de guayta; y, vaent-ho, lo dit il·lustre
loctinent se levàf de sa cadira y anà a la volta
dels dits inquisidors, i·ls féu dexar lo cap de
guayta, i·ls dix algunes paraules, y los dits inquisidors no digueren res y romangueren denpeus, y lo dit il·lustre loctinent se’n tornà son
loc, y los consellers se segueren, y ells stigueren
denpeus mentre·s digué lo offici; y, avent-lo
acabat, en la hora matexa se’n anaren ab lo cap
baig que, laors a Déu, és bon senyal que no tenen que fer en cosas de la fe.

dors no·y foren, perquè la hu, deyen, se trobà
de mala gana.
24v

25r

Diumenje, XXX. Dominica in Ramis Palmarum. En aquest die partí de la present ciutat,
per a la volta de sa casa, mossèn Hierònim Arater, deputat real.

Abril, any

MDLXI

Diumenje, VI. Festum Pasque Resurreccionis
Dominia Nostri Jesu Christi.
25v

Dilluns, VII. En aquest die partí mestre Luch
Comadaran, sobrecollidor de General deb la
sobrecol·lecta de levant, a la sua sobrecol·lecta.
Divendres, XI. En aquest die tornaren de les
parts de Urgell Francesc Aroles, collidor, y Josef Bosc, guarda de la bolla, hon eren anats per
la recepcióc o col·lecta dels safrans. Lo dia present és fet lo compte a Francesch Heroles y Jusef Bosc, per la anada dels çafrans, ço, al dit
Francesch Heroles, per cent sexante-sinch dies,
a raó X sous, XI, valen LXXXX lliures, I sou, III. E
a Jusef Bosch, per los matexos 165 dies, a raó X
sous, IIII lo dia, valen LXXXV lliures, V sous, sumat y aprovat, y per ço sien pagats, fermada
primer àpocha nessesària; expedits per mi, a VIII
de dit julioll, MDLXI.

26r

En aquest die, deprés dinar, entrà la crusada
per lo portal Nou, ab gran professó, y anà-y
molta gent a la Seu, y hagué-y sermó de dita
crusada, acabadas vespres.
24r

[1561 ]

Dimarç, XXV. En aquest die, en la sglésia de
Sancta Maria de la Mar hi hagué molta gent,
perquè deyen que los reverents inquisidors havien manat, a pena deg excomunicació, que
tots los parrochians hi fossen per oir lo cartell
que·s acostume legir quiscun any per las sglésias, perquè en dita sglésia hi acostumen de anar
a oir lo sermó dos consellers; y, si los dits inquisidors y anaven, volrian seure ab cadires y
los consellers no·u conportarien, y axí totom
creye hi auria algun avalot; y los dits inquisia. a continuació ratllat a.
b. a continuació ratllat ju.
c. a continuació ratllat levaren.
d. a continuació ratllat mo.
e. a continuació ratllat inquisidor.
f. a continuació ratllat loc.
g. a continuació ratllat x.

Diumenje, XIII. Dominica in Albis.
Dimarç, XV. En aquest die tornà mestre Luc
Comaderan, sobrecollidor de la sobrecol·lecta
de levant, de la sua sobrecol·lecta, hont ere
anat. En aquest die és fet lo compte a mossèn
Lluch Comadaran, de la sua anada a la sua
sobrecol·lecta, de XXXXVI lliures, XIII sous, IIII;
espedit a XX de julioll, MDLXI.
Divendres, XVIII. En aquest die, de matí, los
senyors deputats manaren convidar molts cavallers, gentills hòmens y ciutadans per a les
nou hores fossen a la casa de la Deputació,
per aconpenyar-los, per hanar a rebre los anbaxadors que per los dits senyors deputats
eren estats tramesos a la magestat del rey nostre senyor. Y, aconpanyats de molts cavallers
y officials del dit General, isqueren de la casa
de la Deputació, y per la plassa // 26v //
Nova, per la Porta Farrisa, per lo carrer del
Carme, isqueren per lo portal de Sanct Antoni fins a la Creu Cuberta, hont los speraren;
y, arribats foren ab ells, los acolliren al mitx
de ells. Los deputats eren lo militar y los tres
a. a continuació ratllat mr.
b. a continuació ratllat s.
c. a continuació ratllat de.
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Dijous, a XXIIIIa. En aquest die, deprés dinar,
los senyors deputats, aconpanyats dels officials
del General, anaren a casa del il·lustre loctinent
general per a recordar a sa senyoria que volgués
remediar lo de la vesita fa Morajón de dit monestir, pus que sa magestat lo·y ha remès, lo
qual respòs que tal cosa sa magestat no la·y tenia comesa, que si u fes ell ho aguera remediat,
y que ell no hés sinó executor del que per lo dit
Morajón, visitador de dit monestir, se farà, y
axí se’n anaren.

oÿdors de comptes, y anaven lo deputat militar
y oÿdor ecclesiàstic, y aprés lo oïdor militar y
real.
Dissabta, XVIIII. En aquest die tornàa mossènb
Hierònim Arater, deputatc per lo braç real, de
la volta de Rosselló, hont ere anat per sos negossis. En aquest dia fonch fet lo compte a
mestre Garau Boquet, doctor en medessina,
ded VII lliures, X sous, per rahó de XX à servit per
la absència de mossèn Hierònim Hereter, diputat reall, que, a raó de VII sous, 6 lo die, valen
les dites VII lliures, X sous, sumat y aprovat, y
per ço sia pagat, fermada primer àpocha nessesària; espedit per mi, a XIIIIo de maig, MDLXI.
Dimarç, XXII. En aquest die, de matí, lo oÿdor
militar, aconpanyat de mossèn Pere Cassador,
racional, y de mossèn Jaume de Mitjavila convidaren al il·lustre loctinent general per lo sendemà, per la festa del gloriós sanct Jordi, per
oir lo offici, y a la il·lustríssima dona Victòria,
muller sua, y lo dit il·lustre loctinent los respongué lo dia de damà no·y poria anar per certes ocupacions tenia, més que lo deprés dinare
del dia present aniria a oir les vespres. E axí, lo
dit dia present, vingué a oir les vespres, hont
foren los senyors deputats militar y real y
oÿdors de comptes, los consellers y molts cavallers; y féu les vespres lo reverendíssimo bisbe
Jubí. En aquest die, ja tart, tornà lo reverent
senyor abat d’Oms, deputat ecclesiàstic, de la
volta de Rosselló, hont per sos negosis here
anat. Fins ací és fet lo compte al reverent fra
Anthoni Rocha, oÿdor eclesiàstich per XXXXoVIII dies, per la absència del molt reverent don
Miquell d’Oms, diputat ecclesiàstich, a raó VII
sous, VI, valen XVIII lliures, sous; espedit a V de
juny, 1561.
27r

Dimecres, XXIIIf. Festum beati Georgii, militis
et martiris, advocati hui Regni seu Principatus.
En aquest die, de matí, foren en la casa de la
Deputació los senyors deputats, tots tres, y los
honorables oÿdors de comptes, lo reverendíssimo senyor bisbe de Barchinona, los honorables consellers y moltes persones, axí ecclesiàstiques, militars com reals. Y féu lo offici lo
reverendíssimo bisbe Jubí. Digué la epístola lo
canonje Oliveres, lo evangeli misser Paulo Pla,
canonje de la Seu de Barchinona; y, al donar
de la pau, lo diaca la donà al reverendíssimo
senyor bisbe, y lo sots-diaca als honorables
consellers.

Divendres, a XXV. Festum beati Marchi, apostoli.
Dissabta, XXVI. En aquest die, per los porters,
de manament dels senyors deputats, foren convidats tots los officials, axí de la casa de la Diputació com de la Bolla y del General, com altros,
que per a demà, a caval, fossen a les dues ores
en la casa de la Deputació, a caval, per aconpanyar los dits senyors deputats, per anar a veure
la justa.
Diumenje, XXVII. En aquest die los senyors deputats y oÿdors de comptes, aconpanyats de
molts officialsb, ab los porters ab les masses
groses devant, anaren a veure las justas que per
la festevació de sanct Jordic se acostume de fer,
y miraren les justes de dues finestres que·y à en
lo mitx del Born, devant lo il·lustre loctinent
general, y guanyà lo prisd lo pubill Codina.
27v

28r

Dilluns, XXIII. En aquest die partí de la present
ciutat lo reverent fra Antoni Roca, prior de [...]
i monjo del monestir de Sanct Pere de Rodes, a
la volta de Enpurdà, a sa casa.

Maige,

MDLXI

Dijous, lo primer. Festum sanctorum Filippi et
Jacobi.
Dissabta, III. Invencio Sancte Crusis.
28v

a. a continuació ratllat de.
b. a continuació ratllat Ramon Arater.
c. a continuació ratllat local.
d. a continuació repetit de.
e. a continuació ratllat ani.
f. a continuació ratllat de.

Divendres, VIIII. En aquest die, de la cort del
veguer de Barcelona sef féu un manament a mi,
Joseg Cellers, scrivà major del General de Ca
thalunya, que donàs còpia de certs alberans
continuats en un procés fet a instància del procurador del General contra Damià Puigjener,
mercader, sobre certs diners y robes tragué per
Alger, lo qual manament se feye a instància de
Andreu Amat.
a. a continuació ratllat de dit.
b. a continuació ratllat cials.
c. a continuació ratllat ere.
d. a continuació ratllat mestre.
e. a continuació ratllat Abril.
f. a continuació ratllat do.
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Dissabta, a X. En aquest die tornà lo reverent
fra Antoni Rocha, oÿdor ecclesiàstic, qui per
sos negossis ere anat a la volta de sa casa. En
aquest diea, de matí, enviaren a cercar a Joan
Albornar, altre dels scrivans de la cort del honorable veguer de Barchinona, qui avie fet lo
manament per a mi, dit Josef Cellers, que per
tot lo dia present lo revocàsb, altrament lo farian posar en la pressó; y lo dit Albornar ho dix al
honorable veguer y son assessor, y lo dit honorable veguer, mossèn Andreu Çacosta, me envià a demanar, pregant-me que·y anàs; y en la
hora matexa, y essent-hi misser Masnovell, son
assessor, tratàrem sobre la dita revocació; y,
aguts entre nosaltres molts tractes y deduïdes
moltes rahons, conclogueren y manaren al dit
Albornar que revocàs dit manament, y que de
así al devant paràs sment com faria semblants
manaments a officials del General, y que la revocació le·m amostràs a mi, dit Cellers, qui·n
fes relació a dits senyors diputats. Y axí dit Albornar lineà lo dit manament y un altro ne avia
fet a Francesch Sagarra, ajudant del racional, y
en lo marje fé menció com de manament del
dit honorable veguer y de son assessor, lo dit
manament fet a mi y al dit ajudant del racional
són revocats, com a officials del General no·s
puguen fer semblants manaments.

Toledo, la il·lustre dona Victòria, muller sua,
en una finestra del palau, y lo reverendíssimo
bisbe de Barchinona. Y los dits senyors inquisidors staven ab un gran cadafals havien fet defrons a la sala gran, lo senyor bisbe a mà dreta y
los dits senyors inquisidors a mà squerra, y
aprés de ells lo general de la Mercè y molts
abats y canonjes. Aprés, defora, molts officials
del dit Sanct Offici. Sermonà lo reverent mestre Balla, del orde de la Mercè, y comensaren a
les sis hores de matí y acabaren a les dues hores
aprés mitxjorn, hont hi agué molta gent per ha
veure dita acte, y·n foren condemnats molts a
portar gramalleta desobre la roba y altros asotar. La dona la tragueren per tenir dosb marits,
y fonc assotada per ciutat.
Dilluns, XVIIII. Festum beati Ivonis.
30r

Diumenje, XXV. Festum Pentecostes.

30v

Dilluns, a XXVI. En aquest die vingueren a la Seu
de la present ciutat los frares de la Mercè, ab
solemne professó, que eren més de cent-y-sinquanta, que eren vinguts a tenir capítol general,
y los reverents Capítol isqué fins a la porta major, y·ls aconpanyaren fins baig, a sancta Eulària; y aprés, feta horació, se’n muntaren dalt y
tots se segueren al cor, que no·y seye ningun
laic; y féu lo offici lo reverendíssimo senyorc bisbe de Barchinona, y a mitx offici sermonà lo reverent mestre Balle, del matex orde, hon hi
agué molta gent. Y·s diu que en dit capítol los
han molt reformats. Que plàcie al Senyor volerlos dexar ben perseverar, y tanbé los lavaren que
no aportassen més barrets rodons ni altros.

En aquest matex die, de manament del il·lustre
loctinent generalc, insequen- // 28v // do conclusionem in Regia Audiencia facta, que no fos
ningú que durant la visita del monestir de Jonqueres, que ninguna persona de qualsevol grau
o condició que sie, que gossi ni prehumesca entrar dins dit monestir ni passar entorn de aquel
sots sertas penas, durant dita vesita, sens licència del superior.

Dijous, XXVIIII. En aquest die, entre onze y
dotze hores, abans de mitjanit, losd reverents
inquisidors ferene obrir un portal quef obri del
palau del rey a la tribuna de la Seu, que lo reverent Capítol feye tancar, que ha dies avie stave
tancat de part de dintre ab un cadena, per ser
solament loch tocant a la persona del rey.

Diumenje, XI. En aquest die vingué nova com
en lo regne de València, en lo loc dit cap de
Gata, hi havie vint-y-vuyt fustes de Alger.
Dijous, XV. Festum Ascencionis Domini.
29v

Divendres, XVI. En aquest die los reverents pares inquisidors de la herètica y apostàsica pravitat en lo present principat de Cathalunya, se féu
acte en la plassa del Rey de la present ciutat, y
foren trets a penitència en una cadafal a las spalles de la sglésia del palau, hont foren trets vinthi-un home y una dona, tos per dues mullers y
per luterans, y, laors al Senyor, tots eren forasters allí, ço és, tots fransesos y un castellà renagat. E en lo dit acte fonc present lo il·lustre loctinent general de sa magestat, don Garsía de

[1561 ]

Divendres, a XXX. En aquest die, aprés mitgjorn, partí de la present ciutat, a la volta de Tar
ragona, lo reverent senyor deputat ecclesiàstic.
31r

a. a continuació ratllat los.
b. a continuació ratllat all.
c. a continuació ratllat se.

Juny, any

MDLXI

Dilluns, II. En aquest die, de matí, entre vuyt y
nou hores de matí, per manament y de ordinació dels honorables consellers, fonc publicada
a. a continuació ratllat h.
b. a continuació ratllat mullers.
c. a continuació ratllat m.
d. a continuació ratllat inq.
e. a continuació ratllat tancar un portal.
f. a continuació ratllat la.
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la crida de la festa de Corpore Christi, y que faran la professó lo deprés dinar de dit dia.

fermada primer àpocha nessesària; espedit per
mi, a VIII de juny de l’any MDLXI.

Dimarç, III. En aquest die lo senyor diputat
real, per la indisposició de sa persona, no vingué en concistori.

Dissabta, VII. En aquest die, per fer molta festa,
lo il·lustre don García de Toledo, loctinent general, féu un banquet a totes les dames de ciutat, y las convidà en casa sua, hont foren moltes, y seyen en la taula solament lo dit il·lustre
loctinent, dona Victòria, loa comte de Us y
quatre altros cavallers fransesos. Y, avent sopat
y essent jab molt fosc, que eren les nou hores de
nit, isqueren totsc y les dames en un gran cadafals que avien fet dafront del Pla de Framenós,
molt enpaliat de draps y catifes de seda, y tot lo
pla stava rotlat de moltes gralles o sufrers, y
molt spesos, y devant lo cadafals un gran clos
de fusta, y al mitx barres travaseres. Y, essent
tot lo cadafals ple de moltes dames, vingué del
carrer Anpled un squadró de soldats, part arcabusers y part piqués, y sóne de tres banderes de
soldats que són vinguts de Flandres, y, per no
aver-los se’n poguts aportar las setze galeres en
Itàlia, eren romasosf en lo Camp de Tarregona;
y lo il·lustre loctinent general, per acomodarlos y tanbé per lo bé de la terra, los té aposentats, ço és, en la Vilanova de Cubells una bandera, y a Vilafranca de Penadès dues banderes,
y de tots ne trià una bandera de la gent més ben
vestida y més pràtiga, y aquells féu venir a
Barchinona per a tornejar. Y venien de aquesta
manera, ço és, primer anaven moltes antorxes,
y aprés venia un scodró fet de arcabussés, ab sos
morrions, y aprés venien los // 32r // piqués,
tots armats, en blancg, ço és, una filera de sinc,
y aprés una filera de padrins, ço és, de cavallers
de assí de la terra, y cada cavaller apotave dues
antorxes ensesesh, y los padrins cada hu un tros
de lansa o bastó en les mans, y ab sa tovallola de
tafetà vermell, y axí consecutivament; y, essent
defora lo pont de casa del il·lustre loctinent y
devant lo cadafals, tocaren a la arma y feren una
comesa com qui vol rompre, y desparant los arcabussos y acalant las piquas y agonellant-se en
terra scomatent y rretirant-se com si anàs de
daveras, no posant paper en los arcabusos. Y de
la Dressana isqué un altro scodró hi u féu de la
matexa manera; y, essent en lo dit Pla de Framenors, lai gent de les confraries que lo virrey
avie anprada, que era molta, desperaren tanbé
los arcabusos y molts mascles de ferro que avia
fets posar entorn del dit Pla, y las lombardas o

Dimecres, a IIII de dit. En aquest die, deprés
dinar, entrà en la present ciutat lo comte de Us,
y isqué a rebre’l lo il·lustre senyor don García,
loctinent y capità general, aconpanyat de molts
cavallers y gentills hòmens que per dit effecte
havia fets convidar; e isqué fins defora lo portal
de Sanct Antoni, y posà lo dit comte de Us al
mitx, y don Joan de Alagón a mà dreta, y ell se
posà a la mà squerra, y axía anaren per lo portal
de Sanct Antoni, per lo carrer del Hospital y
per la Rambla, y a sa casa o posada, la qual tenia
molt dressada y ataviada. Lo dit compte de Us
ere de la sanch de Fransa, y ere vingut en Spanya, ço és, en Toledo, ont ere la cort, per a sposar-se ab madama de Borbó, dama de la reyna;
y, per ésser home jove y desitjós de veure Spanya, volgué passar per Çaragossab, València y
Barchinona, y lo rey, per afavorir-lo, scrigué al
dit il·lustre loctinent general que·l tractés bé y
le fes gran festa y bona pera, y lo matex scrigué
als consellers y als senyors deputats, enperò ells
no·n feren ninguna mensió. Venia a la posta ab
vint-i-dos de cavall. En aquest die se féu la solemnitat acostumada a la plasa de Sanct Jaume,
y isqué lo drach.
31v

Dijous, V. Festum de Corpore Christi. En aquest
die, deprés dinar, se féu solemna proffessó en la
forma acostumada, per los lochs acostumats de
la present ciutat. Aportave lo tàlem lo il·lustre
loctinent y los quatre consellers, que en cap ere
mort, y mossèn Miquel de Vallsequa, ciutedà
de Barchinona. Y la il·lustre dona Victòria y lo
dit comte de Us miraren la professó, tots dos
en una finestra al carrer de Moncada, a casa de
don Joan de Boxadors.
Divendresc, VI. En aquest die tornà lo senyor
deputat ecclesiàstic de la volta de Tarragona,
hon per sos negosis here anat. En aquest die és
fet lo compte al reverent fra Anthoni Rocha,
oÿdor ecclesiàstich, per 8 dies de absència del
molt reverent seyor don Miquell d’Oms, diputat eclesiàstich, lo quall se partí de la present
ciutat divendres, a XXX de maig, e tornà divendres, a VI de juny, que són dits VIII dies, a raó
VII sou, VI lo dia, com en lo dietari de la present
casa apar, que valen les dites II lliures, XVIIIIo
sous, VI, sumat y aprovat, y per ço sia pagat,
a. a continuació ratllat en.
b. a continuació ratllat y.
c. Divendres interlineat, damunt de Dissabta ratllat.

a. a continuació ratllat comp.
b. a continuació ratllat tar.
c. a continuació ratllat en un gran.
d. carrer Anple interlineat, damunt de la Dressana ratllat.
e. a continuació ratllat uns.
f. a continuació ratllat d.
g. a continuació ratllat y aprés.
h. a continuació ratllat ab.
i. a continuació ratllat fadrin.
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pessas de artillaria que eren per lo terraplè de
mar tanbé ho féu tot desparar, quea paria que
tota ciutat se’n annava. Y aprés los armats entraren dins lo clos y aquí tornajaren; que, laors
de Déu, ni los que tornajavan ni los qui miraren
no·y prengueren dany, y fonc cosa del molt
bon veure y una gentil festa.

Dimarç,
tiste.

Dimecres, XI. Festum beati Bernabe, apostoli.
Dijous, XIIb. Octava festivitatis de Corpore Christi. En aquest die, deprés dinar, se féu solemna professó en la Seu aprés de acabada vespres y
conpletes; e isqué defora la Seu y anà per devant lo palau episcopal y la Diputació, y per la
plassa de Sanct Jaume, per la Calsateria, per la
plassa del Rey; y agué-y molta gent.

33r

Dissabta, XXI. En aquest die, per ordinació o
manament del il·lustre loctinent general, se pubblicà, per la present ciutat, una crida ab la qual
proibia que ningú no gos anar a jugar per los
triquets, ni ded pilota ni de rulla, sots certes penes, y als triquatatayres ab grans penes que no
gossen acollir ningúe per haf jugar.

33v

Dilluns, XXIII. En aquest die tornà mestre Luc
Comadaran de la sua sobrecol·lecta de levant,
hont ere anat. En aquest die és fet compte a
mossèn Luch Comadaran de XXXXVI lliures,
XIII sous, IIIIo; espedit a XXX de julioll de
MDLXI.

[1561 ]

Divendres, XXVII. En aquest die tornà mossèn
Jaume de Mitjavila, sobrecollidor del General,
de la sobrecol·lecta de ponent, hont ere anat.
En aquest die tornà mossèn Jaume de Mitjavila, y li és fet lo compte de XXXXVI lliures, XIII
sous, IIII; espedit per mi, a XIIIIo de hoctobre,
MDLXI.
34r

Divendres, XIII. En aquest die, de matí, partí
mestre Luch Comadaran. En aquest die lo senyor deputat real vingué en concistori. [Fins]
ací és fet lo compte a mestre Garau Boquet,
doctor en medessinac, oÿdor reyall, de III lliures, XV sous, per X dies de la absència de mossèn
Hierònim Hereter, diputat reyall, lo quall se
emmalaltí a III de juny y tornà en consistori a
XIII de dit mes de juny, los qualls, a raó VII sous,
VI lo die, en dites III lliures, XV sous, sumat y
aprovat, y per ço sia pagat, fermada primer
àpocha nessesària; espedit a XVIIII de setembre,
MDLXVI.

Nativitatis sancte Joannis Ba-

Dimecres, XXV. En aquest die partí mestre Garau Boquet, oÿdor de comptes real, a la volta
de sa casa en Tremp.

Diumenje, a VIII. En aquest die, deprés dinar,
se’n anà lo dit compte de Us, y los il·lustre senyor loctinent lo aconpanyà fins al portal Nou.
En aquest matex die partí mossèn Jaume de
Mitjavila a la sua sobrecol·lecta. En aquest dia
partí mossèn Jaume de Mitjavila.
32v

XXIIII.

Diumenje, XXVIIII. Festum beatorum Petri et
Pauli, apostolorum.
Dilluns, XXX. En aquest die arribaren en la platja de la present ciutat de Barchinona vint-yset galeres, ço és, setze de Spanya, sis de Anton Doria y sinc de Nàpols, y conparagueren
entre dues y tres en alta mar, que venien de la
volta de Mallorca. Y, essent algú poc ensà, les
sis de Anton Doria pregueren la volta de Mataró, y totom se donà entenén que era ermada de moros, y fonc perquè entre ells hi ha algunas malícias, y la hu no vol anar sota lo altra, que cert donà gran spant a tota la costa, y
axí en ciutat totom stigué ab gran spant fins
que laa.

34v

Juliol, any

MDLXI

Dimecres, II. Visitacio beate Elizabet.
Dijous, III. En aquest die, deprés dinar, scapsaren en la plassa del Rey de la present ciutat, a
mossènb... Margarit.
Divendres, IIII. En aquest die, deprés dinar,
partí de la present ciutat de Barchinona, per
causa de la gran calor hi és, a lac ciutat de Vich,
lo il·lustre loctinent general, don García de Toledo, y dona Victòria, sa muller.
35r

a. a continuació ratllat era una cosa.
b. a continuació ratllat en a.
c. a continuació ratllat per rahó de
d. a continuació ratllat pla.
e. a continuació ratllat ab grans penes.
f. a continuació ratllat to.

Dimarç, VIII. En aquest die, de matí, partí de la
present ciutat, a la ciutat de Vic, lo magnífic
misser Francesch Muntaner, regent, y misser
Adrià Vilana, jutje de cort, hont ere lo il·lustre
loctinent.
En aquest matex die, de matí, fonc en concistori mossèn Antoni Joan Ferran, notari del secret
del Sanct Offici de la Inquisició, y demanà li-

a. text inacabat.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació ratllat volta de.
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cència als senyors diputatsa, en nom dels senyors inquisidors, per poder inquirir contra los
qui han robada de duana una bala de raxas de
Felipo Galián, familiar del Sanct Offici, y los senyors diputats li digueren que molt en bona
hora enquiresca contra los qui la han robada,
pus no inquiresca contra los officials del General, com apar més largament en lo libre de Deliberacions. En aquest matex dieb.
En aquest matex die los senyors deputats enviaren a sercar a mossèn Loís Jorba, notari de
Barchinona, qui ac... del mes de juny avie presentada una requesta a mi, Josef Cellers, scrivà
major del General, a instància del procurador
de la priora y convent de Jonqueres, que soltàs
certs censals que per los senyors deputats són
stats loïts en dies passatsd, a la qual requesta jo,
ae... essent en concistori, li manaren quef per a
tres hores deprés dinarg aportàs l’acte de la revocació de dita requesta en concistori. Eh lo deprés dinar, a lesi tres hores, lo dit Jorba no vingué, manaren a Melchior Rovira, porter real,
que anàs a cercar-lo y que li manàs que per lo
endemà, ha ora de concistori, aportàs los libres
hont ditaj requesta stà continuada, que altrament dits senyors deputats hi proveïrian. E tanbé enviaren a demanar a Bernat Janer, notari,
que ha instància de mossèn Francesc Agullana
o de son procurador, arrendador de la bola de
Figueres, qui avien presentada una requesta a
misser Macià Torres, advocat fiscal, y a Loís
Rufet, procurador fiscal, perquè se aposassen a
certa demanda fan als arrendadors de la bola de
Gerona, y li manaren que revocàs y anulàs los
actes que de ditas requestas havie levats, y lo dit
Janer liurà encontinent los originals als dits senyors deputats, qui·ls squinsaren.
A dit dia és fet lo compte a misser Pere Nadó,
utriusque juris doctor de Gerona, de XV lliures,
sous, de la assesoria de la diputació lochall de
Gerona, trienni de 1557 en 1560; espedit a VIII
de julioll, 1561.
35v

Divendres, XXV. Festum beati Jacobi, apostoli.
Dissabta, XXVI. Festum beate Anne.
37v

MDLXI

Dilluns, IIII. En aquest die lo reverent prior del
monestir de Sancta Catarina, aconpanyat ab
tres frares, vingueren aa convidar los senyors
deputats y oÿdors de comptes per al sendemà,
per la festa de sanctb Domingo.
Dimarç, V. Festum beati Dominisi. En aquest
die, de matí, los senyors diputats, y oÿdors de
comptes, a casa de mossèn Jaume Joan de Vilatorta, oÿdor militar, qui stà al carrer de la
Font de Sanct Joan; y, aconpanyats de molts
officials y ministres del dit General, anaren a
oir lo offisi y sermó en la sglésia de Sancta
Catarina, ab les masses devant. Lo deputat
real no·y fonc, perquè·s detingué un poc y
no·l speraren, y mestre Garau Boquet, oÿdor
real, no here en ciutat, que cert paragué mal a
molta gent.
38r

Dimecres, a
mini.

VI.

Festum Transfiguracionis Do-

Dijous, a VII. En aquest die vingué en concistori mestre Garau Boquet.
38v

Divendres, XV. Festum Assumpcionis Beate Virginis Marie.
Dissabta, XVI. Festum beati Rochi.
Diumenje, XVII. En aquest diec partiren de la
present ciutat don Josef Oliver, assessor, mossèn Antoni Thomàs, algotzir del senyor rey, y
mossèn Francesc Cavaller, ajudant de la scrivania major, a la volta de Girona y Puigcerdà, per
afers del General.

39v

Dijous, X. Festum beati Christofori.

Diumenje,
apostoli.

XXIIII.

Festum beati Bartholomei,

Dijous, XXVIII. Festum beati Agostini, episcopi.

Diumenje, XIII. Festum beate Margarite.
36v

Agost, any

Divendres, XXVIIII. Decollacio sancti Joannis.

Dimarç, XXII. Festum beate Marie Magdalenes.
40v

a. a continuació ratllat que ls.
b. text inacabat.
c. a continuació un espai en blanc.
d. a continuació ratllat essent present.
e. a continuació un espai en blanc.
f. a continuació ratllat de.
g. a continuació ratllat revocans.
h. a continuació ratllat lo.
i. a continuació ratllat tro.
j. a continuació ratllat reque.

Satembre, any

MDLXI

Dilluns, lo primer. Festum beati Lupid, episcopi.

a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat conpanyat.
a continuació ratllat a Catar.
a continuació ratllat lo.
Lupi interlineat, damunt de apostoli ratllat.
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Dissabta, VI. En aquest die los defenedors de la
Lotja vingueren en la casa de la Diputació, los
defenedors de Lotja de la mar de la present ciutat, per a convidar als senyors diputats y oÿdors
de comptes per al dilluns, al offici y sermó. En
aquest matex die, deprés dinar, pertí per a la
volta de Rosselló mossèn Hierònim Arater, diputat real, per sos negocis. Fins ací és fet lo
compte a misser Francesch Gomis, altre dels assesós dels senyors diputats, per XXI dia de la absència de misser don Jusef Oliver, que partí de
la present ciutat diumenje, a XVII de agost, y
tornà dissapte, a VI de setembre, que són XXI
dies, a raó V sous, V, 2/3 de diners dea...
41r

Dilluns,
Marie.

VIII.

Festum Nativitatis Virginis

palau real, en lo aposento del senyor don Gaspar Meca, los dos oÿdors ecclesiàstic y real,
que, per star de mala gana lo reverent senyor
abat diputat ecclesiàstic, lo oÿdor militar no·y
fonch; ab les masses devant anaren al monestir
de framenors, hont oïren lo offisi y sermó.
Diumenje, a V. En aquest die partí per a la sua
sobrecol·lecta mestre Luc Comadaran, sobrecollidor de la sobrecol·lecta de levant.
43v

Dilluns, a VI. En aquest die vingué en concistori lo senyor diputat ecclesiàstic, qui havie stat
indispost.

44r

Dilluns, XIII. En aquest die tornà de la sua
sobrecol·lecta de levant mestre Luc Comadaran,
sobrecollidor del dit General. À de aver mestres
Luch Comadaran 46 (lliures), 13 (sous), 4, per
una anada a la sua sobrecol·lecta.

Dijous, XII. En aquest die tornaren a la present
ciutat misser don Josef Oliver y de Boteller,
mossèn Antoni Thomàs, algotzir, mossèn
Francesc Cavaller, qui per negossis del General
eren anats a la ciutat de Girona. En aquest die
fonc fet lo compte a misser Gomis, per sinch
dies que serví per absència de dit misser Oliver;
espedit a XX de nohembre, 1561. À de aver
misser Francesch Gomis, per sinch dies à servit,
de sis de setembre fins a XI de dit, I lliura, VIII
sous y dos tersos de diner; espedit per mi, a XX
de nohembre de MDLXI.
42r

Diumenje, XXI. Festum beati Mathei, apostoli et
evangeliste.

42v

Divendresb,
Damianic.
Dillunsd,
cangeli.

XXVI.

XXVIII.

Festum beatorum Cosme et
Festum beati Michaelis, ar-

Dimarç, XXX. Festum beati Hieronimi.
43r

Octubre, any

[1561 ]

MDLXI

Divendres, a III. En aquest die, per trobar-se de
mala gana, lo senyor deputat ecclesiàstic no
vingué en concistori. En aquest die los quatre
frares del monestir de framenós vingueren en la
casa de la Diputació, per ha convidar los senyors diputats y oÿdós de comptes per al dia de
damà, per al offisi y sermó.
Dissabta, a IIII. Festum beati Francisci, confessoris. En aquest die, de matí, se ajustaren en lo
a. text incomplet per ésser retallat el foli pel seu marge inferior.
b. Divendres interlineat, damunt de Dissabta ratllat.
c. a continuació ratllat Diumenge, XXVIII. Festum beati
Michaelis arcageli.
d. Dilluns interlineat, sota de Dimarç ratllat.

Dijous, XVI. En aquest die lo reverndíssimo senyor don Guillem Cassador, bisbe de Barchinona, entre les tresa y quatre hores aprés dinar,
vingué en lob concistori dels senyors deputats.
Sabent que venie, lo isqueren a resebir-lo; y, essent en la porta del concistori gran, lo trobaren
ja aquí, y assí tots juncts entraren en lo concistori, y segué en la cadira del diputat ecclesiàstic;
y, essent assegut, dix que venie per a despedirsec, perquè per manament del summo pontífise
y de senyor rey ha de anar al consili que stà assignat per a Trento, y que ell no se’n fóra anat
sens qued primer no·s fos despedit de ells. Ee
los senyors deputats, regresiant la dita visita, li
digueren que Nostre Senyor li donàs bon viatje
y li regresiaren la visita. E lo dit senyor bisbe se
levà y los senyors diputats y oÿdós lo aconpanyaren fins al cap de la scala, y lo dit reverendíssimo senyor bisbe anà al dol de mossèn Miquel
de Claramunt, qui ab una basca ere mort. // 44v
// En aquest matex die vingué de la ciutat de
Vic, hont aviaf stat molt malalt, al monestir deg
Sanct Culgat de Vallers, y lo matex die partí per
ha dit monestir lo regent y doctors o jutjes de
cort.
Dissabta, XVIII. Festum beati Luce, evangeliste.
En aquest die partí de la present ciutat, per a la
volta de sah casa, lo nobble don Gaspar Meca,
deputat militar.

a. a continuació ratllat ho.
b. lo interlineat.
c. a continuació ratllat de ses son.
d. que interlineat.
e. a continuació ratllat so.
f. a continuació ratllat molt.
g. a continuació ratllat sa.
h. a continuació ratllat terra.

113

001-644 Dietari2.indd 113-113

17/06/2010 18:32:40

[1561 ]

Diumenje, XVIIII. En aquest die fonc consegrat
en la sglésia del monestir de Jesús don Parot
de Castellet, elet en bisbe de Urgell, y fonc
consegrat per lo reverendíssimo senyor bisbe
de Barchinona. Y foren presents lo senyor bisbe de Gràcia, de Gerona, fraa... Romeu, y lo
senyor bisbe de Barchinona, lo bisbe Jubí. Y,
aprés de la consegració, hi agué bellísim convit
o banquet.
45r

dia present, que són XXIII dies, (a raó) VII sous,
VI lo dia, que valen VIII lliures, XII sous, VI; espedit per mi, a XIIIIo de abril del any MDLXII.
Dimarç, XI. Festum beati Martini, episcopi. En
aquest die los senyors diputats ecclesiàstic y militar y los honorables oÿdors de comptes militara y real, ajustats en la casa de la Deputació
per anar a casa del il·lustre loctinent general, y
stant apunt los tresb porters ab les masses grosses per a partir, lo honorable oÿdor real, mestre
Garau Boquet, pretengué que ell havia de anar
en conpanyia dels senyors deputats y no del
oÿdor militar, y que, pus no·y ere sinó ell y lo
oÿdor militar, que loc militar que restàs, perquè
ell succeïe en loc y poder del deputat real absentd, atès que les tres masses anaven devant los
dits senyorse, e que no aniria d’altra manera si
so no·s declarave. E los dits senyors deputats,
oÿda la pretensió del dit mestre Garau Boquet,
en la hora matexa enviaren a sercar los assessors; e, agudes moltes dissensions // 47r // entre
los dits senyors diputats, y vists molts exemplars, deliberaren o feren conclusió de paraula
que, attès que eren dos deputats y dos oÿdors,
que anassen com se acostumen, y axí partiren
de la casa de la Diputació, los dits senyors deputats ecclesiàstic y militar en una filera, y los
senyors oÿdors militars y real en altra filera, ab
les tres masses grosses devant y aconpanyats de
molts officials y ministres del dit General. Y, essent en casa del dit il·lustre loctinent generalf y
en sa presència, li digueren que, per los molts
luterans hi avie en Fransa y per los molts fransesos entren de cada dia en lo present principat
de Cathalunya, y porie ésser que sembrarian la
mala secta de lutarania amagadament per lo tot
lo present Principat, del que ne resultaria gran
dany no sols al present Principat, més encara a
tota Spanya, y que per ço lo supplicaven que hi
volgués donar orde en què més no·n entrassen,
y los qui entrats eren, que buydassen lo present
Principat, y lo dit il·lustre loctinent general respongué que ell los agrahia lo bon avísg lo donaven y que ell hi proveiria; y, aguda dita resposta, se’n anarenh.

Dijous, XXIII. Festum prime Translacionis beateb
Eularie, martiris et virginis.
Divendres, XXIIII. En aquest die, pertí de la present ciutat per a la ciutat de Trento, hont per lo
sanct pare Pio Quart és convocat lo consili, lo
reverendíssimo senyor bisbe de Barcelona, y
partí entre dotze yc.

45v

Dimarç,
Jude.

XXVIII.

Festum beatorum Simonis et

Dimecres, XXVIIII. En aquest die, deprés dinar,
partí de la present ciutat, a la volta de sad casa,
lo reverent fra Antoni Roca, oÿdor ecclesiàstic.
Dijous, XXX. En aquest die entrà en la present
ciutat lo il·lustre don Garsía de Toledo, loctinent y capità general en lo present Principat, y
la il·lustre dona Victòria, muller sua, qui venien
del monestir de Sanct Culgat de Vallers. E isqué-y molta gent a rebre’ll.
46r

Noembre, any

MDLXI

Dissabta, lo primer. Festum Omnium Sanctorum.
Dillunse, IIIf. Commemoracio defunctorum.
En aquest die se féu la conmemoració dels
morts.
46v

Dilluns, X. En aquest die vingué en concistori
lo nobble don Gaspar Meca, deputat militar,
qui per sos negossis ere anat a la volta de sa
casa. En aquest die los senyors diputats enviaren lo síndic del General alg il·lustre loctinent
general, demanant-li ora per al sendemà, perquè los senyors deputats volien anar a besar-li
les mans, y dix que al sendemà a les nou hores.
És fet lo compte a mossèn (Jaume Joan) de Vilatorta, de XXIII dies, per la absència del senyor
don Gaspar Mecha, de XVIII de hoctobre fins lo

47v

Dimarç, XVIII. Festum Edificacionis alme Sedis
Barchinonense.

48r

Dimarç, XXV. Festum beate Catarine, virginis.

a. militar y real interlineat.
b. tres interlineat.
c. a continuació ratllat ecc.
d. a continuació ratllat e los senyors.
e. a continuació ratllat e los dits senyors deputats, entese.
f. a continuació ratllat li digueren.
g. a continuació ratllat y.
h. a continuació ratllat y.

a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació ratllat ma.
c. text inacabat.
d. a continuació ratllat tor.
e. Dilluns interlineat.
f. a continuació ratllat festum.
g. a continuació repetit al.
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48v

49r

Diumenje, XXX. Festum beati Andree, apostoli.
En aquest die foren extrets en la casa de la ciutat per concellers mossèn Miquel de Belladilla,
mestrea... Befill, mossènb... de Navel, mossèn
Pere Pau Ferran y mossènc... Mir, notari de
Barchinona.

Desembre, any

tament ab lo reverendíssimo senyor don Parot
de Castellet, bisbe de Urgell, y tots juncts vingueren fins a la Creu Cuberta, honta encontraren los magnífichs consellers; y los senyors deputats romangueren atràs y se’n anaren per
darrera la Creu Cuberta per Valldonzella y per
lo portal dels Tallésb, per la plassa Nova a la Diputació, ont descavalcaren y cada hu se’n anà a
casa suac. Anave lo dit senyor arcabisbe ab la
creu alsada devant, y lo reverent Capítol ab la
creu alsada lo isqué a rebre fins al portal de les
Vèrgens, y axí entrà en la Seu.

MDLXI

Dilluns, lo primer. En aquest die los senyors
deputats manaren a mi, Pere Corder, que continuàs com mossèn Jaume de Mitjavila partia lo
die present per sa sobrecol·lecta. En aquest die
partí mossèn Jaume de Mitjavila per a la sua
sobrecol·lecta de ponent.
Dijous, a IIII. En aquest die, a mitxjorn, arribà
en la present ciutat mossèn Hierònim Arater,
deputat real, segons dix. E Jaume Albió, porter
real, me féu relació com lo dit senyor mossèn
Hereter vingué dit dia devuy de desembre, a X
del dit. Fins ací és fet lo compte a mossèn Hierònim Hereter, deputat reyall, de LXXVII lliures,
VIIII sous, per la terça corent, que ha comensat
lo primer de nohembre proppassat y finirà lo
derrer de jener propvenidor, deduÿdes trentadues liures, vuyt sous, les qualls se li leven de
dita terça per rahó de la absència à estat més del
que li és permès per capítolls de Cort, sumat y
aprovat, y per ço sia pagat, fermada primer
àpocha nessesària; espedit per mi, a IIIIo de desembre del any MDLXI. Mestre Garau Boquet,
doctor en medissina, oÿdor de comptes reall, à
de aver XXXIII lliures, sous, per rahó de LXXXVIII
dies, per la absència de mossèn Hierònim Hereter, diputat, lo quall (partí) de la present ciutat a VI de setembre y tornà a IIIIo de desembre,
que valen dites XXXIII lliures, sous, sumat y
aprovat, y per ço sia pagat, fermada primer
àpocha nessesària; espedit a IIII de desembre,
1561; XXXIII lliures, sous.

Divendres, a V. En aquest die partí de la present ciutat, per a la sua sobrecol·lecta, mestre
Luc Comadaran, sobrecollidor de la sobrecol·
lecta de levant. Més, partí Rafel Coll, substituït
del dit mestre Luc Comadaran, per a la
sobrecol·lecta de levant, segons me dix dit
mestre Luc Comadaran. Més, partí mossèn Perot Cabessa, substituït de dit mestre Luc, segons dit mestre Luc me dix. Més, Joan Salvatd,
substituït del dit mestre Luc, segons dit mestre
Luc me dix.
50r

Dimecres, a X. En aquest die, entre vuyt y nou
hores de matí, partí de la present ciutat, a la
volta de Tremp, mestre Garau Boquet, oÿdor
de comptes del dit General, segons me dix Jaume Albió, porter real.

50v

Dimecres, a XVII. En aquest die tornà mossèn
Jaume de Mitjavila, sobrecollidor, de la
sobrecol·lecta de ponent, segons ell dix.

En aquest die, deprés dinar, los senyors deputats ecclesiàstic y militard y oÿdors de comptes
militar y real, aconpanyats de molts officials y
ministres del dit General, partiren de la casa de
la Diputació y anaren per la plassa de Sanct Jaume, per loe // 49v // Cal, per lo portal de la Bocaria y al portal de Sanct Antoni, a la Creu Cuberta; y, essent un poc més enlà de la Creu
Cuberta, trobaren lo il·lustre y reverendíssimo
senyor arcabisbe de Tarragona, don Ferrando
de Loazes, qui stave aturat, y juncts foren ab ell.
Al cap de una stona vingueren tots juncts, junca.
b.
c.
d.
e.

[1561 ]

a continuació un espai en blanc.
a continuació un espai en blanc.
a continuació un espai en blanc.
a continuació ratllat lo.
a continuació ratllat cap.

Aquest dia tornà mossèn Jaume de Mitjavila de
la sua sobrecol·lecta. Lo dia present és fet lo
compte a mossèn Jaume de Mitjavila de XXXXVI
lliures, XIII sous, IIIIo, per la hanada y tornada
de la sua sobrecol·lecta, sumat y aprovat, y per
ço sia pagat, fermada primer àpocha nessesària;
espedit per mi, a XX de desembre, MDLXI.
Divendres, XVIII. En aquest die, ja tart, tornà en
la present ciutat lo reverent fra Antoni Roca,
oÿdor ecclesiàstic, de la volta de Empurdà,
hont ere anat per sos negossis.
Dissabta, a XX. En aquest die tornà mestre Luc
comadaran, sobrecollidor del General, de la
sobrecol·lecta de levant, hon ere anat. En
aquest dia à de aver mestre Luch Comadaran,
per una anada a la sua sobrecol·lecta, 46 (lliures), 13 (sous), 4; espedit a XX de desembre,
1561; espedit per mi, a XII de jener, 1562.
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat tro.
Tallés interlineat, damunt de Àngell ratllat.
a continuació ratllat aba.
a continuació ratllat procurador.
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562

[1562 ]

51r

Diumenje, XXI. Festum beati Thome, apostoli.
Dijous, XXV. Festum Natalis Domini Nostri Jesuchristi.
Divendres, XXVI. Festum beati Joannis.

51v

Dissabte,
Stefani.

XXVII.

Diumenje,
senctium.
52r

Any

Festum prothomartiris sancti

XXVIII.

Festum Beatorum Inno-

MDLXII

Janer.
Dijous, lo primer. Festum Circunsisionis Domini Nostri Jesuchristi.
Dimarts, VI. Festum Adoracionis Regum seu
Epifania.
52v

Diumenje, XI. En aquest die, per part del offisial del reverendíssim bisbe de Barchinona, fonc
pubblicat jubileu pleníssim consedit per lo
summo pontífice Pio, papa Quart, que totom
se confés y dejun lo dimecres, divendres y dissabta propvinent, y lo diumenjea aprés següent
reben lo Santíssim Sagrament del cos presiós de
Jesuchrist; y lo mateix diumenje se ha de ferb
professó, y que totom que·y vaje pregant a
Nostre Senyor per lo bon èxit del sanct consili,
y que vulle reduir a la bona part los luterans; y
que los qui la primera semmana no·l auran guanyat, dejunen, confessen la altra semmana
propvinent, y lo diumenje aprés reben lo Sanctíssim Sagrament.

53r

Dissabta, XVII. Festum beati Antonii confessoris.

53v

Diumenje, XVIII. En aquest die arribà en la present ciutat mestre Garau Boquet, oÿdor real, de
la volta de Pallars, hon per sos negosis ere anat.
En aquest die, per causa del jubileu, se féu solemne professóc. Partí dela Seu, per la Bòria,
per la capella ded Marcús, per Sant Agostí, per
la plassae de la Blanqueria al Pla de Lull, per lo
Born, per los Cambis Vells, per lo carrer Anple,
per lo Regomir, per devant casa la ciutat a la
Seu. Anà-y lo il·lustre don Garsía de Toledo,
loctinent y capità general de sa magestat, y
dona Victòria, sa muller, lo reverent, il·lustre y
reverendíssimo arcabisbe de Tarragona ab la
a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat primervinent.
a continuació ratllat grandiss.
a continuació ratllat per la.
a continuació ratllat Sant Ago.
a continuació ratllat pl.

creu sua devant ell, y lo bisbe de Sogorb, y primer las confrarias, parròchias y monestirs, y
molta gent. Que plàsie al Senyor voler aver hoïda algunaa crestiana persona.
Dilluns, a XVIIII. En aquest matex die lo il·lustre loctinent general envià a demanar los magífichs consellers, dient-los que ajustassen promenia y que·y anassen. Y axí, lo deprés dinar,
junctament ab la promenia, anaren a casa de
dit il·lustre senyor loctinent hont, en presència del il·lustríssimo y reverendíssimo senyor
arcabisbe de Tarragona, lo comte deb Aytona,
lo vescompte d’Èvolc, lo vescompte de Rocabertí y lo almirant de Nàpols, i·ls hi dix a dits
magnífichs de consellers com lo dia passat li
feren gran agravi en la Seu, ço és, que venint
ell, dit il·lustre loctinent generald junctament
ab dona Victòria, sa muller, los dits magnífichs consellers li enviaren a dir que en lo altar
major, hont lo dit il·lustre loctinent havie fet
aparrellare duas cadiras, ço és, la una per ell y
la altra per a la dita senyora dona Victòria, que
en lo altar major no.y acostumave de seure
ninguna dona sinó era reyna o muller de rey, y
no obstant lo susdit il·lustre loctinent no parà
de fer sa via a la volta del altar major, y lo clero
vahent que lo dit il·lustre loctinent y dona
Victòria anavan a la volta del altar, pregueren
la custòdia y comensaren de fer via, de manera
que lo dit il·lustre loctinent no arribà sinó fins
endret de la segrestiaf, e que en axò le avien
molt agreviat, y que en Nàpols hi en Milà la
muller del loctinent acostume de seure en lo
altar major, al costat de son marit, y que lo any
passat hi avien segut ell y sa muller y no li
avien fet contrari algú, y que cada dia li feyen
molts agravis, y que fins así los habien dissimulats, y que alà hont hi farien lo altro lo·y
pagarian, yg ab moltes altres paraulesh, y tot ho
dix amb molta còlera. Y, com hagué acabat de
dir, mossèn Miquel de Bellafilla, conseller en
cap, li demanà licència per a què li pogués respondre al que li avie dit, yi dit il·lustre loctinent, ab molta còlera, li respòs que no·l volie
oir sinó que, com lo que havien fet ho avien fet
sens consell ningú sinó de lur cap, que no·ls
voli oir, sinó que primer ne aguessen consell
del que havien de respondre, y les hores, replicant-li, lo dit mossèn Bella // 54r // filla, que·l
supplicava que al manco com li tornarien la
a. a continuació ratllat bona.
b. a continuació ratllat Tarra.
c. a continuació ratllat de Cob.
d. a continuació ratllat y.
e. a continuació ratllat dos.
f. a continuació ratllat y.
g. a continuació ratllat tot.
h. a continuació ratllat seve.
i. a continuació ratllat ell.
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resposta, que fes que aquells senyors que eren
aquí presents se trobassen, y ell respòs que pus
ells ho volien ell no u volie, y tot ho dix ab
molta còlera. Y los dits consellers, vahent tanta
còlera com tenia dit il·lustre loctinent, se despediren de ell y se’n tornaren a casa la ciutat,
hont encontinent feren ajustar lo Consell de
Trenta, y deliberaren que·s junctàs al Consell
de Cent y que·l fessen aplegara, hont veurien
lo faedor.
Dimarç, XX. Festum beati Sebestiani, martiris.
En aquest die, de matí, anà la professó de la Seu
a la capella de Sanct Sabestià.
Dijous, XXII. Festum beati Vincencii. En aquest
die se ajustà lo Consell de Cent Jurats en la casa
de la ciutat per ha veure lo faedor; y, feta la preposició y oïts diversos tractes, feren conclusió
que.s enviàs a la cort de sa magestat per a donar-li rahó de tot lo que passave, y que sa magestat hi proveirà, y que la anominació de la
persona dexaven per als consellers, y que los
concellers que tornassen resposta al il·lustre
loctinent general, dient-li com lo que per los
dits consellers ere stat fet eran ben fet, perquè
en lo altar major no·y pot seure ninguna dona
sinó és reyna o muller del nostre rey y senyor, y
que aquexa serimònia y altres los avia acomanades lo rey, y que elles havien deliberat de fer-loy a saber, y que sa magestat y proveiria com millor li aparria.

24 (lliures), 13 (sous), 4, per lo que ha servit de
credenser de la bolla, de 2 de hoctobre propassat fins a XXIII de jener, que fonc proveÿt Pere
Pontaró de dit offici, y lo dita.
55r

55v

Divendres, XXX. En aquest die partí de la present ciutat mossènb Janot Salbà, tauler lo bienni corrent, junctament ab son fill, a la posta, ab
un criat y un portilló, de ordinació dels magnífichs consellers, per ha fer-li a saber lo que és
stat lo dia del jubileu.

Fabrer, any

MDLXII

Dilluns, a II. Purificacio Beate Marie Virginis.
Dijous, V. Dijous Larder.
56r

Dimarç, X. Festum Carnisprivium.
Dimecres, XI. Incipit Quadragesima.
Dijous, XII. Festum martirii beate Eularie, virginis. En aquest die, en la nit, morí la reverent
sorc... Despalau, abadessa del monestir de
Sanct Pere de la Puellas de Barchinona, cuius
anima requiescat in pase.

56v

Divendres, a XXIII. En aquest die, de matí, los
dits magnífichs consellers tornaren la susdita
resposta al il·lustre loctinent que, segons se
conprèn, que no·y prengué ningun plaer. En
aquest die los magnífichs consellersb faeren
ajustar en la casa de la ciutat lo compte de Aytona, lo almirant y molts altros cavallers que
eren // 54v // presents al que lo il·lustre loctinent los dix, y·ls digueren la respostac havien
tornada al dit il·lustre loctinent; y, per amostrar-los lo que avien fet no podien dexar de haver-ho fet, los feren legir, per mossèn Joan
Hierònin Canyelles, son scrivà major, moltes
letres del emperador, rey y senyor nostre don
Carles, de gloriosa memòria, y de molts altros
reys, en què los comana molt les serimònies.
En aquest die, fonc proveït Pere Puntarró,
mercader, del offici de cridenser dels draps de
la bolla de Barchinona, per mort d’end Nadal,
últim possessor de aquell. A II de abril, 1562,
fonc fet lo compte a Joan Estolà, mercader, de
a.
b.
c.
d.

[1562 ]

Dilluns, XVI. En aquest die vingueren en concistori don Loís Palau y don Federic Palau, nebots de la reverent abadessa del monestir de
Sanct Pere, per a convidar-los per al sendemà, a
les vuyt hores, per a la sepultura de la dita senyora abadessa, y·ls respongueren que ells hi
anirien.
Dimarç, a XVII. En aquest die los senyors deputats y oÿdors de comptes, aconpenyats de molts
officials de la casa de la Deputació y del General
y de la Bolla, ab ses gramalles de dol, partiren de
la casa de la Diputació y, per la plassa Nova, per
devant Sanct Johan, per lo carrer Jussà de Sanct
Pere, arribaren al monestir de Sanct Pere; y, arribats foren end la sglésia del dit monestir, se segueren en lo altar major, a la part de la epístola,
en arcibanc que·y ha encastat a la paret; y los
magnífichs consellers seyen debaig, devant la
trona, a la banda del altar de Nostra Senyora, ço
és, primer loe compte de Aytona y aprés los senyors concellers, y aprés de ells algunsf nabots
de la dita senyora abadessa; y al banc darrera
dels dits magnífichs consellers seyen lo vesa. text incomplet per ésser retallat el foli pel seu marge inferior.
b. a continuació ratllat Galseran Salbà.
c. a continuació un espai en blanc.
d. a continuació ratllat dit monestir.
e. a continuació ratllat comp.
f. a continuació ratllat parents.

a continuació ratllat per lo endemà.
a continuació ratllat co.
a continuació ratllat los.
a continuació un espai en blanc.

117

001-644 Dietari2.indd 117-117

17/06/2010 18:32:41

[1562 ]

compte d’Èvola y lo vescompte de Rocabertí, y
aprés los nebots de dita senyora abadessa, ço
és, don Enric Palau y dos o tres germans seus,
y don Johan de Erill, son // 57r // cunyat, y
per altros banchs altros caballers, parents y
amichs de dita senyora abadessa; y totes les
monjes del dit monestir, abregades ab los
mentells, seyen en terre, entre lo banc dels honorables concellers y la trona, y en lo altro
scon del altar major, a la altra banda dels senyors deputats, seyen molts cavallers. Y al cap
de un stona foren arribats los senyors deputats,
comensaren lo offici los capellans, y dix la missa en lo altar de Sanct Pere un dels domersb ab
diaca y sots-diaca, y no offerí ningú, y predicà
hun frare del monestir de Jesús. Lo cos stave
sobre un túmol que avien posat entre lo cor de
las monjas y lo altar major de Sanct Pere, en lo
endret o defora lo campanarc, dins una caxa,
perquè com havia ja tant que era morta lo cors
sentia ja algun poc, per lo que ere correnput, y
desobre posat un àbit de sanct Benet ab una
crossa a la mà dreta. Agué-y molta luminària y
molta gent.
E, acabat que fonc lo dit offici, la soterraren
sota lo cor de ditas monjas, en un carner. Y encontinent fonc soterrada, los magnífichs consellers se alsaren y se’n entraren dins lo monestir,
y aquí matex totes les monjes y entraren al capítol, y lo official del reverendíssimo senyor bisbe
de Barchinona y don Johan de Tormo, prior
del monestir de Besalú, president del orde de
Sanct Benet, yd elegiren en abadessa la reverent
sore... Boscà de Vilasar, que fonc entre una y
dues hores aprés mitxjorn. Que plàsie al Senyor
voler-la dexar ben regir, amén.
58v

Marçf, any

MDLXII.

Diumenje, lo primer. En aquest die passà de
aquesta vida en la altra la ànima de la il·lustre y
reverent mare dona Taressa de Cardona, abadessa del monestir de Pedralbes, del territori de
Barchinona, cuius anima requescat in pase. Visquè abadessa quaranta-y-dos anys manco dos
mesos. En aquest matex die partí de la present
ciutat, per la sobrecol·lecta de levantg, mestre
Luc Comaradan, sobrecollidor de dita col·
lectah.
a. a continuació ratllat y der.
b. a continuació ratllat y.
c. a continuació ratllat havia y molta lumina.
d. a continuació ratllat co.
e. a continuació un espai en blanc.
f. Març interlineat, damunt de Janer ratllat.
g. levant interlineat, damunt de ponent ratllat.
h. en l’assentament corresponent a dillus dia, es llegeix ratllat En aquest dia partí de la present ciutat, a la volta de la
sua sobrecol·lecta, ab licència dels senyors diputats.

Dimarç, III. En aquest die, de matí, lo il·lustre
don Onofre de Rocabertí, vescompte de Rocabertí, don Guillem de Sinisterra, mossèn Ramon Vicens de Sanctmenat, de Sanctiga, mossèn Riembau de Corbera y mossèna ... Montagut, cavallers, y mossèn Miquel Bestida, ciutedà de Barchinona, y essen en lo concistori
dels senyors diputats y en lur presència, los dix,
lo dit il·lustre vescompte que, com sabian, lo
present Principat se regia y governava ab constitucions, usatjesb, capítols y actes de Cort, e
com per la multitut de elles y per la discrepància que·y ha entre elles, y per lo que parquè algunes contrariegen a les altres, y que de aquelles ne ve gran dany al dit General, perc
entendre quiscú aquelles del modo que a quiscú satisfà, e com en les Corts últimadament selebrades per la magestat del rey nostre senyor
don Felip, rey de Castella, leshores príncep, en
la vila de Monsó, en lo any MDLIII, en la constitució segona de dites Corts stà disposat que,
per les persones elegidores per la dita Cort, les
dites constitucions y capítols de Cort sien reduïdes a degut orde y del modo que cumple a la
administració y direcció de la justíciad, com en
dita constitució més largament és contengut, e
com, per los molts negossis y affers tingue y
ocorregueren a la ditae Cort, no sien anomenades les persones que en dita Cort se avien de
anomenar, conforme en dita constitució stave
ordenat, e com se sper que en les primeres
Corts que, Déu volent, se han de selebrar, hocorreran molts y tants negossis que quasi se té
per cert que serà inpossible que en les dites primeres Corts se puga remediar y, si en dites
Corts no·s remedia, que poder aprés serà cosa
larga abans no·s tornarà a tenir Corts, per ço,
puys que los senyors deputats tenen y representen lo loc de la dita Cort, que a ells tocaria y se
sguardaria la nominació def les dites persones,
les quals perso- // 59r // nes per los dits senyors
anomenades, porien posar en degut orde les dites constitucions [...] y aquell memorial, axí
per les dites persones fet, se poria aportar a les
dites primeres Corts per a què, com la Cort sia
ajustada y congregada, poguessen ab més facilitat veure y mirar-las, yg aparent-los bé confirmar-las on no, adobar y abilitar aquellas, y seria
un gran vé y profit de tot lo present Principat y
camí perquè més prest se fassa y repar se sian
los grans agravis que quiscun die són fets a
molts pobblats del present Principat. E acabat
que agué lo dit il·lustre vescompte son rahonaa. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació ratllat per.
c. a continuació ratllat entre.
d. a continuació ratllat com.
e. a continuació ratllat general.
f. a continuació ratllat d.
g. a continuació ratllat que.
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ment, quiscú dels sobredits digueren lo matex,
e los senyors deputats los digueren que, per lo
que ells ja abans avien entès del dit il·lustre vescomptea, y per lo que veyen convenie al bé y
útil del dit General, havien anomenats y elegits
de peraula a misserb ... Managat, a misserc ...
Caps y a misserd ... Balle, per a què vejen les dites constitucions y les posen en degut orde,
conforme la dita constitució y lo que convé bo,
bé y útil de tot lo present Principat, y que ja los
dits doctors avien pres lo dit càrrec.

lo senyor rey no u preguessen a onra y no se’n
anujassen, que per ço stven deliberant no passar avant en dit negossi, ans sobreseure’ll, y
aguts entre los dits senyors deputats y les dites
persones diversos tractes, ferena conclusió de
dexar-ho star fins a les primeres Corts.
Diumenje, VIII. En aquest die, de matí, entrà
en la present ciutat la cruada, aconpanyada de
totes les sglésies, parròchies y monestirs que isqueren al portal Nou per a rebre-la, y lo mossèn Andreu Sacosta, regent la vegaria de
Barchinona. Y entrà per lo portal Nou a la Seu,
y lo dit veguer aportave lo stendarte y la bulla
de la dita sancta cruada; y, essen arribada a la
Seu, mestre Balle, de la Mersè, de la redemció
dels catius, qui preïcava la Coresma, preïcà dita
bulla.

En aquest matex die, de matí, soterraren lae
il·lustre y reverent abadessa de Pedralbes, y
no·y foren ni los magnífichs consellers ni los
senyors diputats, sinó molts cavallers y gentils
hòmens.
Dimecres, IIII. En aquest die vingué en concistori lo discret en Miquel Boera, notari públic
de Barchinona, sots-síndich de la present ciutat, y supplicà als dits senyors deputats que·s
recordassen del que lo die passat lo illustre vescompte de Rocabertí los havie supplicat, sobre
lo redrés de les constitucions, e los senyors diputats digueren lo matex que al senyor vescompte y a·n aquells altros doctors.
59v

[1562 ]

Dimecres, XI. En aquest die arribà en la present
ciutat mestre Luc Comadaran, sobrecollidor
del dit General, de la sobrecol·lecta deb levant.
60r

Dissabta, VII. En aquest die, deprés dinar, vingueren en la casa de la Diputació, de ordinació
dels senyors deputats, lo il·lustre don Onofre
de Rocabertí, vescompte de Rocabertí, donf
Martí Garau de Cruïlles, baró de Lagostera,
don Garau Despés, don Guillem de Sinisterra,
mossèng Boxadors, Desvalls, senyor del Poal,
mossèn Miquel Oliver, mossèn Miquel, mossèn Thomàs Pujada, mossèn Ramon Vicens de
Sanctmenat y mossèn Miquel Bastida, ciutedà
de Barchinona, a les quals persones, congregades y ajustades en lo concistori de la casa de la
Deputació, los fonc dit, per lo senyor diputat
ecclesiàstic, que la causa per què.ls avien pregats que vinguessen en lo present concistori ere
perquè lo altro dia, a petició seva, avien anomenades persones perquè, conforme lo capítol II
de les Cortsh del any MDLIII, possassen en degut
orde les constitucions, com en dit capítol stà
contengut, y que aprés, volent proceir en lo ingrés del dit comensati avien entès la dita nominació no toquarie al senyor rey y a la Cort, y no
gens a ells, y que per passar perill que la Cort y
a. a continuació ratllat avien entés.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació un espai en blanc.
d. a continuació un espai en blanc.
e. a continuació ratllat aba.
f. a continuació ratllat Garau.
g. a continuació un espai en blanc.
h. a continuació ratllat últim.
i. a continuació una paraula ratllada i il·legible.

Dijous, XII. Festum beati Gregorii. En aquest
die, de matí, les monjes del monestir dels Àngells, del orde de sanct Domingo, qui tenien
son monastir defora de la present ciutat, fora lo
portal de Sanct Ànjell, qui va a Lacuna, y per lo
manament que·ls fonc dit de part del il·lustre
loctiment general y de part dels honorables
consellers de la present ciutat, que sobreseguessen la hobra comensarien en dit monestir,
molt gran, per causa que, venint armada sobre
la present ciutat, fàcilment se porien fortificar
los enemichs en dit loc, y tanbé elles staven
cada dia ab gran rasel de algun rebato, y tanbé
per la gran infecció que en dit monestir tenien
de les inmundícies se lansan de la present ciutat
prop lo dit monestir, en lo loc dit lo Canyet, ab
solemne professó vingueren y entraren en la
present ciutatc, en lo monestir o casa del Peu
de la Creu en lo carrer vulgarment dit d’en
Borra, per una casa que en Borra, qui fonc alberda del rey Alfonso de Nàpols, de gloriosa
recordació, hi tenie, en la qual casa, poc ha, que
unes beates vulgarment dites de sancta Elisabet
stan retretasd, que viuen molt sanctament, prop
del qual monestir o casa, a la banda del carrrer
del Carme, han conprades moltes cases, y dita
casa del Peu de la Creu han aguda per la acceptació han feta, y vestidas en dit monestir de
dues filles de don Guillem de Josa, nétas de
dona Isabell de Josa que, segons diuen, principià dita casa o monestir hon recullie les dones
se repenedien lo Dijous Sanct.
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat d.
a continuació ratllat ponent.
a continuació ratllat y.
a continuació ratllat vi.
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E isqueren de dit monestir dels Àngells, de dafora la present ciutat, y anaren en la forma següent: primerament, anaven los ganfarons de la
Verjaa Maria del Pi, y aprés quatre túmols o caxas plenas de ossos de altres monjes que en dit
monestir eren mortes, y aquelles aportaven
bastaxos al coll, y al costat de elles molta gent
ab gran luminària; y aprés venia la creu de dita
sglésia parrochial del Pi, y aprés molts capellans; y aprés de ells venian les monjes, ço és,
primerament una monja ab un vell devant la
cara, ab un Crist crusificat, alt, ab dues scolanes
ab dos canalobres, ab las caras cubertas, aprés
venian totas las monjas en orde, eren deuvuyt
parells, totes ab sos mantos negres y ab sos vells
negres molt spesos en les lurs cares. En entreb
ellas anaven algunas personas onradas ab ses
vergues, procurant no les stanguessen, que la
gent que les mirava ere tanta que ab gran treball podien anar a plerc. Anaven can- // 60v //
tant molts sancts imnes y reponsos, y aprés de
elles venien molts cavallers y altra gent onrada
ab entorxes enseses, y aprés venia lo Sanct Sagrament ab lo tàlem, que aportaven los magnífichs concellers; que cert, no·y avie cor de ningun home, per més esperaït fos, que no se li
moguessen y correguessen los ulls de aygua; y
darrera anà lo reverent mossèn Vicens Bassa,
canonje y degà de la Seu de Barchinona y vicari
general del reverendíssimo don Guillem Cassador, bisbe de Barchinona, absent de la present
ciutat, que és anat en Trento, hont stà congregat lo sanct consili. Plàsie al Senyor de tot lo
món voler-lo encaminar al seu sanct servey. E
aprés venia tanta de gent que era una cosa stupenda.
Y vingueren del dit monestir al portal Nou, y
entraren dins ciutat, y devant Sanct Pere, per lo
carrer Alt de Sant Pere, devant Jonqueres, per
lo carrer Condal, per lo carrer de Sancta Anna,
per lo dit carrer del Peu de la Creu, àlies d’en
Borra, y entraren en dit monestir, encara que
molt xic y petit, més lo spay per hobrar-lo és
molt gran, y un(a) capella que·y havia ja faerenhi un cor ab ses rexes, y se acomodaren lo millor que pogueren. Y, entrades que foren en dit
monestir, lo dit vicari general les tancà com se
acostume. Plàsie al Senyor voler-las dexar ben
perseverar e donar forses ded acabar la obra tenen principiada, que és molt vella, y aprés voler-las acollir al seu sanct regne, y a nosaltres
tanbée.

61r

Dimecresa, XVIII. En aquest die mossèn Hierònim Arater, diputat real, per ésser indispost no
vinguéb en concistori.
Dijous, XVIIII. Festum beati Josefi. Lo que da
dalt stà continuat, a XII del present mes, de les
monjes dels Àngells, stà continuat per erra, que
ha de star al present dia.

61v

Diumenje, XXII. Dominica in Ramis Palmarum.
Dimecres, XXV. Festum Anunciacionis Beate
Virginis Marie. En aquest die no·s feu offici de
Nostra Senyora, sinó que·s passà per al primer
dia post Dominicam in Albis. En aquest die, deprés dinar, ja hora tarda, prop de les cinc hores,
partiren lo nobble don Gaspar Meca, diputat
militarc, a despeses de la part, misser Paulo Pla,
abat de Sanct Pere de Gallicants y canonje de la
Seu de Barchinona, y mossèn Jaume de Mijavila, ciutedà de Barchinona, a despeses del General, y corrien ab set cavals y anaven per enbaxada a la magestat del rey nostre senyor, axí per la
detenció del il·lustre compte de Quirra y per
alguns altros agravis y prejudisis fets al General.
En aquest matex die partí de la present ciutat, a
la volta de Tortossa, lo honorable misser Josef
Oliver y de Boteller, altre dels honorables assessors del dit General, per sos negossis.
Dijous, XXVI. En aquest die stave bo mossèn
Hierònim Arater, deputat real, segons dix en
concistori lo dit mossèn Arater, a XIII de maig,
1562; y que, si d no fossen dies fariats, fore vingut en concistori.

62r

a. Verja Maria del interlineat.
b. a continuació ratllat los.
c. a continuació ratllat anant.
d. a continuació ratllat casalà.
e. a continuació ratllat A VII del mes de maig del dit any,
los senyors diputats y oÿdors de comptes del dit General
manaren a mí, Josef Cellers, que continuàs com dit dia, a XII

Die veneris XXVII. En aquest die passà de aquesta vida en la altra misser Joan Sunyer, doctor
del Real Consell. À de aver misser Joan Sunyer
XXXIII lliures, XVII sous, VIII, per dos messos, y
XXVII dies à servit en la Reall Audiència, de XXVII de jener fins a XXVII de mars, que finí sos
derrés dies, sumat y aprovat, per ço sia pagat,
fermada primer àpocha nessesària; espedit per
mi, a XXVI de mars, MDLXII.
Die sabbati, XXVIII. À de aver misser Miquell
Quintana LVIII lliures, XVII sous, VIII, ço és, XXXIII lliures, XVII sous, VIII, per dos messos y hun
dia à servit com ha adjunct de misser Joan Sumarç, comensà a servir lo offissi de portaler del portal de
Sanct Antoni Montserrat Lussà, per en Salvador Miralles,
qui per los visitadors és estat suspès del dit offissi de guarda
del portal de Sanct Antoni, segons la relació me han feta en
concistori los dits visitadors.– a continuació escrit al marge
esquerre era arrat lo any, no és, barrat.
a. Dimecres interlineat, damunt de Dijous ratllat.
b. a continuació ratllat en.
c. a continuació ratllat misser Paulo Pla, abat.
d. a continuació ratllat foren dies feriats.
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nyer, de XXVII de jener fins a XXVII de mars, que
dit misser Sunyer finí sos derrés dies; y les restants XXV lliures, sous per XXX dies à servit dit
misser Quintana, a raó CCC lliures per any, de
XXVII de mars fins a XXVI de abrill proppassat;
espedit per mi, a VI de maig MDLXII.

vespres en la casa de la Diputació per la festa del
gloriós sanct Jordi, y féu las vespras lo reverendíssimo senyor bisbe Jubí, bisbe de Gràcia, y
foren-hi los magnífichs consellers.
Dijous, XXIII. Festum beati Jeorgii. En aquest
die se féu solemna offici en la casa de la Diputació, y vinguerena-hi lo reverendíssimo senyor bisbe de Guesca, lo spectable don Pedro
de Cardona y los magnífichs consellers; y sermonà don Josefb..., de la conpanyia dels Migos, y molts ecclesiàstichs, militars y reals. Féu
lo offici lo susdit reverendíssimo senyor bisbe
Jubí.

Die dominica, XXVIIII. Festum Pasque Resurreccionis Domini Nostri Jesuchristi.
62v

Divendresa, III. En aquest die, per no star bo,
mossèn Hierònim Arater, diputat real, no vingué en concistori.
Dissabtab, III. En aquest die, de matí, se comensà a edificar la sglésia del monestir de la
Verja Maria dels Àngells, dins la present ciutat,
ont, a XVIIIIc del present, entraren; y dix lo offisi lo reverendíssimo bisbe Jubí, y posà la primerra pedra y fonc pedrí lo reverent misser Macià Sorribes, canseller del present Principat, y la
nobble dona Maria del Aro. Que plàsie al Senyor voler-las dexar ben perseverar.

64v

Dilluns, VI. En aquest die se féu lo offisi y festa
de Nostra Senyora, y ningú féu feyna per manament dels honorables consellers, y totom féu
festa com si fos lo dia de Pasqua.
Divendes, X. Fins ací és fet al senyor mestre Garaud Boquet, oÿdor de comptes reyall, per la
absència de la Diputació, per la malatia de mossèn Hierònim Hereter, diputat reyall, que són
setze dies, a raó VII sous, VI lo dia, valen VI lliures, sous, sumat y aprovat, y per ço sia pagat,
fermada primer àpocha nessesària; espedit per
mi, a XXV de maig del any MDLXII.
Dissabta, XI. En aquest die, ab solemne professó,
anaren los magnífichs consellers a portar lo gloriós cos de la beneventurada patrona y advocada
nostra sancta Madrona, de casa sua a la Seu de la
present ciutat, per la gran sequedate és per tota la
terra. Que plàsie al Senyor voler-nos donar bona
pluja. En aquest die vingué enf casa de la Deputació mossèn Hierònim Arater, deputat real, y
per causa de la professó no·y hagué concistori.

65v

Diumenje, XII. En aquest die, deprés dinar, comensà a ploure.
64r

Dissabta, XXV. Festum beati Marchi, apostoli.
Diumenje, XXVI. Justa. En aquest die, entre
una y dues hores aprés dinar, pertiren los senyors deputats ecclesiàstic y real, lo deputat
militar, qui per negossis del General és anat a
la cort de sa magestat, absent, y los honorables oÿdors de comptes aprés, ab altra filada,
ab los tres porters ab les masses grosses devant, tots aconpanyats de molts officials, tots
a caval, partiren de la casa de la Diputació y
anaren per la Bòria aval, per lo carrer de
Muncada isqueren al Born, y per lo cap, devant Sancta Maria, anaren a una casa a la
banda de la mar, hon tenian dues finestres
aparrallades y un cadafal deval las finestras
per los officials del dit General, y miraren la
justa que a despeses del General se feya per
més festivació de la festa del beneventurat
sanct Jordi. Fonc mantenidor mossèn Antic
Carriera, en la ciutat de Gerona domiciliat.
Los vanturés foren mossènc ... Vilana, mossèn Gaspar Ivorra, qui justà per son jermà,
mossèn Bernat Ivorrad, ... Cartellà, don Federic Bosc, de Vilasar, mossène ... Boxador de
Ivars, qui justà per lo il·lustrre duc de Alcalà,
mossènf... Salbà y don Francesch de Marimon. Guanyà lo pris mossèn Gaspar Ivorra.

Diumenje, V. Dominica in Albis.

63r
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Dimecres, XXII. En aquest die se feren solemnes
a. Divendres interlineat, damunt de Dimecres ratllat.
b. Dissabta interlineat, damunt de Dijous ratllat.
c. XVIIII interlineat.
d. Garau interlineat.
e. a continuació ratllat per la gran sequetat hi ha per la terra.
f. a continuació ratllat con.

Maig, any

MDLXII

Divendres, lo primer. Festum sanctorum Filipi
et Jacobi. En quest die vingué nova en la present ciutat con la hermada dels moros de Alger, que eren més de quaranta fustes, és a sobre Cartegènia, en lo regne de València. E los
honorables defenedors de la Lotja de la mar
a. a continuació ratllat lo.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació ratllat Gaspar Joan.– a continuació un espai
en blanc.
d. a continuació un espai en blanc.
e. a continuació un espai en blanc.
f. a continuació un espai en blanc.
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enviaren la barca de la Lotja a donar lo dit avís a
dues naus molt grosses eren partides lo dia
abans per a Palerm, las quals trobà i.ls donà dit
avis.
Dimarç, V. En aquest diea féu un gran fret, que
paria fóssem aprop Nadal.
Dimecres, VI. En aquest die, de matí, vingué
correu de la cort del rey nostre senyor, de Castella, y aportà letra per als magnífichs consellers de la present ciutat, del rey nostre senyor,
faent-los a saber com en dies passats lo sereníssim príncep y senyor nostre prengué un colp
en lob // 66r // cap, y de aquell ja here guarit, y
que aprés li aviec sobresanada la nafra, y que
no stave sens gran perill de sa persona, encar
regant-los que ab ses pregàries y oracions lo
tinguessen per encomanat. E los dits senyors
magnífichs consellers feren ajustar en la casa de
la ciutat lo Consell de Cent, per ha veure lo
faedor, y lo dit Consell deliberà de enviar a ferho a saber al reverent Capítol de la Seu de
Barchinona, perquè fessen lo dia següent solemne professó, y que·y anassen totes les òrdens y religions, y totes les sglésies, y les confraries ab lur luminària, y axí lo dit reverent
Capítol ho acceptà; y, més, deliberaren enviar
a mossèn Miquel Bastida, ciutedà de Barchinona, qui a la posta, ab molta diligència, vaje a
visitar la magestat del rey nostre senyor, e
que·s fasse solemne professó a Nostra Senyora
de Monserratd, de pelegrins.
Dijous, VII. Festum Ascensionis Domini Nostri
Jesucristi. En aquest die, deprés dinar, se féu
solemna professó per a la present ciutat de
Barchinona, fent la volta de Corpus. Y partiren
de la Seu, aprés de ditas vesprase, la creu, ganfanons y bandera devant, y aprés un Cristo crusificat de la sanc de Jesucrist ab set hòmens que·s
dessiplinaven, y aprés les confraries ab lur luminària, sense banderes, y aprés los capallans de
totes les sglésies, y aprés los frares dels monestirs, y aprés lo clero de la Seu. Aportaven en la
custòdia lo vel de Nostra Senyora, lo tàlem, los
magnífichs consellers y lo spectable governador
don Pedro de Cardona; y aprés venia revestit
de pontifical lo reverendíssimo bisbe Jubí, y
junct ab ell, tocant ab lof gremial, a la sua mà
dreta, entre los assistentsg, lo il·lustríssimo y reverendíssimo senyor arcabisbe de Tarragona,
a. a continuació ratllat vin.
b. a continuació ratllat Dijous, VII. Fertum Assencionis Domini Nostri Jesucristi.
c. a continuació ratllat recruat.
d. a continuació ratllat ab.
e. a continuació ratllat pertiren.
f. a continuació ratllat gremiat.
g. entre los assitents interlineat al marge esquerre.

ab la creu devant, que lo dit senyor arcabisbe
acostume de aportar, y a sa mà dreta lo reverendíssimo senyor bisbe de Guesca, y a la mà
squerra del dit reverendísimo bisbe Jubí loa reverendíssimo bisbe de Urgell; y aprés venian
moltas personas principals y molta gent, hi hòmens y dones, tots pregants a Nostre Senyor
per la convalasència del sereníssim príncep y senyor nostre. Que plàsie voler-li tonar la salutb
com tots desitjam, amén. En aquest die partí de
la present ciutat, a la posta, mossèn Miquel
Bastida, ciutedà de Barchinona, per orde y comissió del Consell de Cent, per a la cort de
Spanya.
Divendres, VIII. Sancti Michaelis, arcangeli. En
aquest die, entre set y vuytc horesd de matí,
pertí de la Seu solemne professó per ha aportar
y tornar lo beneventurat cos de la gloriosa
sancta Madrona a la sua casa, en la muntanya de
// 66v // Monjoïc; y tanbé la professó feya la ciutat, de pelegrins, a e nostra Senyora de Montser
rat. E isqueren de la Seu en la forma següent: primerament, los minyons ab un crusifixi devant, y
aprés un Christof crusificat molt gran de la sanc
de Jesuchrist, y aprés anaven 12g... frares del
monestir de framenors, qui anaven per la confraria de h la sanc de Jesuchrist, y aprés venien la
bandera, ganfanons y creu de la Seu, y aprés lo
clero de la Seu de Barchinona, y aprés aportaven lo cors de la beneventurada sancta Madrona. Aportaven lo tàlem los consellers, y
aprés venia lo reverendíssimo senyor bisbe
Jubí, bisbe de Gràcia, de la present ciutat, y
aprés venien cent-y-tres pelegrins nus, en camisa, ab sengles entorxes en les mans, y aprés
molta gent. Y axí anaren fins al portal de Sanct
Antoni; y, essent al portal de Sanct Antoni, alsaren una altra creu de la Seu y 25i... capellans y
mossènj... Beuló, canonge y domer de la Seu de
Barchinona, se separaren de la professó y prengueren lo camí de la Creu Cuberta, y seguiren
los pelegrins quek se heren ajustats en aquella
horal..., y axí prengueren lo camí de Nostra Senyora de Montserrat, que eren bé los que·y anaren mésm..., entre pelegrins, hòmens y dones. Y
lo dit senyor bisbe Jubí los donà lan benedicció.
a. a continuació ratllat senyor.
b. a continuació ratllat to.
c. a continuació ratllat di.
d. a continuació ratllat ab.
e. a continuació ratllat la.
f. a continuació ratllat crusifigat.
g. 12 interlineat.– a continuació un espai en blanc.
h. a continuació ratllat Jesuchrist.
i. 25 interlineat.– a continuació un espai en blanc.
j. a continuació un espai en blanc.
k. a continuació ratllat pren.
l. a continuació un espai en blanc.
m. a continuació un espai en blanc.
n. a continuació ratllat bene.
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Que plàsie al Senyor volera oir alguna sancta
persona y tornar la salut al susdit sereníssim
príncep. E la altra professó féu son camí a la
capella armita de la gloriosa sancta Madrona,
hont, dit lo offici, dexaren lo seu beneventurat
cors y se’n tornaren ab dita professó a la Seu, de
hont eren exits.

tir de Jesús que ells diguessen lo offici y fessen
la professó, como se acostume, pus no·y podien
anar per la pluja; y fonc lo terser goig. En
aquest mateix die, de matí, vingué en concistori don Josef Oliver, altre dels honorables assessors y advocats ordinaris del dit Generala, de la
volta de Tortossa, hont per sos negossis ere
anat. En aquest die, entreb sis y set hores deprés
dinar, isqué la professó de la Seu, aconpanyada
dels magnífichs consellers y de molta gent, fins
lo portal de Sanct Antoni; y, essent allí, vingué
una gran ruxada y.ls baté fins foren a la Seu,
que fonc tan gran que no·y agué home tingués
la camissa exuta; y tanbé isqueren las confrarias
abc molta luminària, que bé eren los qui venien
de Monserat passats de quatra-cents que, sinó
agués plogut tant, fore stada unad cosa de bon
veure. Que plàsie al Senyor, per sa infinida
bondat, haver volgut oire alguna sancta persona y tornar la salut al sereníssim príncep senyor
nostre. E tota la nit féu tan gran pluja que may
se hés vista tan gran. En aquest dia vingué lo
noble don Jusef Oliver de Boteller, que stigué
48 dies, a raó 5 sous, 6 y 2/3 de diner lo dia,
valen 13 (lliures), 16 sous, 8; espedit per mi, a
V de juny de 1562.

En aquest die, deprés bdinar, se ajustaren en la
casa de la Diputació algunes persones dels tres
staments, qui de ordinació dels senyors deputats foren convidades per aconsellar-se ab ells
sobre lo faedor. En aquest die comensà la Seu y
totes les sglésies y monestirs de fer pregàries nit
y dia, sine intermissione, per la salut del sereníssim príncep senyor nostre.
Dissabta, VIIII. En aquest die deliberaren los
senyors diputats fer fer set dies arreu enc lo
monestir de Jesús, solemne offici y, aprés de
aver dit offici que·s fassa solemne professó entorn de les claustres, y aprés de haver feta la
professó, que·sd canten una Salve Regina per
los frares, y en lo monestir de Jesús del territori
de la present ciutat; y que sie donat axí alse senyors deputats, oÿdors de comptes, frares y officials del dit General, a laor y glòria dels set
goigs de Nostra Senyora, y tot a despeses del
dit General.
67r

Diumenje, X. En aquest die comensaren de fer
fer pregàries los senyors diputats en lo monastir
de Jesús, y partiren a peu de la casa de la Diputació los senyors diputats y oÿdors de comptes,
aconpanyats de molts officials ab les masses xiques devant; y fonc lo primer goig. En aquest
matex die, a les vuyt hores de nit, los presoners
de les presons reals se avalotaren y isqueren del
corral de dita presó ab gran fúria; y, essent defora, pregueren armes y nafraren algunes persones de males nafres, y tanbé dels presos ne mataren hu i.n nafraren molts, y no se’n pogué
anar cap.

[1562 ]

Dimecres, a XIII. En aquest die los senyors deputats y oÿdors de comptes anaren al monestir
de Jesús y feren solemne offisi y professó; y
fonc lo terç goig. En aquest matex die foren
presentats en concistori, per Jaume Jordano,
los comptes de la sua diputació local de Castelbò.
67v

Dijous, XIIII de dit. En aquest die anaren los
senyors deputats al dit monestir de Jesús y feren solemne offisi y solemne professó; yf, acabada la professó, digueren moltes oracions en
la forma acostumada; y fonc lo quart goig.

Dimarç, XII. En aquest die tota la g matinada
plogué y los senyors diputats no anaren a Jesús,
sinó que enviaren a dir als frares del dit mones-

Divendres, a XV. En aquest die, entre sis y set
hores de matí, anaren los dits senyors deputats
al dit monastir de Jesús, y fonc la causa que·y
anaren tant de matí perquè lo Capítol de la Seu
envià a dir als magnífichs consellersg, lo dia
abans, que lo dia present volien anar ab professó en lo dit monestir de Jesús, pregant a Nostre Senyor Déu Jesuchrist que don bona perseverància al sanct consili congregat en la ciutat
de Trento y bon èxit, y per aquexa causa hi anaren tan matí. Y, dita la missa y feta la professó,
los dits senyors diputats se’n anaren, encara

a. a continuació ratllat los.
b. a continuació ratllat se.
c. en... Jesús interlineat.
d. a continuació ratllat fas.
e. a continuació tres paraules ratllades i il·legibles.
f. a continuació ratllat en tre le.
g. la interlineat.

a. a continuació ratllat h.
b. a continuació ratllat y set hores.
c. a continuació ratllat lur.
d. a continuació ratllat gran ruxada.
e. a continuació ratllat una.
f. a continuació ratllat ca.
g. a continuació ratllat que.

Dilluns, a XI. En aquest die anaren los senyors
deputats, de matíf, al toc de les vuyt hores,
aconpanyats dels officials del dit General. Lo
senyor deputat ecclesiàstic y lo oÿdor real no·y
foren; e fonc lo segon goig.
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que ab algun pensament que no encontrassen
per lo camí la dita professó; y, per haver trobada aquest matí tan bona fresca, crec que.n perseveraren de anar-hi cada dia tant matí; y fonc
lo sisèa goig.
Dissabte, a XVI. En aquest die los senyors diputats entre sis y set hores de matí, anaren al dit
monastir de Jesús per fer dir dit offisi y ferb la
professó en la forma acostumada; e fonc lo setè
goig.
Diumenje, a XVII de dit. Festum Pentecostes.
68r

Dimarç, XVIIII. Aquest die, deprés dinar, passà
de aquesta vida en la altra la ànima de Pere
Corder, notaric, ajudant extraordinari de la
scrivania major de la casa de la Deputació, cuius
anima requiescat in pace.
Dimecrres, a XX. En aquest die tornaren de la
cort de Spanya lo nobble don Gaspar Meca, deputat militar, misser Paulo Plad, abat de Sanct
Pere de Gallicants y canonje de la Seu de
Barchinona, y mossèn Jaume de Mitjavila, ciutedà de Barchinona, enbaxadors tramesos per
lo dit General a la magestat del rey nostre senyore. E lo deprés dinar vingueren en concistori per ha fer relació als senyors deputats de tot
lo que passave, y stigueren més de mitja hora
sperant misser Gomis, altre dels honorables assessors y advocats ordinaris del dit General. E,
vingut fonc, feren exir del dit concistori mossèn Ramon Vicens de Sanctmenat, defenedor
del dit General, mossèn Pere Cassador, racional del dit General, y a mi, Josef Cellers. En
aquest matex die los dits senyors deputats, per
correu propri, que lo nobble don Anton
d’Oms, tramès per los senyors deputats a visitar
la magestat de rey nostre senyor y de sa altesa,
reberen una letra de sa magestatf responent-los
a lag que de dits senyors deputats han rebuda, y
com lo sereníssimo príncep nostre senyor stà,
laors al Senyor, ab millor convalasència, y que
perquè millor Nostre Senyorh amb major compliment li torne la salut, que persevereni les
pregàries y professons tenen comensadesj.
a. a continuació ratllat gotig.
b. a continuació ratllat solemne.
c. a continuació ratllat altre d.
d. a continuació ratllat co.
e. a continuació ratllat e lo deprés dinar.
f. a continuació ratllat dient-los.
g. a continuació ratllat sua.
h. a continuació ratllat lo.
i. a continuació ratllat lurs.
j. a continuació ratllat En aquest matex die los senyors diputats, aconpanyats ab les mases xiques devant y de molts
officials, anaren al monestir de Jesús per ha perseverar las
pregàries y professons. E comensaren les sinc plagues de
Nostre Senyor.

À de aver mossèn Jaume Joan Vilatorta XX lliures, VII sous, VI per rahó de LV dies de la absència de don Gaspar Mecha, diputat militar, lo
qual partí de la present ciutat dijous, a XXVI de
mars, y tornà en la present ciutat dimecres, a XX
de maig, que són LV dies, a raó VII sous, VI, lo
dia, valen les dites XX lliures, XII sous, VI, sumat
y aprovat, y per ço sia pagat, fermada primer
àpocha nessesària; espedit per mi, a X de setembre de MDLXII.
Dijous, a XXI. En aquest die los senyors diputats, aconpanyats dels officials del dit General,
ab les masses al devant, comensaren de anar al
monestir de Jesús y comensaren les sinc plagues de Nostre Senyor Déu Jesuchrist; y fonc la
primeraa. En aquest matex die, deprés dinar, se
ajustaren en la casa de la Diputació, les dotze
persones dels tres staments, excepto mossèn
Miquel // 63v // Bastida, qui per los magnífichs
consellers de la present ciutat és stat tramès a
visitar la magestat del rey nostre senyor, y lo
reverendíssimo senyor don Parot de Castellet,
bisbe de Urgell, y lo il·lustreb senyor compte de
Aytona, a les quals persones fonc referida la enbaxada an feta y explicada a sa magestat, y fonc
legida la letra de sa magestatc y una còpia de la
letra que sa magestat fa al il·lustre senyor loctinent de sa magestat. Y, legidas aquellas, fonc
determinat que les dotze persones se ajustassen
tostemps sied menester, y vejen y entenguen lo
faedor.
Divendres, a XXII. En aquest die, de matí, lo senyor deputat ecclesiàstic y real, a caval, anaren
al monestir de Jesús y feren lo offisi y professó
en la forma acostumada, y fonc la segona
plaga<s>.En aquest die partí de la present ciutat a la volta de Colpliure, per anar a Perpinyà,
la il·lustre dona Victòria, muller del il·lustre
don Garsía de Toledo, loctinent y capità general, ab una galera de Joan Andria Doria, y enbarcaren-se ab <a>ella alguns cavallers catalans.
Nostre Senyor la guart de algun desastre.
Dissabta, a XXIII. En aquest die, de matí, lo senyor deputat ecclesiàstice y realf, a cavall, anaren al dit monestir de Jesús, y molts officials a
peu per altro part, y feren dir lo offici y professó; y fonc la tersera plaga.
Diumenje, a XXIIII. En aquest die los senyors
diputats ecclesiàstic y real y lo oÿdor ecclesiàstic
a. a continuació ratllat En aquest die anà la professo de la
Seu a.
b. a continuació ratllat don.
c. a continuació ratllat per ha sa magestat y una co.
d. sie interlineat, damunt de fos ratllat.
e. a continuació ratllat militar.
f. a continuació ratllat y molts.
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anaren al dit monestir de Jesús, y feren solemne
offisi ya professó; yb fonc la quarta plaga. En
aquest die lo reverent Capítol de la Seu de
Barchinonac, acabades vespres y conpletes, féu
Te Deum laudamus per la nova tenian de la
convalasència de sereníssim príncep y senyor
nostre, y fonc-hi lo il·lustríssimo y reverendíssimo senyor arcabisbe de Tarragona, lo reverendíssimo bisbe de Urgell, los magnífichs consellers y molta gent, y feren professó per de dins
la Seu. Que plàsie al Senyor voler-la-y tornar ab
conpliment, y leshores sessaran les pregàries y
faran solemne professó per la ciutat. En aquest
die partí de la present ciutat lo discret en Antoni Joan Bonet, notari, síndic del General, a la
volta de Perpinyà, per ha presentar al il·lustre
loctinent general una letra de sa magestat que
han aportada los enbaxadors.
69r

al seu costat, a la mà dretaa, entre lo dit bisbe
Jubí y son assistent, anave lo il·lustríssimo y reverendíssimo senyor bisbe de Tarragona, ab sa
creu devant.

[1562 ]

Divendres, a XXVIIII. En aquest die los senyors
deputats ecclesiàstic y real y oÿdors de comptes
ecclesiàstic y militar anarenb, a caval, al dit monestir de Jesús; y fonc la tersera missa del la
Sancta Trinitat. En aquest die Joan Farrer, altre
dels ajudants ordinaris de la scrivania major, y
tenint càrrec dels cabbreus delsc censals, no
vingué en concistori ni en casa de la Deputació
per excercir so offisi, per tenir son fill molt dolent, qui de dita malaltia morí, y tanbé per trobard-se de mala gana, dit Farrer.
70r

Dilluns, XXV de dit. En aquest die los senyors
deputats enviaren a dir als reverents frares del
monestir de Jesús que diguessen lo offisi y fessen la professó, perquè ells no·y podien anar; y
fonc la quinta plaga.
Dimarç, a XXVI. En aquest die los senyors diputats ecclesiàstic yd real anaren al monestir de Jesús, y comensaren a fer dir las tres missas de la
Sancta Trinitat.
Dimecres, a XXVII. En aquest die los senyors
deputats ecclesiàstic y real y oÿdor ecclesiàstic,
a caval; y fonc la segona missa. En aquest matex dia se féu la festa a sanct Jaume, en la
forma acostumada del drac y diabblona. Foren-hi los magnífichs consellers y lo reverent
misser Macià Sorribes, canseller. En aquest die
presentà all il·lustre loctinent general una letra
de sa magestat, que aportaren de la cort de
Spanya lo senyor deputat militar y los senyors
enbaxadors, en la vila de Perpinyà, en ses mans
pròpies, segons dix lo dit Bonet al primer de
juny.
Dijous, XXVIII. Festum de Corpore Christi. En
aquest die, deprés dinar, se féu solemna professóe per la volta acostumada. Partí de Seuf entre
tres y quatre hores, y con la custòdia isqueren
bé sinc horesg. Aportaren lo tàlem de la custòdia los sinc consellers y mossèn Andreu Sacosta, veguer. Anaveh revestit de pontifical lo reverendíssimo senyor bisbe Jubí, ab son gremial, y

Juny,

MDLXII

Dilluns, lo primer. En aquest die tornà de la
vila de Perpinyà lo discret en Antoni Johan Bonet, síndic del General, hont ere anat per ha
presentar-li una letra de sa magestat.
Dimecres, a III. En aquest die vingué en la casa
de la Diputació mossèn Josef Bosc, guarda de
la bollae, qui per los senyors diputats, junctament ab mossèn Felip Dioniedes, eren stats tramesos a las parts de Urgell, lo qual dix venie
def sa col·lecta per ha donar rahó als senyors
deputats com encara hi avie safrà per ha stibar.
Divendres, a V. En aquest die entrà en la present ciutat la il·lustreg dona Hierònima Gralla
y de Requesens, muller del il·lustre senyor don
Luís de Súniga, comanador major de Santiago
y senyor de les baronies de Martorell y de Molins deh Retx, qui va per la magestat del rey
nostre senyor en Roma, per enbaxador. E isqué a rebre-la tots los cavallers y gentils hòmens de la present ciutat. E loi il·lustríssimo y
reverendíssimo senyor don Ferrando de Loazes, arcabisbe de Tarragona, y lo reverendíssimo don Parot de Castellet, bisbe de Urgell,
don Francesc Gralla y Desplà, son pare, ni lo
il·lustre compte de Aytona no·y isqueren a rebre-la, per certs plets que tenen entre ells; sinó
que, essent descavalcada dita senyora, li envià
un fill y una filla a bessar-li la mà, y ab dificultat
los volgué donar.

a. a continuació ratllat anav.
b. a continuació una paraula ratllada i il·legible.
c. a continuació ratllat casa.
d. a continuació ratllat me.
e. a continuació ratllat de la.
f. a continuació repetit de.
g. il·lustre interlineat, damunt de noble ratllat.
h. a continuació ratllat Ratx.
i. a continuació ratllat reverent.

a. a continuació ratllat sermó.
b. a continuació ratllat fet.
c. a continuació ratllat féu.
d. a continuació ratllat m.
e. a continuació ratllat en.
f. a continuació una paraula ratllada i il·legible.
g. a continuació ratllat an.
h. a continuació ratllat res.

125

001-644 Dietari2.indd 125-125

17/06/2010 18:32:43

[1562 ]

70v

Diumenje, a VII. En aquest diea, de matí, entre
les set y vuyt hores de matí, se féu solemna professó per la present ciutat, fent la volta com la
del Corpus, y ab aquella anave lo drac, las banderas de las confrarias y totes les òrdens y parròquies de la present ciutat, y la àguila. Y en la
custòdia aportaven lo vel de Nostra Senyora, y
aportaven lo tàlem, lo spectable don Pedro de
Cardona, governador, y los sinc consellers, y
anaven revestits de pontifical. Lo reverendíssimo senyor bisbeb Jubí, y en lo gremial, a la mà
dreta, anava·y lo ilustríssimo y reverendíssimo
senyor arcabisbe de Tarragona. Anava-y tanbé
la àliga. En fi, que fonc com la professó de Corpus. Anava·y molta gent fent gràcies al senyor
de la salut havia tornada al sereníssim príncep;
y, tornada fonc, que foren les nous hores, feren
lo offisi.
En aquest matex die los senyors diputats y
oÿdors de comptes, aconpanyats dels officials y
ministres del General, a caval tots, ab los porters ab les masses grosses devant, anaren al monestir de Jesús, hont feren solemne offisi y
aprés solemne professó, fent lahors y gràcias a
Nostro Senyor de la convalasència del dit sereníssimo príncep. E en dita sglésia se trobà lo il·
lustre don Onofre de Rocabertí, vescompte de
Rocabertí, y seyé primer lo diputat ecclesiàstic,
aprés lo dit il·lustre vescompte, aprés lo diputat
real. Y lo dit vescompte per agenollar-se tenia
un coxinet; y, com se alsava, lo posava sota lo
banc en què seya. Y, en lo anar de la professó,
anava entre lo diputat ecclesiàstic y real; y, feta
la professó, digueren moltes oracions y pregàries. Que plàsie al Senyor lo aja dexat per a bé de
la cristiandat y al seu sanct serveyc.

sèna ... Codina, ciutedà de Barchinona, y mossènb ... Cartellà de Folgons. Foren los aventurésc ... los mantenidors. Guanyaren y perderen
alguns prisos; lo de més galant guanyà mossèn
Gaspar Ivorra. Fonc tart com acabaren, que
casi no·y veyen.
71r

Dijous, XI. Festum beati Bernabe, apostoli.
Divendres, XII. En aquest die, deprés dinar,
vingué en la casa de la Deputació Joan Farrer,
ajudant de la scrivania major, per ha servir son
offisi.
71v

Dilluns, XV. En aquest die, partí de la present
ciutat, a la sua sobrecol·lecta, mossèn Miquel
Àngel Mitjavila, substituït de mossèn Jaume de
Mitjavila, sobrecollidor de ponent. En aquest
matex die vingué de la col·lecta dels safrans
mossèn Felip Dioniedes.

72r

Divendres, XVIIII. En aquest die tornà Janot
Cabessa, substituït de mestre Luc Comadaran,
sobrecollidor del General, de la sobrecol·lecta
de levant. En aquest matex die partí de la present ciutat, per a la vila de Perpinyà, mossèn
Antoni Johan Bonet, síndic del General, ab una
letra de concistori per al dit il·lustre senyor don
Garsía de Toledo, loctinent y capità general de
sa magestat, responent a una que de ell tenen
rebuda, ut in registro. Fins ací és fet lo compte
a mestre Luch Comadaran, per les dues anades
y vingudes de la sua sobrecol·lecta, que sumen
43 (lliures), 6 sous; espedit per mi, a III de ju
lioll de MDLXII.

En aquest matex die, entre les una y les dos, se
ajustaren en la casa de la Diputació los senyors
deputats y oÿdors de comptes y molts officials,
y ab los porters ab les masses grosses devant
anaren per la plassa de Sanct Jaume, per lo Regomir, per lo carrer Anple yd al Born, en una
casa a la banda de la mar, hont acostumen de
anar a veure les altras justas, la qual justa se
feye per la alegria de la convalasència del dit
príncep. Foren-hi tanbé los magnífichs de concellers en duas finestras de les cases que foren
de mossèn Parot Vila. Foren-hi tanbé lo bisbe
de Cuenqua y lo bisbe dee ...; staven en una finestra al cantó del carrer dels Flassadersf, a la
banda del Born. Foren los mantenidors mosa.
b.
c.
d.
e.
f.

Dimarç, VIIII. En aquest die partí de la present
ciutat, a la sobracol·lecta de levant, Janot Cabessa, substituït de mestre Luc Comadaran.

a continuació ratllat se féu.
a continuació ratllat de Ju.
a continuació ratllat en.
a continuació ratllat ab.
a continuació un espai en blanc.
a continuació ratllat devant lo.

Dilluns, a XXII. En aquest die mossèn Antoni
Joan Bonet, síndic del General, entre vuyt y
nou hores de matí, en la vila de Perpinyà, presentà al il·lustre senyor don Garsía de Toledo la
letra li aportave dels senyors diputats; y, presentada la·y agué, lo dit il·lustre senyor don
Garsía dix: «jo la veré»; y en la hora matexa se’n
anà de lur presència, segons lo dit mossèn Bonet me ha referit a mi, Josef Cellers, scrivà major del dit General, vuy, a XXVI del present mes
de juny.
Dimarç, a XXIII. En aquest die, de matí, en la
vila de Perpinyà, lo dit síndic del General, tornà
al dit il·lustre senyor don Garsía de Toledo per
a dir-li que si sa senyoria manave respondre a la
a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació un espai en blanc.
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dea nit, partí de la present casa de la Diputació
Gaspar Planes, correu real, a la posta, ab tota
diligència, ab letres per ha sa magestat del concistori.

letra que lo die abans, de part dels senyors di// 72v // putats, li havie donada, y que no·s detenie allí per altro affer sinó per cobrar la resposta, y que·s detindria allí tants dies com sa
senyoria manaria. E leshores lo dit il·lustre senyor don Garsía le dix: «vos hos podéys hir, jo he
enbiado a consultar con el Consejo»; y que, volent-se ell, dit síndic, despedir de sa senyoria, li
dix: «y ansí lo podéys desir a los diputados», segons me referí a mi, dit Josef Cellers, vuy, a
XXVI de junya.

Dilluns, XXVIII. Festum beatorum Petri et Pauli,
apostolorum. En aquest die hi hagué grandíssim
jubileu, y guanyava’s visitant una sglésies de la
deval anomenades y donant per caritat, los
amos o caps de casa, VI sous, y la altra gent III
sous, y per les ànimas de purgatori I sou. Eren
las sglésias la Seu, Sancta Maria de la Mar y
Sanct Pere. Plàsie al Senyor voler-nos fer merexedors lo guanyem.

Dimecres, a XXIIII. Nativitatis sancti Joannis
Batiste. En aquest die, de matí, en la forma
acostumada, se ajustaren en la plassa del Born
los magnífichs consellers y lo reverent canceller, aconpanyats de molta gent. E tanbé per
altra part cavalcà lo il·lustríssimo y reverendíssimo senyor arcabisbe de Tarragonab, ab la creu
devant, y aconpanyat de tres inquisidors, ço és,
hu al seu costat y dos devant ell. En aquest matex die, deprés dinar, se feren alcànsies una
quadrilla de ginets y altra a lac [...].
Divendres, a XXVI. En aquest die, deprés dinar,
vingué en concistori mossèn Antoni Joan Bonet, síndic del General, qui dix als senyors deputats y oÿdors de comptes com vuy, entre les
onse y dotze hores, abans de mitxdie, y com li
avie donada la dita letrad al il·lustre senyor loctinent, com dalt és dit.
Dissabta, XXVII. En aquest die, de matí, se pubblicà jubileu per lo dia de sanct Pere, que serà
lo dilluns provinent. En aquest matex die, deprés dinar, se ajustaren en la casa de la Deputació // 73v // les dotze persones dels tres staments deval scrites, lo il·lustre vescomte de
Rovabertí, don Francesc de Guimerà, mossèn
Miquel de Boxadors, mossèn Galseran Burguèse, don Joan de Tormo, abat de Besalú,
misser Francesch Solsona, misser Paulo Pla,
mossèn Galseran Carbó, mossèn Jaume Joan
def Sapila y mossèn Jaume de Mitjavila y mossèn Onofre de Marimon; y deliberaren que lo
sendemà, a les sis hores de matí, se ajustassen
en la casa de la Diputació.
Diumenje, XXVIII. En aquest die, de matí, ag sis
hores, se ajustaren en la casa de la Diputació
los senyors diputats y oÿdors de comptes y les
persones dels tres staments desús anomenades.
En aquest matex die, entre las nou hores y deu

[1562 ]

Dimarç, XXX. En aquest die, per part dels reverents pares inquisidors, se féu pública crida per
los lochs acostumats de la present ciutat, que
de diumenje primervinent a vuyt dies los dits
reverents pares inquisidors ferien acte públic en
lab plassa del Rey, encarregant a totom que·y
sia.
73v

Juliol, any

MDLXII

Dijous, II. Visitacio beate Elizabetis.
Diumenje, V. En aquest die partí de la present
ciutatc a la cort de sa magestat lo reverent misser Paulo Pla.
74r

Divendres, X. Festum beati Christofori, martiris.
Dissabta, XI. En aquest die, de matí, entre sis y
set hores, arribaren en la platja de la present
ciutat quatre galeres, ço és, dues del duc de
Florensa, una de Marco Correto y una de Joan
Andrea Doria; y aportaren lo il·lustríssimo senyor don Garsía de Toledo, dona Victòria, sa
muller, y lod excel·lent príncep de Sena, nabot
del dite don Garsía de toledo, fil del duc de
Florensa; qui venien de Perpinyà y se eren enbarcats en Roses y, arribant no saludaren, ni
tanpoc los baluarts no saludaren, sinó que posant-se los dits príncep, don Garsía y dona Victòria al [...], leshores tiraren; y, essent en terra,
cavalcaren ab molts cavalls y un carro.

74v

a. a continuació ratllat dit.
b. a continuació ratllat y.
c. a continuació una paraula ratllada i il·legible.
d. a continuació ratllat com dalt stà.
e. a continuació repetit mossèn Galseran Burguées.
f. a continuació ratllat Vilatorta.
g. a sis hores interlineat.

Diumenje, XII. En aquest die, entre quatre y
sinc hores de matí, tragueren de la casa o palau
del Rey, hont stan los reverents pares inquisidorsf,... ab gramalletas penitencials, entre los
a.
b.
c.
d.
e.
f.

a continuació ratllat mi.
a continuació ratllat pla.
a continuació ratllat per.
a continuació ratllat príncep de.
a continuació ratllat g.
a continuació un espai en blanc.
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quals hi avia vuyt luterans pèrfidos, relapsos
ya pertinassos, y quatre de ells aportaven bosas en las lenguas perquè no parlassen, que
sempre deyen moltes eretgies y bestieses, y axí
aportaven unas gramalletas ab unas boquas de
foc y unas mitras agudas, tanbé ab bocas de
foc, que eren senyal que·ls havien de cremar,
yb... casi los demés luterans y dues dones tots a
penitènsia. Y, essent en la plassa del Rey, lo reverent mestrec... Alax, mestre en theologia,
sermonà, y aprés comensaren de legir los processos.
Estave la plassa del Rey de aquesta manera: primerament, en lo enfront del palau real, havie
un cadafals molt alt, com una scala, y dalt, en
los greons més alts, staven los tres inquisidors,
lo il·lustríssimo y reverendíssimo senyor don
Ferrando de Loazes, arcabisbe de Tarragona, y
molts altros abats y canonjes de la Seu de
Barchinona, y sota los dits inquisidors stave lo
fiscal del dit Sanct Offici, tenint en la mà una
bandereta o panó ab una lansa molt larga; y a
mà dreta, en la paret del palau nou, avia un altro cadafal com una scala, hont stave lo conseller y los doctors del Real Consell, y en la altra
part de la plassa, en la paret de la sglésia del palau, avie un altro cadafal hont staven tots los
dits penidents, y al devant del dit cadafalç dels
pares inquisidors havien dues trones, hont staven los qui legien los processos. Y, essent gran
dia, vingueren en lo palau real lo il·lustríssimo
don Garsía de Toledo, loctinent general, y
donad Victòria, muller sua, y lo excel·lentíssim
príncep de Sena, y stigueren aquí fins que tot lo
acte fonc acabat, que foren prop de sinc hores
de vespree. Y, acabats que foren de legir tots los
prossesos, los liuraren al bras secular, y los doctors del Real Consell feren conclusió y·ls condemnaren, ço és, lo vuyt a cremar, ço és, los
quatre que·ls donassen un garrot y que·ls cremassen, y los altros quatre, qui eren pèrfidos y
no·s volien convertir, que de viu en viu que·ls
cremassen, y dels altros, part que·n asotassen y
part en galera; y, condemnats foren, los aportaren a cremar per la Bòria, per lo carrer de Moncada, per lo Born y per lo portal de Sanct Daniell y al Canyet, y foren vuy hòmens y dues
stàtues, y tots eren fransesos sinó hu que eraf
de la ciutat de Vich, bé que ere fill de ung stranger y avie stat molt temps en Fransa. Y, essent
al Canyeth, offegaren los sis, y aprés, per star

obstinats, los dos altros de viu en viu los cremaren, y tostemps estigueren perseverant en lur
perversa y demnada pretensió.
Dilluns, XIII. Festum beate Margarite, virginis.
75r

Dimarç, XIIII. En aquest die partí de la present
ciutat, a la volta de la sua sobrecol·lecta, mestre
Luc Comadaran, sobrecollidor de levant.
Dijous, XVI. En aquest die tornà de la sobrecol·
lecta de ponent mossèn Joan Miquel de Mitjavila, substituït de mossèn Jaume de Mitjavila,
segons que lo dit Jaume de Mitjavila, sobrecol·
lector, me dix vuy a IIII de agost del any MDLXII. En aquest dia és fet lo compte a mossèn
Jaume de Mitjavila, per huna anada y tornada
de la sua sobrecol·lecta de ponent, XXXXVI lliures, XIII sous, IIII; espedit per mi, a IIIIo de setembre, 1562.
Divendres, a XVII. En aquest die se ajustaren y
congregaren en la casa de la Diputacióa moltes
persones dels tres staments; y, per no ésser-hi
ningun conseller, los ciutadans feren molt contrari, dient que no havent-hi conseller no·s podia fer cosa ninguna, y axí no feren cosa ninguna, sinó que se alsaren y convidaren per lo die
propvinent, a les vuyt hores, y que se scrigués al
molt il·lustre don Ferrando de Cardonab, duc
de Soma y almirant de Nàpols, qui és en Sanct
Cugat de Vallers.
Dissabta, XVIII. En aquest diec se porrogà lo
aplec per lo deprés dinar, perquè lo senyor almirant dix que·y staria, y de matí no·y podia
ésser.
Diumenje, XVIIII. En aquest die, entre les dotze y una de mitxjorn, partí Joan Antoni Capdevila, correu real, a la posta, ab diligència, ab
un despatx per misser Paulo Pla, en cort d’Espanya.

75v

a. a continuació ratllat pertit.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació un espai en blanc.
d. a continuació ratllat visi.
e. a continuació ratllat co.
f. a continuació ratllat pro.
g. a continuació ratllat fran.
h. a continuació ratllat la.

Dilluns, XX. En aquest die, deprés dinar, se
ajustaren en la casa de la Diputació de les dotze
persones d deval scrites: primo, lo molt il·lustree
don Ferrando de Cardona, duc de Soma y almirant de Nàpolsf, don Joan de Tormo, abat
de Bessalú, misser Francesch Solsona, canonje
de Barchinona, lo il·lustre don Onofre de Rocabertí, vescompte de Rocabertí, don Francesc

a. a continuació ratllat les per.
b. a continuació ratllat almirant de Nàpols y.
c. a continuació ratllat deprés din.
d. a continuació ratllat ano les.
e. a continuació ratllat alm.
f. a continuació ratllat lo il·lustre don Onofre de Rocabertí.

128

001-644 Dietari2.indd 128-128

17/06/2010 18:32:44

de Guimerà, mossèna Burguès y de Sanctcliment, mossèn Miquel de Boxadors, mossèn
Galseran Carbó, mossèn Jaume Joan Sapila,
mossèn Jaume de Mitjavila, mossènb.
En aquest die lo magnífich misser Bartomeu
Borràs, proveït per la magestat del rey nostre
senyor, ab son privilegi dat en Madrit, a XXIII
de juny proppassat en altre dels jutjes de cort
en loc de misser Jaume Claris, prestà lo jurament y sagrament y homanatje en la forma
acostumada, y lo die abans oý sentència de excomunicació.
En aquest die arribà mestre Luc Comadaran,
sobrecollidor del dit General, de la suac
sobrecol·lecta ded levant, hont ere anat. À de
aver misser Bernat Borràs, per porrata de sis
dies, a raó CCC lliures lo any, V lliures, sous, sumat y aprovat, y per ço sia pagat, fermada àpocha nessesària; V lliures, sous, a XX de novembre,
1562. En aquest die és fet lo compte a mestre
Luch Comadaran, de una anada y tornada de la
sua sobrecol·lecta de levant, lo qual partí de la
present ciutat a XIIII de julioll y tornà lo dia present, per la quall anada y tornada li són deguts
XXXXVI lliures, XIII sous, VI; espedit per mi, a IIII
de nohembre de 1562.
Dimecres, XXII. Festum beate Marie Magdalene. En aquest die, deprés dinar, se ajustaren en
la casa de la Diputació lese dotze persones anomenades per les persones dels tres stamentsf:
primo, don Joan de Tormo, abat de Bessalúg,
misser Francesch Solsona, lo il·lustre vescompte de Rocabertí, don Francesch de Guimerà, mossèn Galseran Burguès y de Sanctcliment, mossèn Miquel de Boxadors, misser
Jaume de Mitjavila, mossèn Galseran Carbóh,
mossèn Jaume Joan Sapila, y mossèn Onofre
de Marimon, y lo molt il·lustre don Ferrando
de Cardona, almirant de Nàpols y misser Pere
Canyís.
Divendres, XXIIII. En aquest die partí a la volta
de sa casa lo senyor don Gaspar Meca, diputat
militar.

en la casa de la Diputació Bernabé Saguarra,
ajudant al racional.
Dimecres, a
riatum.

Festum beate Martre, fe-

Divendres, XXXI. En aquest die, ora tarda, arribà en la present ciutat mestre Garau Boquet,
oÿdor real, qui venie dea Tremp, hont ere anat,
segons dix, ab agost.
76v

Agost, any

MDLXII

Dissabta, lo primer. Vincula sancti Petri.
Dilluns, III. En aquest die, de matí, vingué en
concistori mestre Garau Boquet, qui ere arribat en la present ciutat lo divendres proppassat, y mossèn Arater no vingué per la mort de
son cunyat.
77r

Divendres, VII. En aquest die vingué en concistori mossèn Hierònim Hereter, diputat real, de
les vuy hores fins a les deu; y, anat-se’n fonc,
vingueren lo senyor abat, lo oÿdor ecclesiàstic,
lo militar, y stigueren-hi una bona stona, y misser Francesch Gomis. À de aver mestre Garau
Boquet, oÿdor de compte per lo stament reyall,
per la ab.c

77v

Dissabta, XV. Assumpcio Beate Marie.
Diumenje, XVI. Festum beati Rochi.
Dimarç, XVIII. En aquest die, deprés dinar, partí de la present ciutat, per a la visita, a la volta
de levant, mossèn Miquel de Boxadors, drassaner, mossèn Loís Rufet, notari, yd ... Gomar,
guarda de la bolla.

78r

Dilluns,
toli.

78v

Dimarç, XXV. En aquest die, deprése dinar, partí
de la present ciutat, per a la visita de las taulas
de la sobrecol·lecta de ponent, don Francesc
del Bosc, deffenedor del General, y en conpanyia sua Francesc Cavaller, notari, y Pere Rovira, guarda de la bolla.

Dissabta, XXV. Festum beati Jacobi, apostoli.
76r

XXVIII.

[1562 ]

Dimarç, XXVIII. En aquest die, de matí, no fonc
79v

a. a continuació ratllat M.– a continuació un espai en blanc
d’uns 17 mms.
b. text inacabat.
c. a continuació ratllat so.
d. a continuació ratllat ponent, hont.
e. a continuació ratllat persones.
f. a continuació ratllat reverent.
g. a continuació repetit abat de Bessalú.
h. a continuació ratllat Jo.

XXIIII.

Festum beati Bartholomei, apos-

Satembre, any
Dijous,
a.
b.
c.
d.
e.

III.

MDLXII

En aquest die tornà lo nobble don

a continuació ratllat sa casa, hont ere ana.
a continuació tres paraules ratllades i il·legibles.
text inacabat.
a continuació un espai en blanc.
després dinar interlineat.
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Gaspar Meca, diputat militar, de las parts de
Urgell, hon ere anat per sos negossis.

mossèn Enric Tarré de Picalqués y misser Francesch Gomis, altre dels honorables assessors
del dit General; y aconpanyaren-los fins al portal de Sanct Antoni los senyors deputats eclesiàstics y militar y los honorables oÿdors de
comptes ecclesiàstic y reala, y acompanyarenlos molts cavallers y gentils hòmens, y molts
officials del dit General ab les masses grosses
devant. Los dits enbaxadors van tramesos per
los senyors diputats.

Divendres, IIII. En aquest die, deprés dinar,
vingué en concistori lo nobble don Gaspar
Meca, diputat militar. En aquest die arribaren
en la platja de la present ciutat XXXII galeres del
rey nostre senyor, molt ben armades, qui aportaven 3.000 soldats de coll, que avien enbarcats
en Nàpols, y havien preses 3 fustes dea moros
en Serdenya.
À de aver mossèn Jaume Joan de Vilatorta 16
(lliures), 15 sous, per rahó de 43 dies per la absència del magnífich don Gaspar Mecha, lo
quall se partí de la present ciutat diluns, a XXIIIIo de julioll y tornà lo dia present, que a rahó de
VII sous, VI lo dia, que són los dits XXXXIII dies,
a la dita rahó, valen les dites XVI lliures, XV sous,
sumat y aprovat, y per ço sia pagat, fermada primer àpocha nessesària; espedit per mi, a Xb de
setembre del any MDLXII.
80r

81r

82r

Dimecres, XXX. Festum beati Hieronimi.
82v

Diumenje, VI. En aquest die, de ordinació dels
senyors diputats, se ajustaren y congregaren
les persones dels tres staments, conforme en
lo libre de les Deliberacions és largament contengut.

Octubre,

MDLXII

Dilluns, a VII. En aquest die, de matí, enc venint la alba, partiren de la platja de la present
ciutat les dites trenta-dues galeres, a la volta del
Alfach ontd diuen ha state.

Dijous, lo primer. En aquest died, de matí, vingué en concistori mossèn Jaume Joan de Vilatorta, oïdor militar. En aquest die, de matí, féu
una bona ruxada de aygua. Plàsie al Senyor voler-nos-ne donar la que havem menester. En
aquest matex die, entre las nou y deu hores dee
nit, féu una gran gropada de aygua, molt gran.
Que plàsie al Senyor voler-nos donar bona
anyada y conpliment de tot bé.

Dimarç,
Marie.

Divendres, a II. En aquest die plogué tot lo dia
y la nit.

VIII.

Festum Nativitatis Beati Virginis

Dilluns, XXI. Festum beati Mathei, apostoli.
Dimarç, XXII. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Jaume Joan de Vilatorta, oÿdor
militar, segons dix Jaume Mestre. En aquest
matex die fonc proveït per los senyors deputats
misser Francesch Salaverdenya de assessor del
dit General, durant la absència de misser Francesc Gomis.
Dimecres, a XXIII. Festum beate Theccle, virginis.

81v

Dimarç, XXVIIII. Festum beati Michaelis, arcangeli. En aquest die, per la gran secada era en la
terra, lo reverentb Capítol de la Seu de Barchinona, aconpanyats de molta gent ab molta luminària, aportaren loc cos de la gloriossa madona sancta Madrona. Que plàsie al Senyor
voler-nos donar bona pluja.

Diumenje, XXVII. En aquest die partiren de la
present ciutat, per a la cort del rey nostre senyor, en Castella, mossèn Carles Çagarriga, ardiaca de Benasc, en la Seu de Leyda, don Miquelf del Bosc y de Sanctvicens y de Vilasar,
a.
b.
c.
d.
e.
f.

de moros interlineat.
interlineat, damunt de III ratllat.
a continuació una paraula ratllada i il·legible.
a continuació ratllat lo de.
text inacabat.
a continuació ratllat bo.

Dissabta, III. Festum beati Francisci. En aquest
die, tanbé a la matinada, féu una bona ruxada
de aygua. En aquest matex die, deprés de dinar,
se féu en la Seu Te Deum laudamus, faent gràcies a Nostre Senyor de la misericòrdia nos havia tinguda de voler-nos donar tan bella aygua
y tan bell principi de samanter. Que li plàsie voler-nos-la perseverar y voler-nos guardar de
mal.
Dilluns, V. En aquest die se féu cridaf, de part
dels honorables concellers, que nengú gos acollir a ninguna persona vingue de Perpinyà, per
causa de la peste és en dita vila. Que plàsie al
Senyor voler-nos-la remediar y guardar a nosaltres, amén. En aquest die, deprés dinar, vingué
en concistori mossèn Jaume Joan de Vilatorta,
a. a continuació ratllat ma.
b. a continuació ratllat capi.
c. a continuació ratllat gloriós.
d. a continuació ratllat vingué en concis.
e. de nit interlineat.
f. a continuació ratllat per la.

X

130

001-644 Dietari2.indd 130-130

17/06/2010 18:32:44

oÿdor militar, qui stà fora lo portal de Sanct Sever, en lo ort o clos de misser Clariana.
Dimarç, VI. En aquest die, de matí y deprés dinar, vingué mossèn Vilatorta.
83r

cristiandat ne pren un gran dany. Que plàsie al
Senyor voler-nos fer bona smena.
85v

Diumenje, XI. Festum beati Angeli Custodii.

Diumenje, XVIII. Festum beati Luce, evangeliste.

84r

Divendres, XXIII. Festum prime Translacionis
beate Eularie, martiris et virginis.

84v

Diumenje, XXV. En aquest die arribà en la present ciutat, de la cort de sa magestat, de Castella, misser Paulo Pla, qui per los senyors deputats ere stat tramès a la magestat del senyor rey.

Dilluns, II. Conmemoracio Defuntorum.
Dimarç, III. En aquest die los senyors deputats
manarena a mossèn Jaume de Mitjavila, sobrecollidor del General de la sobrecol·lecta de ponent, que lo sendemà que partís per a la sua
sobrecol·lecta.
Dijous, V. A XVI del mes de juliol, MDLXII, los
senyors diputats y oÿdors de comptesb manaren
en concistori a mi, Josef Cellers, scrivà major
del dit General, que continuàs com mossèn
Jaume de Mitjavila, sobrecollidor del dit General, ere partit lo dit dia de V dec noembre per la
sua sobrecol·lecta, yd eren presents en concistori don Josef Oliver y de Boteller y misser Pere
Balle.

Dilluns, XXVI. En aquest die, deprés dinar, vingué en concistori lo dit misser Paulo Pla, y referí als senyors deputats y oÿdors de comptes, a
soles, sa enbaxada.
Dimarç, XXVII. En aquest die arribà en la present ciutat lo senyor diputat ecclesiàstic, qui venie de Rosselló, hont per sos negossis here hanat. En aquest matex die vingué o tornà de la
present ciutat la il·lustre dona Victòria, muller
del il·lustre senyor don Garsía de Toledo, loctinent general en lo present Principat, del regne
de Navarra, en Fransa, en terras de Musier de
Mandona, per ha beure de una aygua de una
font que guarex de molts mals.
Dimecres, XXVIII. Festum beatorum Simonis et
Jude, apostoloruma.
Dijous, XXVIIII. En aquest die vingué nova en la
present ciutat com a XVIIII del present, en lo reparo de la Ferradura, que és en Castella, en lo
realme de Granada, se perderen vint-y-sinc galeresb de vint-y-vuyt que en dit reparo se trobaven, entrec... d’Espanya, sis de Anton Doria
yd... de Nàpols, hont se negà tota la gent que
ab elles eren, que aportaven quatre míliae soldats pràtidis del tersio de Flandres, la millor
gent que lo rey tingués en son servey; y las tres
que tornaren no.n saben res. Que plàsie al Senyor voler-nos donar bones noves, que tota la

MDLXII

Diumenje, lo primer. Festum Omnium Sanctorum.

Dilluns, XII. En aquest die, de matí, partí de la
present ciutat lo reverent senyor abat de Arlés,
diputat ecclesiàstich, a la volta de Rosselló per
sos negossis.
83v

Noembre, any

[1562 ]

86r

Dilluns, VIIII. En aquest die vingué correu de
Castella, y deyen com de les vint-y-sinc ga(le)
res que.s deye avien donat arravés a la Farradura no se eren perdudes sinó dos mília persones.
Dimecres, XI. Festum beati Martini, episcopi.
Dijous, XII. En aquest die, de matí, partí de la
present ciutat, a la volta de Tarragona, lo senyor deputat ecclesiàstich.

86v

Dimecres, XVIII. Festum Edificacionis Alme Sedis Barchinonense.

87r

Dilluns, XXIII. En aquest die vingué en concistori lo senyor abat d’Arlés, diputat ecclesiàstic,
qui ere anat a la volta de Tarragona. En aquest
die és fet lo compte al reverent frare Anthoni
Rocha, oÿdor de comptes, de 4 lliures, 8 sous,
per honze dies de la absència del senyor abbad
d’Arlés, per la anada féu en Tarragona, que stigué honze dies, a raó VIII sous lo dia, valen IIII
lliures, VIII sous, sumat y aprovat, y per ço sia
pagat, fermada primer àpocha nessesària; espedit per mi, a XXIII de nohembre, 1562. Més, al
matex, 6 lliures, sous per altre absència del dit
senyor abbad de Harlés, lo quall partí de la present ciutat diluns, a XII de hoctobre, y tornà di-

a. a continuació ratllat En aquest die tornà en la present
ciutat lo senyor diputat ecc.
b. a continuació ratllat entre la.
c. a continuació un espai en blanc.
d. a continuació un espai en blanc.
e. a continuació ratllat liures.

a.
b.
c.
d.

a continuació una paraula ratllada i il·legible.
a continuació ratllat eclesiàstic y real.
a continuació ratllat ju.
a continuació ratllat ent.
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ller, mossèna... Amell, ciutedà, mossènb... Pomet y mossèn Francesc Potau, fuster.

mars, a XXVII de dit, que valen 6 lliures, sous;
espedit a dit dia.
Dimarç, XXIIII. En aquest die, de matí, don
Hierònim de Cardona, fil de don Federic de
Cardona, quòndam, se’n aportà a sa casa sa
muller, filla del spectable don Pedro de Cardona, portantveus de general governador en lo
present principat de Catalunya, la qual téa en la
plassa de Sancta Anna, devant lo monastir de
Montision; y aportava-la lo il·lustre senyor don
Garsía de Toledo, loctinent general, pe la mà,
aprés la il·lustre dona Victòria, muller del dit il·
lustre senyor // 87v // don García de Toledo, a
la mà dreta, y la il·lustre senyora dona Hierònima de Súniga, muller del il·lustre don Loís de
Súniga, comanador major de Sanctiago, y aprés
moltes dames y senyores y molts cavallers. Yb lo
dit nobble don Hierònim, aconpanyat de
moltsc cavallers, anave devant, y aprés inmediatament venia dit il·lustre senyor loctinent, comd
dalt és dit. Y, essents arribats en dita casa, los
fonc donat un bel dinar, e en lo deprés dinar se
féu un tornetx de dotze cavallers, de una part, y
altros dotze, de la altra part. E a la nit se féu
una momaria de molts cavallers, que tot fonc
una bona festa. Que plàsie al Senyor voler-los
donar la sua beneÿta gràsia.

88v

88r

MDLXII

Dimarç, lo primer. En aquest die, de matí, juraren los dits concellers; y, jurat que agueren,
anaven a visitar lo il·lustre senyor loctinent
general, y essent devant de ell, los dix que
pusc que en la concelleria passada no havia
pogut executar lo que volie sobre lo seure de
dona Victòria, sa muller, en lo altar major, a
son costat, que hara ell ho executaria en lur
temps. E los dits concellers, oÿda dita rahó,
se’n anaren a casa de la ciutat y aplegaren prohomenia, perquè los aconsellassen sobre lo
faedor.
Diumenje, VI. Festum beati Nicolai, episcopi. En
aquest die, de matí, los senyors diputats y
oÿdors de comptes, aconpanyats dels officials y
ministres del General, anaren al monestir de
framenors, hont ja eren los magnífichs consellers. Lo il·lustre senyor loctinent no·y fonc,
per star indespost.
89r

Dilluns, VIII. Festum Puríssime Concepcionis gloriossissime Virginis Marie. En aquest die los
magnífichs consellers anaren a la Seu, com hacostumen, per ha oir lo offici en la forma acostumada, yd fonc-hi molta gent, per causa que·s
deye que lo il·lustre senyor loctinent general y
sa muller y havien de anar y volia seure en lo altar majore, hontf ninguna dona hi pot seure que
no sie reyna o filla de reyna; y per star indespost
lo dit il·lustre loctinent y sa muller no·y foren,
foren a la professó en la forma acostumada.

89v

Diumenje, XIII. Festum beate Lussie, virginis.
En aquest die foren extrets de la casa de la ciutat, per terna de mostesaf, mossèn Mateu de
Soler, mossèn Miquel d’Oms, ciutedà y mossèng... Senespleda; y lo il·lustre senyor loctinent
prengué per a dit offissi de mostasà mossènh...
Senespleda.

90r

Dissabta, XVIIII. En aquest die partí mestre Garau Boquet, oÿdori real, per sos negossis a la
volta de Tremp.

Dimecres, XXV. Festum beate Catharine. En
aquest die los senyors deputats y oÿdors de
comptes, acompanyats de molts officials, partiren de la casa de mossèn Jaume Joan de Vilatorta, oÿdor militar, que està prop la Font de
Sanct Joan; y sermonà fra Ramon Pasqual, prior del dit monastir.
Diumenje, XXVIIII. A XVI del present mes de juliol, any M D LXIII, los senyors diputats y oÿdors
de comptes, constituïts en concistori, manaren
a mi, Josef Cellers, scrivà major del dit General,
que continuàs com mossèn Jaume de Mitjavila,
sobrecollidor del dit General de la sobrecol·
lecta de ponente, ere tornat de la sua sobrecol·
lecta a XXVIIII de noembre, presents misser don
Josef Oliver y misser Pere Balle.

Desembre, any

Dilluns, XXX. Festum beati Andree apostoli. En
aquest die, entre onze y dotze hores, abans de
mitxdia, foren extrets concellers mossèn Valentí de Farreres, ciutedà, mossènf... Cerrià, cava-

a. a continuació ratllat devant.
b. a continuació ratllat arriba.
c. a continuació ratllat cavallarés.
d. a continuació ratllat és.
e. a continuació ratllat presendon Josef Oliver y misser Pere
Balle.
f. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.

Dilluns, XXI. Festum beati Thome, apostoli.
a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació ratllat lo.
d. a continuació ratllat foren-hi.
e. a continuació ratllat y.
f. a continuació ratllat ningú no·y.
g. a continuació un espai en blanc.– a continuació ratllat
Ce.
h. a continuació un espai en blanc.
i. a continuació ratllat mi.
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90v

Dijous, XXIIII. En aquest die, deprés dinar, arribaren en la present ciutat lo reverent, nobble y
magnífichs Carles Sagarriga, ardiaca de Bena(s)
c, en la Seu de Leyda, don Miquel Bosch y de
Sanctvicens, mossèn Enric Tarré, ciutedà de
Barchinona, y misser Francesch Gomis, enbaxadors tramessos per los senyors diputats al rey
nostre senyor; y, per estar los senyors diputats
malalts del gran cadarn que concorria, no isqueren a rebrell’s.
Fins así és fet lo compte a misser Francesch de
Salavardenya, doctor en lleis, per lo tems à
servit per ausència de misser Francesch Gomis, asesor hordinari de la casa de la Deputació, per 3 mesos y 2 dias à servit y per 4 dietas,
per raó de la enbaxada que vui és a la cort, y
sostingué molts treballs lo temps à servit; puja
tot XXVII lliures, XV sous, III; espedit a XXI de
abril, MDLXII.

Domini Nostri Jesuchristi. En aquest die, per
causa de la mala sanitat concorrie del cadarn y
per la molta gent que del dit mal moria, tot lo
dia hi agué molt poca gent en lo Born, axí per
terra com per les finestres. Que plàsie al Senyor
voler remediar la mala salut concorre.
Dimecres, VI. Epifania Domini. En aquest die
tornà de la sua sobrecol·lecta mestre Luc Comadaran, sobrecollidor del dit General.
92r

Diumenje, XXVII. Festum beati Joannis. En
aquest die se ajustaren, en la casa del reverent
senyor diputat ecclesiàstic, los senyors diputats
militar y real y lo oÿdor de comptes militar, y
mossèn Carles Sagarriga, don Francesch Bosc y
mossèn Enrich Tarré y misser Francesch Gomis, y explicaren la enbaxada que havien feta a
sa magestat y lo recapte que aportaven, y donaren als senyors deputats una letra de sa magestat y una supplicació que avien donat a sa magestat, en lo marge de la qual staven certas
decretacions, conforma apar largament en lo
libre Secretorum, hont stan continuades. E fonc
liurada pera los senyors diputats una letra a
mossèn Antoni Joan Bonet, síndic del dit Generalb per al il·lustre loctinent general y axí, en
la hora matexa, la donà en mans de sa il·lustre
senyoria. E tanbé liuraren una altra letra al dit
síndic per al reverent canceller, quec tanbé dits
enbaxadors han aportada, y axí la.y donà lo matex die, segons me referí a mi, Josef Cellers, dit
Antoni Joan Bonet, síndic.

92v

Janer, any

Diumenje,
soris.

XVII.

Festum beati Antonii, confes

Dilluns, XVIII. En aquest die, de matí, vingué
en concistori misser Francesch Gomis, altre
dels assessors del dit General.
93r

Dimarç, XVIIII. En aquest die, per star mal
indespost, misser Francesch Gomis, altre dels
honorables, assessors, no vingué en concistori.
Dimecres, XX. Festum beati Sabestiani, martiris. En aquest die, de matí, anà a la capella de
Sanct Sabestià la professó de la Seu, axí com
acostume cada any.
Divendres, XXII. Festum beati Vincencii.

93v

En aquest die partí per a la sua sobrecol·lecta
mestre Luc Comadaran, sobrecollidor del dit
General, a la sobrecol·lecta de levant.
91v

Dijous, VII. Festum beati Juliani.
Divendres, VIII. En aquest die, per star mal indespost, misser Francesch Gomis, altres dels
honorables assessors, no vingué en concistori.

Divendres, XXV. Festum Natalis Domini.
Dissabta, XXVI. Festum beati Stefani, protomartiris.

[1563 ]

MDLXIII

Divendres, lo primer. Festum Circunsisionis
a. per ... diputats interlineat.
b. a continuació una paraula ratllada i il·legible.
c. que ... aportada interlineat.

Dilluns, XXV. Festum beati Pauli, apostoli. En
aquest die fonc extret en la casa de la ciutat, en
terna per balle de Barchinona, mossèn Galseran
Burguès, mossèn Joan Canyelles y mossèn Miquel d’Oms, menor; y lo il·lustre senyor loctinent pres a mossèn Galseran Burguès.
Dimarç, XXVI. En aquest die vingué en concistori fra Antoni Roca, oÿdor ecclesiàstic.
Dimecres, XXVII. En aquest die, entre set y vuyt
hores de nit, passà de aquesta vida en la altra la
ànima de la senyora Vilatorta, muller de mossèn Jaume Johan de Vilatorta, oÿdor militar lo
present trienni, cuius anima requescat in pace.
En aquest matex die partí de la present ciutat, a
la sua sobrecol·lecta mestre Luc Comadaran,
sobrecollidor del dit General de la sobrecol·
lecta dea levant.
Dijous, a XXVIII. En aquest die, de matí, entre
vuyt y nou hores, soterraren la susdita senyora
a. a continuació ratllat p.
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Vilatorta en la Seu de Barselona, y los senyors
diputats feren tancar las portas de la casa de
la Diputació e feren convidar los officials y
ministres de la casa, que lo deprés dinar, a la
una hora, sien a la casa de la Diputació, per
anar al dit dol. E tanbé manaren als porters
que, per aprés dinar, entre dues y tres hores,
convidena les persones delsb tres staments,
per causa de negossis ocorren. En aquest die,
deprés dinarc, partiren los senyors deputats,
aconpanyats de molts officials y ministres del
General, ab gramalles de dol i ab les masses
xiques. Anaren a casa de mossèn Jaume Johan
de Vilatorta, oÿdor militar, hon stigueren alguna mitja hora, y se’n tornaren a la casa de la
Diputació hont les persones dels tres staments
staven ajustades. En aquest die, tanbé deprés dinar, se ajustaren en la casa de la Diputació les persones del tres staments, com apar
en lo libre de Deliberacions, ed foren-hi misser Francesch Gomis y misser don Josef de
Oliver.
94r

Divendres, XXVIII. En aquest die, de matí, los
senyors deputats y oÿdor de comptes ecclesiàstics, quiscú particularment, anaren a casa
de mossèn Jaume Johan de Vilatorta, oÿdor
militar, la qual stà prop la Font de Sanct
Joan, per ensecular, per causa que lo die
abans havie soterrada sa muller; y anaren-hi
aprés de les deu hores tocades, perquè las visitas se’n fossen anades, y fonc prop de una
hora com hagueren acabat de ensecular. E lo
deprés dinar no·y tornaren. En aquest die
vingué en la casa de la Diputació misser Francesch Gomis.
Dissabta, XXX. En aquest die, en la casa que stà
devant les scales del fossar de Sanct Pere, sposaren una filla de mossèn Pere Selitrons, quòndam, notari de Barchinona, ab lo discret mossène... Pedralbes, notari de Barchinona. Y
hagué-y molta gent, y mossèn Valentí de Farreresf, conseller en cap de la present ciutat, qui
fonc convidat per part del dit Pedralbes, densà
una baxa, y una altra ab la filla de mossèn Jaume Aguilar, ciutedà de Barchinona. En aquest
die no vingué en concistori misser Francesch
Gomis, per star mal indespost.

94v

Fabrer, any

MDLXIII

Dimarç, II. Festum Purificacionis Beate Virginis
Marie.
a. a continuació ratllat totes.
b. a continuació ratllat tres.
c. a continuació ratllat se ajus.
d. a continuació ratllat fonc.
e. a continuació un espai en blanc.
f. Farreres interlineat damunt de Farre ratllat.

Dijous, IIII. En aquest die se ajustaren en la casa
de la Diputació les persones devall scrites, de
les dotze per les persones dels tres staments
anomenades, ço és: lo senyor ardiaca Sagarriga,
mossèn Vissens Bassa, canonje y degà de
Barchinona, mossèn Antoni Brunet, canonje
de dita Seu, lo il·lustre senyor comte de Aytona, don Garau de Queralt, mossèn Ramon Vicens de Sancmenat, mossèn Joan Loís Lull,
mossèn Galseran Carbó, mossèn Jaume de
Mitjavila y mossèn Miquel Bastida. A les quals
persones y als senyors diputats militar y real, loa
eclesiàstic absent del present concistori, ab intervenció del oÿdor ecclesiàstic, lo militar per
lo dol de sa muller absent del dit concistori y lo
real de la present ciutat, lo il·lustre senyor comte de Aytona los dix que, aconpanyant air al virrey a la entrada de la marquesa de Camarassa,
vinguérem a parlar, lo il·lustre senyor virrey y
jo, sobre los negossis que concorrian; y, aprés
de molta pràtica, tot vingué ab parar en dir-me
que eren molt apressurats los deputats de enviar, que no podian primer venir a saber les causas que als del Consell movian ha aver de consultar, y que en açò, le responguí jo que, si ara
venian, si sa senyoria los faria la mersè, y respongé’m que sí, abans de ésser-se’n anada la
embaxada, y tanbé aprés de ésser-se’n anada la
embaxada. E les hores, los dits senyors deputats
y les dites persones supplicaren al dit // 95r //
senyor compte quec, per fer-los mersè a tots,
fos servit de voler pendre càrrec y treball de voler-ho tractar ab lo dit il·lustre senyor loctinent
general, que fos servit de voler remediar lo que
tantes voltes li hera stat supplicat, y que entretant la dita embaxada se sobresegués. E lo senyor comte fonc content de pendre lo dit càr
rec de tractar-ho ab sa il·lustre senyoriad.
Divendres, V. En aquest die lo il·lustre senyor
comte de Aytona, dix als senyors deputats e a
les susdites persones, com here stat hae supplicar al dit senyor don Garsía fos servit de manar
comunicar o amostrar als advocats de la Diputació y brassos las ditas causas, perquè vistas
aquelles se poguessen revocar del primer parer;
y, si alguns duptes los ocorrian sobre aquellas,
que vindrian ha tractar-ho devant sa senyoria o
devant qui sa senyoria manarà, perquè ab això,
entenent los senyors deputats que no tenian
rahó, dexarian de enviar a supplicar a sa magestat; y el li respongué que, si volian venir devant
ell per dir sas pretensions, o devant de alguns
del Consell, que «los hoiría», o manaria oir-los,
com per son càrrec era obbligat; y que, si lo nea.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat real.
a parar interlineat, damunt de a par ratllat.
a continuació ratllat fer.
a continuació ratllat die V.
ha interlineat.
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gossi aportava de amostrar alguna cosa o tot lo
de què se pretén de part dels del Consell, que.s
faria enperò amostrar-ho de altra manera, que
no u volia fer, perquè entenia la intenció perquè ho demanaven, y an açò li responguí, segons dix lo dit il·lustre compte, que tanbé los
del Supremo Consell ho amostrarian als que
allí anirian, y que sa senyoria los faria molta
mercè de amostrar-los-ho as perquè poria ésser
remey per no anar a la cort. Leshores, segons lo
dit il·lustre senyor comte referí, li dix que anassen en bona hora, que ell assí no ho volia amostrar sinó de la manera que deya, y que allà farian los del Consell que·ls aparria, segons que les
dites coses referí a mi, Josef Cellers, notari y
scrivà major del dit General.

xadors. E jo, en la matexa hora, diguí al dit alabarder que procuràs de fer, car lo dit mossèn
Miquel de Boxadors que jo no sabia hont trobar-lo, y en la hora matexa me’n aní a la casa
del dit il·lustre senyora don Garsía. E, perquè
dit mossèn Boxadors no here vingut hi ere ja de
nit, lo dit il·lustre senyor don Garsía me dix, «jo
hos he enbiado a demandar a vos y a mossén Boxadors porque, como hos dixe que, por alguna
duda que se avía offressido, jo havía consultado y
que presto cobraría la respuesta; haora la he resebido y diréys a los deputados que jo executaré lo
que su magestat me manda por la carta.» E,
oÿda dita relació, deliberaren que sie scrit als
dits enbaxadors, dient-los que, honsevulle que
sien, que se’n tornen; e, tornats que sien, que
sie sobreseguda la embaxada fins que altra cosa
sie determinada.

Dissabta, VI. En aquest die tornà mestre Luc
Comadaran de la sua sobrecol·lecta de levant.
À de aver mestre Luch Comadaran XLVI lliures,
XIII sous, IIII, dich XXXXVI lliures, XIII sous, IIII,
per huna anada de la sua sobrecol·lecta; espedit
per mi, a VII de julioll, 1563.
Diumenje, VII. En aquest die, deprés dinar,
partiren per a la cort de sa magestat, dona Miquel de Tormo, prior de Bessalú, mossèn Joan
Francesc de Caldés senyor de Segur, y // 95v //
mossèn Loís Dusay, ciutedà de Barchinona, enbaxadors tramesos per los senyors deputats a la
cort de sa magestat, y misser Joan Axerrat, doctor en drets, per advocat.
Dilluns, VIII. En aquest die se ajustaren y congregaren en la casa de la Diputació losb senyors
deputats y oÿdor ecclesiàstic, les dotze persones de lesc debaix scrites, ço és: lo il·lustre senyor comte de Aytona, dond Joan Tormo, abat
de Bessalú, lo ardiaca Sagarriga, mossèn Vicens
Bassa y mossèn Antoni Brunet, canonjes de la
Seu de Barchinona, don Garau de Queralt, senyor de Sancta Coloma de Queralt, mossèn
Ramon Vicense de Sanctmenat de Santiga,
mossèn Joan Loís Lull, mossèn Galseran Carbó, mossèn Miquel Bastida, ciutadans de
Barchinona. A les quals persones, axí com dit és
ajustades y congregades, lo ditf mossèn Ramon
Vicens de Sanctmenat dix que air, passajant-me
jo per la plasa de Santa Anna, ja tart, me vingué
un alabarder del il·lustre senyor virrey, dientme que dit senyor me demanave queg anàs allí a
parlar-hi, junctament ab mossèn Miquel de Bo-

[1563 ]

Dimarç, a VIIII. En aquest die vingueren en la
casa de la Diputació los enbaxadors que partiren diumenje proppassat, de la vila de Martorell, hont los aconseguí lo correu que·ls havien
tramès los senyors deputats.
Dimecres, X. En aquest die, deprés dinar, vingué en concistori mossèn Jaume Johan de Vilatorta, oÿdor militar.
96v

Dijous, a XVIII. Dijous Larder. En aquest die,
de matí, se pubblicaren per lochs acostumats de
la present ciutat, de part del il·lustre senyor loctinent general, duesb crides sobre los pedrenyals y hostalersc.

97r

Dimarç, XXIII. Festum Carnisprivium.

a. a continuació ratllat Jo.
b. los ... ecclesiàstic interlineat.
c. a continuació ratllat les debaix.
d. a continuació repetit don.
e. Vicens ... Santiga, interlineat damunt de Vicens Bassa
ratllat.
f. dit interlineat damunt de senyor ratllat.
g. a continuació ratllat allí.

Dimecres, XXIIII. Incipit Quadragesima. Festum beati Matie, apostoli.
Divendres, XXVI. En aquest die, deprés dinar,
se ajustaren en la casa de la Diputació, de ordinació dels senyors diputatsd, les persones devall scrites, de les dotze persones elegides per
les persones dels tres staments, ço és: mossèn
Carles Sagarriga, mossèn Antoni Brunet, canonjes de la Seu de Barchinona, lo il·lustre senyor comte de Aytona, don Garau de Queralt,
mossèn Ramon Vicens de Sanctmenat de Santiga, mossèn Joan Loís Lull,mossèn Galceran
Carbó y mossèn Miquel Bastida; y los doctors
desússcrits: misser Paulo Pla, misser Francesch
Claris, missere Johan Axerrat, misser Francesc
Salaverdenya, misser Bartomeu Joan Poll y
a. a continuació ratllat loctinent.
b. dues crides interlineat.
c. a continuació ratllat abilitant las primeras per part sua
fetas.
d. a continuació ratllat se ajustaren.
e. a continuació ratllat Axerv.
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tas darrerasa cridas no són levats los agravis,
axíb en lo dels edictes generals com les regalies,
ni és stat satisfet a lac determinació y decretació
de sa magestat, com més largament apar ab un
vot y parer de mà lur fermat.

misser Pere Balle. Als quals doctors foren comunicades les crides darrerament fetes per lo
il·lustre loctinent general, junctament ab lo
memorial decretat aportat per los enbaxadors
que darrerament foren tramesos, i·ls fonc demanat de parer si, ab ditas cridas, estarian remediats los agravis proposats a sa magestat,
conforme a la decretació y desliberació de la
dita real magestat, los quals, tots conformes,
determinaren que·ls fos dada còpia dea dita crida y decretació susdita, y que dilluns propvinent vindrian determinats lur parer.

Dit dia, deprés dinar, se ajustaren en la casa de
la Diputació les demunt scrites persones, de ordinació dels senyors deputats militard y real, lo
ecclesiàstic per sa indisposició corporal absent
del present concistori, y oÿdor ecclesiàstic, los
militar y real absents de la present ciutat de
Barchinona, los quals, conformese, manaren a
don Miquel de Tormo, mossèn Joan Francesc
de Caldés y mossèn Loís Dusay, embaxadors, y
a misser Joan Axerrat, doctor, assí presents y
cridats, que, attesa la relació per los demuntdits
doctors feta, yf attès que per lo dit il·lustre loctinent general no és estat effectuat lo que per sa
magestat li és stat menat, acerca de les contencions mogudas per la cort ecclesiàstica sobre la
tortura de Francesc Font y altros duptes de ella
resultans, ni los altros caps eng dit memorial de
agravis decretats, que continuen lur camí y enbaxada, conforme les instruccions y orde los
fonc donat, junctament ab lo que aprés de ésser
tornats se és subseguit.

En aquest matex die Jaume Bosc, altre dels
porters ordinaris desernint lo offissi de la casa
de la Diputació, referí a mi, Josef Cellers, que,
de manament dels senyors deputats, ere anat a
casa de Antoni Polit, ajudant del racional, lo
qual trobà en sa casa, y li dix que si tenia més
libres per ha fer, ultra los de la terça deb..., que
lo die present havie tramesos en concistori, y
dix que no tenia més dels dits y que tanpoc no
s<a>tava en disposició de fer-ne més per la sua
malaltia, y que se ere tengut de emprar de un
amic seu per ha fer-los.
98r

Març, any

MDLXIII

Dilluns, lo primer. En aquest die, dec matí, se
ajustaren en la casa de la Diputaciód, de les
dotze persones per les persones dels tres staments elegidese, les devalls scrites: mossèn
Carles Sagarriga, ardiaca de Benasc, mossènf
Antoni Brunet, canonje de la Seu de Barchinona, lo il·lustre senyor don Francisco de Muncada, comte de Aytona, don Garau de Queralt,
senyor de Sancta Coloma de Queralt, mossèn
Ramon Vicens de Sanctmenat de Santigag,
mossèn Johan Loís Lull, mossèn Galceran Carbó, mossèn Jaume de Mitjavilla y mosèn Miquel Bastida, ciuteda(n)s de Barchinonah, misser Paulo Pla, misser Salaverdenya, misser Joan
Axerrat, misser Francesc Claris, misser Bartomeu Joan Poll y misser Pere Balle, doctors en
drets, ciutedans de Barchinona. E, vistes les
primeres crides y lo memorial dels agravis de
aquelles resultans, y lo que per los enbaxadors
darrerament enviats fonc explicat a sa magestat; y vista la decretació feta per sa magestat, y
vistas las darreras cridas, fonc conclòs per tots
los dits doctors, tots conformes, que per las di-

Dith dia, deprés dinar, Jaume Olivés, altra dels
porters ordinaris desernint la casa de la Diputació, féu relació en concistori com lo senyor deputat ecclesiàstich estave indespost y no exia de
casa, y comi lo oÿdor militar aprés dinar ere
anat fora la present ciutat.
Dimarç, a II. En aquest die, deprés dinar, fou
legit al reverent senyor diputat ecclesiàstic, en
casa sua perj estar indespost, per mi, Josef Cellers, scrivà major del General de Catalunya, lok
suscrit manament als susdits enbaxadors, y dix
que li aparia molt bé.
98v

a. de ... parer interlineat al marge esquerre.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 90 mms.
c. de matí interlineat.
d. a continuació ratllat les.
e. elegides les interlineat.
f. mossèn ... Barchinona interlineat.
g. a continuació ratllat y mossèn Go.
h. a continuació ratllat y.

Dijous, IIII. En aquest diel, de matí, partiren
per a la cort de sa magestat, en Castella, don
Miquel de Tormo, abat de Bessalú, mossèn
Joan Francesch de Caldés, senyor de Segur, y
mossèn Luís Dusay, ciutedà de Barchinona,
embaxadors, qui a VIIII del proppassat mes de
fabrer tornaren de la vila de Martorell.
a. a continuació ratllat crid.
b. a continuació ratllat en.
c. a continuació ratllat deter.
d. militar... concistori interlineat al marge esquerre.
e. a continuació ratllat ço és, la militar y real.
f. y ... decretats interlineat al marge esquerre.
g. a continuació ratllat lo.
h. dit ... ciutat interlineat al marge esquerre.
i. a continuació ratllat ja tor.
j. per estar indespost interlineat.
k. lo suscrit interlineat.
l. a continuació ratllat després dinan.
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Dissabta VI. En aquest die, de matí, vingueren
en concistori lo senyor deputat ecclesiàstic y lo
oÿdor militar.
99r

99v

Divendres, XII. Festum beati Gregorii. A VI del
mes de maig del dit any M D LXIII, los senyors
deputatsa ecclesiàstic y real, lo militar per sa indesposició absent del present concistori, y lo
senyor deputat ecclesiàstic qui dix hi consentia
sens perjudissi de la requesta per ell presentada,
manaren a mi, Josef Cellers, que continuàs dit
dia de XII de març comensà a servir lo offissi de
guarda del portal de Sanct Antoni de la present
ciutat Monserrat Cuesta, per Salvador Miralles,
obtenint dit offissi, qui per los visitadors del dit
General és estat suspès del dit offissi, segons la
relació me han feta en concistori dits visitadors.
Dilluns,
riatum.

XV.

Sala, doctor, ciutedà de Barchinona. En aquest
matex die fonc proveït per lo restant del present triennia, per assessor del dit General, misser Pere Balle, doctor en drets, ciutadà de
Barchinona. A XXXI de juliol, MDLXIII, fonch
fet lo compte a misser Pere Balle de XXXVI lliures, X sous, VI, que ha [...] aver fins al dit
temps.
Dijous, XXV. Festum Anunciacionis Beate Virginis Marie.
101r

Festum beate Matrone, virginis, fe-

Dijous, XVIII. En aquest die, deprés dinar, vingueren en la casa de la Diputació lo nobble don
Francesc del Bosc, visitador de la sobrecol·lecta
de ponent, y Pere Rovira, guarda de la bolla.
En aquest matex die, entre les deu y onse hores
de nit, morí misser Francesc Gomis, altre dels
assessors del dit General, cuius anima requiescat in pace.
Divendres, XVIIII. En aquest die, de matí, lo
nobble don Francesc del Bosc, visitador de la
sobrecol·lecta de ponent, aportà y liurà en concistori vint-y-sinc processos o enquestes que ha
preses o fetes en la dita sobrecol·lecta, y aví algunes que no·y ha sinó alguna deposició.
Diumenje, XXI. En aquest die, de matí, arribà
en la platja de la present ciutat una galera dels
comanadors de Sanct Joan.
Dimarç, XXIII. Aquest die ha de aver lo magnífich misser don Josef Holiver, doctor en quiscun dret, per setanta-sinch dies de la absència
del quòndam misser Francesch Gomis, altre
dels honorables assessós de la present casa, que
valen a raó cent liures l’any, valen XX lliures, XVI
sous y VIII dinés, dich XX lliures, XVI sous, VIII,
sumat y aprovat, y per ço sia pagat, fermada primer àpocha nessesària; espedit per mi, a XXVIIIIo
del mes de mars del any MDLXIII.

Abril, any

MDLXIII

Dijous, lo primer. En aquest die, de matí, se
ajustaren y congregaren en la casa de la Diputació, de ordinació dels senyors diputats, lesb
dotze persones dels tres stament devall scrites:
lo il·lustre senyor don Ferrando de Cardona,
almirant de Nàpols, lo il·lustre senyor don
Francesch de Moncada, comte de Aytonac,
don Joan Tormo, abat de Bessalú, mossèn
Carles Sagarriga, ardiaca de Benasch, en la Seu
de Leyda, mossèn Vicens Bassa, canonje y degà
de la Seu de Barchinona, y mossèn Antoni
Brunet, canonje de dita Seu, don Garau de
Queralt, senyor de Sancta Coloma de Queralt,
mossènd Miquel Johan de Bellafilla y mossèn
Ramon Vicens de Sanctmenat de Santiga,
mossèn Joan Loís Lull, mossèn Galseran Carbó, mossèn Jaume de Mitjavila y mossèn Miquel Bastida, ciutedans de Barchinona. A les
quals persones, com dit és ajustades y congregades, per lo senyor deputat ecclesiàstic los
fonc dit com tenia rebuda una letra de Madrit,
dee XXV del passat, dels embaxadors són en la
cort de sa magestat, la qualf en la hora matexa
fonc legida per mi, Josef Cellers, scrivà major
del dit General, y legida aquella, per lo dit senyor deputat los fonc dit que·ls supplicaven
que·l aconcellassen sobre lo faedor, e tots concordes foren de parer, y per tots fonc conclòs,
que los dits enbaxadors no·s moguen de la dita
cort de sa magestat, fins atant que sa magestat
haje proveït al que li és supplicat, y fins que assí
sie executat, e que mentrestant los dits embaxadors sien proveïts de diners per los senyors
diputats.

Dimecres, XVII. En aquest die, deprés dinar,
vingué en concistori mestre Garau Boquet,
oÿdor de comptes real.

100r

[1563 ]

101v

Dimecres, XXIIII. En aquest die fonc proveït
per los dos triennis venidors misser Francesc
a. a continuació ratllat real y.

Diumenje,
marum.
Dimarç,

IIII.

VI.

Festi Dominique in Ramis Pal-

En aquest die, de matí, partí de la

a. a continuació ratllat misser per.
b. a continuació ratllat persona.
c. a continuació ratllat mossèn Carles Sagarriga, ardiaca de
Benasc, en la Seu.
d. a continuació ratllat Jo.
e. de ... passat interlineat.
f. a continuació ratllat oyrin.
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present ciutat, per a la volta de Empurdà, mossèn Hierònim Ereter, diputat real.
Dijous, VIII. Die Jovis Sancta.
102r

Diumenjea, XI. Festum Pasque Resurreccionis
Domini Nostri Jesuchristi.
Dilluns, XII. Festum. A VI del mes de maig del
dit any, lo senyor deputatb real, lo militar absent del present concistori, manàc.
Dimarç, XIII. Festum. A VI del mes de maigd del
present any, los senyors diputats y oÿdors de
comptes manaren a mi, Josef Cellers, scrivà major del General de Cathalunya, que continuàs
com fins dit dia de XIII dels mes de març, Monserrat Cuesta havia servit lo offissi de guarda
del portal de Sanct Antonie, per la suspensió
que los senyors visitadors havian feta de Salvador Miralles del dit offissi, y lo senyor deputat
ecclesiàstic dix que·y consentia sens perjudisi
de la requesta per ell donada, e lo senyor deputat militar, per sa indesposició, era absent del
concistori. En aquest dia és fet lo compte a
Monserat Cuesta, per lo tems à servit al portal
de Sanct Antoni, per ausènsia y sospenció de
Salvador Miralles, per XXXIII dias, IIII lliures, IIII
sous; espedit per mi, a VI de mars, MDLXIII.

102v

Dissabta, XVII. En aquest die, de ordinació dels
senyors deputats, se ajustaren y congregaren en
la casa de la Diputació, de les dotze persones
les deval scrites: lo il·lustre senyor comte de Aytona, mossèn Vicens Bassa, canonje y degà de
la Seu de Barcelona, mossèn Antoni Brunet,
canonje de dita Seu, don Garau de Queralt,
mossèn Miquel Johan de Bellafilla, mossèn
Joan Loís Lull, mossèn Galseran Carbó, mossèn Jaume de Mitjavila y mossèn Miquel Bastida. E, essent ajustades y congregades, com dit
és, en presència de tots, misser Paulo Pla, canonje de la Seu de Barchinona, offissial del reverendíssimo senyor bisbe de Barchinona, dix
com lo dissabtef abans del Diumenje dels Rams
proppassat la cortg real fermà nova contensió
sobre la corona del il·lustre senyor comte de
Quirra y de Jaume Font, encara que ab dites
leis, deye, inseguint la voluntat de sa magestat y
pro hac vice tantam; y que no obstant axò, dita
cort ecclesiàstica ha respost, y axí dita contensió stà formada y lo temps delsh àrbitres és ja
a. Diumenje, XI interlineat, damunt Dilluns, XI ratllat.
b. a continuació una paraula ratllada i il·legible.
c. text inacabat.
d. a continuació ratllat los is.
e. a continuació ratllat a lo qual he stat per su.
f. a continuació ratllat proppassat.
g. a continuació ratllat ecclesiàstica fer.
h. a continuació ratllat al.

passat, y ara corren los trenta dies del canceller,
y açò los deye perquè fossen informats del que
passave.
E missera ... Pollb, advocat del dit il·lustre senyor comte de Quirra, dix en la hora matexa,
dix y referí que, aprés de ésser formada dita
contenció y corrent encara los sinc dies dels àrbitres, fonc ell per ha informar lo reverent canceller, y li dix y·l supplicà que volgués ésser servit que, applicant doctors de la Règia Audiència
en la relació del dit il·lustre comte, que no·y
applicàs doctors que fossen sospitosos, y lo dit
reverent canceller li respòs y dix que, si tenien
per sospitosos alguns dels dits doctors, que·n
donassen supplicació y articles, conforme se
acostume, que ell hi proveiria lo que seria de
justícia, y que axí u havien fet, donant per sospitosos ara de nou a misser Bernabé Serra y a
misser Pere de Lobregat, y que tenien por
que·n fes res.
E, oÿda ditas relacions y haguts entre dits senyors deputats y personesc diversos tractes,
fonc conclòs que·s fasse enbaxada al dit reverent canceller, advertint-lo que vulle tenir gran
mirament en lo prosseird y declaració de la corona del dit il·lustree comte de Quirra y de
Francesc Font, y açò fou per lo que se són vinguts a quexar a dits senyors deputats, y que no
sie fet perjudissi algú al dit // 103r // il·lustre senyor comte, ni sien violades les constitucions
de Catalunya, y que ab atall de paraules li diguem que los senyors deputats no poden dexar
de fer-hi part, per lo que convé per lo bé de la
terra. El per fer dita enbaxada anomenaren
mossèn Antoni Brunet, canonje de la Seu de
Barchinona, don Garau de Queralt, senyor de
Sancta Coloma de Queralt, y misser Pere Balla,
assessor de dit General, qui encontinent partiren. E, tornats foren, referiren a dits senyors
deputats y persones com eren stats ab lo dit reverent canceller y li avien dit lo que per ses senyories los ere stat menat, y com los avia respost que stave molt admeravellat dels qui
parlen per lo comte de la requesta lif havien
presentada, y que ell, en la dita declaració y
proceïments de aquella, s’i auria molt madurament.
Die dominica in Albis, XVIII. En aquest die tornà en la present ciutat mossèn Hierònim Arater, deputat real, qui per sos negossis ere anat
en Empurdà.
a. a continuació un espai en blanc d’uns 30 mms.
b. a continuació ratllat a la hora matexa.
c. a continuació ratllat P.
d. a continuació ratllat de.
e. a continuació ratllat senyor loctinent comp.
f. a continuació ratllat havien.
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Dilluns, XVIIII. En aquest die, de matí, vingué
en concistori mossèn Hierònim Arater.
103v

nona, mossèn Antoni Brunet, canonje de Barchinona, mossèn Ramon Vicens Sammenat de
Sanctiga, mossèn Miquel Johan de Bellafilla,
mossèn Joan Loís Lull, mossèn Miquel Bastida,
mossèn Galseran Carbó. A les quals persones
fonc legit lo desenpatx que lo matex die haviena rebut de la cort, dels embaxadors del General, per correu propri.

Die mercurii, XXI. En aquest die partí mossèn
Jaume de Mitjavila, sobrecollidor del dit General de la sobrecol·lecta de ponent, a la sua
sobrecol·lecta.
Die jovis, XXII. Festum beati Georgii. En aquest
die, deprés dinar, se digueren en la casa de la
Diputació solemnas vespras, y foren-hi los
magnífichs consellers y lo il·lustre senyor marquès de Camarassa, y féu les vespres lo reverendíssimo bisbe Jubí.
Die veneris, XXIII. Festum beati Georgii. En
aquest die los senyors deputats y oÿdors de
comtes foren a la casa de la Deputació per ha
oir lo offissi, forent-hi tanbé los magnífichs
consellers, lo marquès de Camarasa, lo compte
de Aytona, lo vescomte de Paralada y molts cavallers y gentils hòmens. Féu lo offissi lo bisbe
Jubí. Sermonà fraa... Alax, del orde de preïcadors.

Dissabta, VIII. Festum sancti Michaelis.
Diumenje, VIII. En aquest die, en la plassa del
Born, hi agué justa quatre a quatre.
Dimarç, XI. En aquest die, entre dotze y una
hora de mitjanit, morí mossèn Joan Hierònim
Canyelles, notari púbblic de Barchinona y scrivà major de la casa de la ciutat, cuius anima requiescat in pace.
105v

Diumenje, XXV. Festum beati Marchi, evangeliste. En aquest die, deprés dinar, se féu la justa en
la plassa del Born de la present ciutat que quiscun any, per festivació de la festa del gloriós
sanct Jordi, acostumen de fer // 104r // los senyors deputats; y aconpanyats de molts offissials y ministres del dit General, entre dues y tres
hores deprés dinar, partiren de la casa de la Deputació a les masses grosses devant, y anaren
per lo carrer del Ragomir, per lo carrer Ample,
per los Caputxers y devant la Pescataria, perb
devant la Duana, per lo carrer de Bonayrec, e
isqueren devant lo carrer d’en Jansana, y rodaren entorn del renc y muntaren a unas finestras
a la banda de la mar; y guanyà lo pris mossènd
... Ivorra.
104v

Divendres, VII. En aquest die, deprés dinar, se
ajustaren y congregaren en la casa de laf Diputació lo il·lustre comte de Aytona, mossèn Vicens Bassa, canonje y degà de la Seu de Barchia. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació ratllat devant.
c. a continuació ratllat per lo carrer del Roldó, per la plassa
del Lull.
d. a continuació un espai en blanc.
e. a continuació ratllat Abril.
f. a continuació ratllat ciutat.

a. a continuació ratllat ab.
b. a continuació ratllat devant.
c. a continuació ratllat don.
d. a continuació ratllat y mossèn Gal.
e. a continuació ratllat y mossèn Johan Loís Lull a la mà
esquerra.
f. a continuació ratllat al.

MDLXIII

Dissapta, lo primer. Festum apostolorum Jacobi
et Felipi.
Dilluns, III. Invencio Sancte Crucis.
105r

Dimecres, XII. En aquest die los senyors diputats y oÿdors de comptes, aconpanyats de
molts offisials y ministres del dit General, ab
les masses grosses devant, anaren a la Lotja de
la present ciutat, hont comensaren de encantar
las bollas. En aquest matex die lo abat Lupià,
ab dues galeres, anà a socórrer la fortalessa de
Orà.
Dijous, XIII. En aquest die, deprés dinar, los senyors deputats y oÿdors de comptes y les persones devall scrites, de les dotze persones, anaren
a casa del il·lustre senyor loctinent general, qui·
ls havie tramesos a demanar, y anaven en la forma següent, y ab les masses grosses devant: lo
il·lustre senyor comte de Aytonab al mitx, lo senyor deputat ecclesiàstic a la mà dreta y lo diputat real a la mà esquerra, y lo diputat militar,
per star de mala gana, se’n anà primer a cavall a
casa del dit senyor loctinent, hont los speràc; lo
oÿdor ecclesiàstic al mitx, don Garau de Queralt a la mà dretad y mossèn Joan Loís Lull a la
mà squerra, lo oÿdor militar al mitx, mossèn
Vicens Bassa, canonje y degà de la Seu de
Barchinona a la mà dreta, y mossèn Ramon Vicens de Sanctmenat de Santiga a la mà squerra,
lo oÿdor real al mitx, mossèn Antoni Brunet,
canonje de Barchinona, a la mà dreta, y mossèn
Galseran Carbó a la mà squerrae, y mossèn Miquel Johan de Bellafilla a la mà dreta, y mossèn
Bastida a la màf squerra, y aprés molts offisials y
ministres del dit General. Y, partint de la casa
de la Diputació, anaren a casa del il·lustre se-

Maige, any

[1563 ]
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nyor loctinent. Y, essent en sa casa ya presènciab,
lo dit il·lustre loctinent general los dix que havia
entès de la cortc com los enbaxadors que havien
tramesos ha sa magestat, havien informat com
las cridas que sa magestat havie manades adobar
se eren pubblicades en la present ciutat de
Barchinona tant solament, y que·ls feye a saber
com se eren pubblicades per tota Cathalunya; y
que, si no se eren pubblicades per tota Cathalunya tant prest, ere estada la causa que havien
concorregut dos temps, ço és, lo hu per la distància que és de Barchinona a les altres vegaries,
y lo altro perquè se eren stanpades y que·y havia
hagut menester temps; y què contenian las ditas
cridas, per tenir ell poca memòria y per no trastorcar alguna cosa de aquellas, se ramet a ellas; e
que, si faltava ningunad cosa, ultrae lo que se ere
fet, que vinguen a ellf, que·ls oyrà. E, acabat
que hagué de dir lo dit senyor loctinent lo demuntdit, lo senyor diputat ecclesiàstic li respòs
que havien entès lo que per sa senyoria los ere
stat dit, e en la hora matexa prengueren comiat
y se’n tornaren a casa de la Diputació, hont stigueren molt perlant del seguit y del faedor.
106r

de Sanctmenat de Sanctiga, mossèn Galseran
Carbó, mossèn Joan Loís Lull y mossèn Miquel
Bastida.
Dilluns, XXIIII. En aquest die vingué en lo concistori dels senyors diputats mossèn Jaume de
Mitjavila, qui ere vingut de la sua sobrecol·
lecta.
107r

Dimecres, XXVI. En aquest diea, deprés dinar,
se ajustaren en la casa de la Deputaciób, de les
dotze persones les devall scrites, lo il·lustre senyorc comte de Aytona, don Joan Tormo, abat
de Bessalú, mossèn Antoni Brunet, canonje de
Barchinona, don Garau de Queralt, mossèn
Ramon Vicens de Sanctmenatd, mossèn Miquel
Joan de Bellafilla, mossèn Joan Loís Lulle,
mossèn Galseran Carbó, mossèn Jaume de
Mitjavila y mossèn Miquel Bastida. Y, hagut
madur col·loqui entre ells, axí sobra lo que·ls
ere stat dit per lo dit senyor don Garsía, deduint-li que, en particular, lo que per part dels
pobblats de Cathalunya ere pretès, aserca de la
pubblicació feta de les crides contenints prohibició de predrenyals y tatxa dels hostals, en particular, que dites crides per les vegaries no eren
stades pubblicades en la forma acostumada. Y
per dita enbaxada fonc feta elecció de don Johan Tormo, mossèn Ramon Vicens de Sanctmenat y mossèn Miquel Bastida, los quals hanaren a casa del dit senyor don Garsía, aprés de
cobrada del síndic del General laf resposta, al
qual havien tramès per demanar lloc de ésser
oïtsg ha sa senyoria. Y axí, essents en casa del dit
senyor don Garsía, le explicaren dita enbaxada;
e aprés, tornats foren dits enbaxadors en la casa
de la Diputació, hont los speraven los senyors
deputats ab los restants de les dotze persones,
feren relació com avien explicada dita enbaxada
a sa senyoria, lo qual los havia fet de resposta
que stava bé y que ja se havia conplit ab lo que
sa magestat havieh manat al peu de la letra; lo
qual entès, desliberaren que fossen fetes letres a
sa magestat y al Consell Supremo als enbaxadors, ut in registro.

107v

Dissabta, XXVIIII. En aquest die, de gran matí,
partiren de la platja de la present ciutat de
Barchinona vint-y-vuyt galeres, que van a Cartagèniai ab molts soldats, per anar a socórrer
Orà.

Diumenje, XVI. En aquest dieg, deprés dinar,
entre dues y tres hores, fonc extret en presència
del Consell de Cent, per scrivà del dit Consell y
per scrivà major de dita casa de la ciutat, mossèn Miquel Joan Cellers, mon jermà.
Dimarç, XVIII. En aquest die se ajustaren en la
casa de la Diputació les dotze persones.
Dimecres, XVIIII. Festum beati Ivonis. En aquest
die, de matí, arribaren en la platja de la present
ciutat vint-y-unah galeres, ço és, dotse de Joan
Andrea Doria, sinc del papa, quatre de Nàpols,
y a Rosas ne eren romases dues. Diu-se que han
de avarar quatre en la present ciutat y han de
anar a socórreri la fortalesa de Orà, en Barbaria, que stà assetjada dels moros de Alger.

106v

Dijous, XX. Festum Assencionis Domini.
Divendres, XXI. En aquest die se ajustaren y
congregaren en la casa de la Diputació lo il·
lustre senyor comte de Aytona, don Joan Tormo, mossèn Vicens Bassa, canonje y degà,
mossèn Antoni Brunet, mossèn Ramon Vicens
a. a continuació ratllat en.
b. a continuació ratllat sua.
c. a continuació ratllat dels em.
d. ninguna ... fet interlineat al marge esquerre.– a continuació ratllat a publicr-las a ningun loc.
e. a continuació ratllat lo dit fet.
f. a continuació ratllat que ell.
g. a continuació ratllat en la.
h. una interlineat.
i. a continuació ratllat Orà.

a. a continuació ratllat de ordenació dels senyors.
b. a continuació ratllat les dotze persones.
c. a continuació ratllat compte.
d. a continuació ratllat y.
e. a continuació ratllat Go.
f. la resposta interlineat.
g. a continuació ratllat i·l.
h. a continuació ratllat me.
i. a continuació ratllat per.
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tiren les 30, les vuyta de Gènova y Savoyab arribaren en dit port de Cartagènia, y que la hora
matexa partiren. Que plàsie al Senyor donar-los
bona ventura, amén.

Diumenje, XXX. Festum Pentecostes.
Dilluns, XXXI. En aquest die, a la vesprada, arribaren en la platja de la present ciutat vuyt
galeras, ço és, quatre de la senyoria de Gènova
y quatre del príncep de Savoya. Y en aquest
matex dia, a la mitjanit, partiren ab molta deligència per hanar a Cartagènia, per aconseguir
las altras, y de aquí anar a socórrera la fortalesa
de Orà, qui stà hasetjada per los moros de Alger.
108r

Juny, any

Dimecres, XVI. En aquest die, en la nit, partiren
de la platja de la present ciutat les sinc galeresc
dels comanadors de Sanct Joan y tres altres que
don Joan de Cardona ne ha avarades de nou,
que lo rey li ha donades per guarda de la illa de
Sicíliad, y tres altres que·n ha de armar sense les
sis que vuy don Loís Osorio té vuy en Sisília; y
ab dites tres galeres se enbarcaren molts cavallers y persones senyalades, per dita jornada, y
tots los soldats van ab ellas són catalans. Que
plàsie al Senyor voler-los guardar de mal y donar-los bona ventura, amén.

MDLXIII

Dimecres, II. En aquest die partí per a la sua
sobrecol·lecta de levant mestre Luc Comadaran, sobrecollidor del dit General.
Dijous, III. En aquest die se ajustaren en la casa
de la Diputació, de les dotze persones, les devall scrites: mossèn Vicens Bassa, canonje y
degà de la Seu, mossèn Antoni Brunet, canonje, lo il·lustre senyor comte de Aytonab, mossèn
Ramon Vicens de Sanctmenat, mossèn Miquel
Joan de Bellafilla, mossèn Galceran Carbó,
mossèn Joan Loís Lull, mossèn Jaume de Mitjavilla y mossèn Miquel Bastida.
108v

109r

109v

Dijous, XVII. Octava festivitatis de Corpori Christi. En aquest die, deprés dinar, féu la Seu solemna professó. Isqué per lo portal major de la
Seu, y per loe palau del senyor bisbe, per la
plassa de Sant Jaume, per la Calsataria y per la
plassa del Rey; y anà·y molta gent.
Divendres, XVIII. En aquest die, de matí, partíf
de la present ciutat misser Pere Balle, altre dels
honorables assessors ordinaris del dit General,
mossèn Dionís Clasquerí y Francesch Cavaller,
altre dels ajudants ordinaris de la scrivania major de la casa de la Diputació, a la volta de Tarragona, per affers y comissió dels senyors deputats, ut in registro.

Dijous, X. Festum de Corpore Christi. En aquest
die, deprés dinar, se féu solemna professó per
los lochs acostumats; y, essents la custòdia exida de la sglésia de Sancta Maria de la Mar, en lo
carrer qui ex dels Cambis y entre lo carrer Amble, vingué una molt gran ruxada y fonc forsat
de recullir lac custòdia sota un postís, y la gent
se recullí per desota los postissos.

Diumenje, XX. En aquest die, en la nit, arribà
en la present ciutat un correu, diuen que deyag.

Divendres, XI. En aquest die tornà de la sua
sobrecol·lecta mestre Luc Comadaran, sobrecollidord del dit General, de la sobrecol·lecta de
ponent. A VII de juny, 1563, à de aver mestre
Luch Comadaran, per huna anada de la sua
sobrecol·lecta, espedit per mi, a dit VII de juny
1563, 46 (lliures), 13 (sous), 4.

110r

Diumenje, XIII. En aquest die, deprés dinar,
entre tres y quatre hores, arribaren en la platja
de la present ciutat sinc galeres de Malta, del
orde de Sanct Johan, per hanar a Cartagèniae,
hont heren les altres galeres, per hanar a socórrer Horà.

110v

Dijous, XXIIII. Festum beati Joannis Batiste.
Dissabte, XXVI. En aquest die se pubblicaren
per la present ciutat y·s convocaren Corts Generals per la magestat del rey nostre senyor, per
la vila de Monçó, per a IIII de agosth propvinent.

Dilluns, XIIII. En aquest die vingué nova com
de Cartagènia havien partides trenta galeres per
anar ha socórrer Horà, y com lo matex die para.
b.
c.
d.
e.

[1563 ]

a continuació ratllat Orà qui.
a continuació ratllat do.
a continuació ratllat sanct sagrament y·l.
a continuació ratllat del.
a continuació ratllat per.

Dimarç, XXVIIII. Festum beatorum Petri et Pauli, apostolorum. En aquest die arribaren en la
present ciutat misser Pere Balle, mossèn Dionís
Clasquerí y Francesch Cavaller, hont per negossis del General són anats. En aquest die fech
fer lo compte al senyor don misser Josef Oliver,
per XII dietas à servit per ausènsia de senyor
a. a continuació ratllat hi.
b. a continuació ratllat hi arril.
c. a continuació ratllat dels.
d. a continuació ratllat ultra.
e. a continuació ratllat portal.
f. a continuació repetit partí.
g. text inacabat.
h. a continuació ratllat any M.
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il·lustresa marquès de Camarassa, lo comte de
Aytona, don Loís de Requesens, comanador
major de Castella, y molts altrosb senyors principals y cavallers, y aportaren-lo al dit monestir
en la forma següent: // 112v // primerament,
anaven vint-y-quatre covers cuberts ab tovalles
blanques, aprés molts ab gramalles noves ab
los capirons al cap, ab antorxer blanques a les
mans, aprés venien les parròquies, aprés les òrdens, y aprés la Seu, y aprés venie lo cors de la
dita il·lustre senyora, sobre un túmol, dins una
caxa, que com és dit aportaven las ditas personas il·lustres, y aprés venien los magnífichs
consellers com a cap de dol, aconpanyats de
pròmens. Y, entrats foren dins la dita sglésia,
posaren lo dit cors alt sobre un túmol mol alt,
que ab molts grahons havien fet en lo mitx delc
cor de baix, y los concellers se sagueren en la
part dreta del altar major, baig en les cadires
del cor, y los senyors deputats seyen a la altra
banda de la trona, hon ja eren abans que la dita
sepultura no arribàs, que per no entrar en
competèncias no anaren a casa del dit il·lustre
senyor loctinent. Digué la missa lo reverendíssimo senyor bisbe de Urgell. Sermonà mestre
Thomàs Alax, mestre en theologia del ditd monestir. Y, acabat lo offici y sermó, soterraren
loe cos de la dita senyora en lo replà del altar
major, devant la porta de la segrestia, y dit cors
fonc acomanat als frares del dit monestir. Y,
soterrat fonc, la dita creu y convents y par
ròquies se’n tornaren a la Seuf, de hon eren
exides. En lo cadafal que havien fetg en lo dit
cor, sobre lo qual stave lo dit túmol, havie
moltes senyores, ço és, la marquesa de Camarassa, la muller del comanador major yh moltes
altres senyores. Y sobre lo dit cadafalç staven
mossèn Barnat Aymeric, regent la Thesoraria
de Cathalunya, y don Pedro de Eril y de Cardona, senyor del Albi, qui rebian les senyores
venieni ab los consellers. Se segué i·ls presseïa
Anton Doria, qui se avie posat y aportave lo
àbit del Tusó.

misser Pere Balle, a raó 5 sous, 6 diners, 2/3 lo
dia, valen 3 lliures, 6 sous, 8, sumat y aprovat, a
8 de juliol, 1563.
111v

Juliol, any

MDLXIII

Divendres VIIII. En aquest die, de matí, vingueren en concistori don Johan de Tormo, mossèn
Joan Carles de Caldés, senyor de Segur, mossèn Loís Dusay y missera... Axerrat, qui per los
senyors diputats eren stats tramesos a la cort de
sa magestat.
Dissabta, X. Festum beati Christofori, martiris.
Diumenje, XI. En aquest die, en la plassa del
Rey, per los resverents inquisidorsb.
112r

Dimarç, XIII. Festum beate Margarite.
Dijous, XV. En aquest die, entre les onse y dotze hores de mitjanit, passà de aquesta vida en
la altra la ànima de la il·lustre senyora dona
Victòria Columna y de Tholedo, muller del il·
lustre senyor don Garsía de Toledo, loctinent
y capità general en lo present principat de Cathalunya, aprés de haver rebut los sancts sagraments de la Sancta Mare Sglésia, cuius anima
requiescat in pace. Y, morta fonc, lo il·lustre senyor don García se’n anà al monestir de Jesús,
fora Barchinona.
Divendres, XVI. En aquest die, al toc de les dotze hores, comensaren a tocar totes les sglésies y
monestirs, encara que abans concorregué alguna competènsia, perquè les sglésies no volien
tocar que la Seu no tocàs; y la Seu no volia tocar per estar scomunicats los canonjes sobre lo
de la bulla de les galeres, y abans que no tocà la
Seu foren absols y axí, a les dotze hores, totom
tocà.
Dissabta, XVII. En aquest die, de matí, se soter
rà lo cors de la dita il·lustre senyora dona Victòria Colunna y de Toledo, muller del il·lustre
senyor don Garsía de Toledo, loctinent de sa
magestat en lo present principat de Cathalunya, en lo monestir de Sancta Catarina, del
orde de Sanct Domingo, de la present ciutat. Y
fonc de aquesta manera, que totes les òrdens o
religions y les parròchies se ajustaren a la Seu, y
ab la creu major de dita Seu anaren totes les
dites religions y parròquies y lo reverent Capítol de la dita Seu, y anaren a la casa hont posa
lo dit il·lustre senyor don Garsía, que són del
excel·lent duc de Cardona y Soborb; y, aprés
de fetes moltes absoltes, prengueren lo cors los

113r

a. a continuació un espai en blanc.
b. text inacabat.

Dijous, XXII. Festum beate Marie Magdalena.
En aquest die, de matí, se ajustaren y congregaren en la casa de la Deputació, per extracció de
diputats, los senyors deputats y oÿdors de
comptes, los il·lustres senyors marquès de Camarassa, lo compte de Aytona y lo comanador
major, y seyen en aquesta manera: al cap de la
a. a continuació ratllat don.
b. a continuació ratllat cam.
c. a continuació ratllat gran.
d. a continuació ratllat monestir.
e. a continuació ratllat dit.
f. a continuació ratllat y.
g. a continuació ratllat s.
h. a continuació ratllat o.
i. a continuació ratllat los dits senyors marqués.
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taula, lo senyor abat ecclesiàstic, ab una cadira,
a la mà dreta loa deputat militar, y aprés lo il·
lustre compte de Aytona, y aprés lo oÿdor ecclesiàstic, y a la altra mà seye primer lo il·lustre
compte de Aytona, y aprés lo oÿdor ecclesiàstic, y a la altra mà seyé primer lo il·lustre senyor
marquès de Camarassa, lo il·lustre senyor comanador majorb, lo diputat real, don Miquel
de Tormo, y aprés lo oÿdor militar, yc a la altra
banda, y aprés los senyors oÿdors y testimonis.
Y de matí foren extrets per deputats lo bisbe de
Barcelona, mossèn Johan Francesc de Caldés,
senyor de Segur, y mestre Francesc Torrelles.
Oÿdors: mossèn (Miquel Joan de) Olzinelles,
canonje de Leyda, mossèn Jaumotd Alamany de
Bellpuig, mossèn Tomàs Taularí, burguès de
Perpinyà.
113v

Dissabta, XXIIII. À de aver misser Perot Nato,
doctor en lleis, assesor del deputat llocal de Gerona, per son salari dels tres anys que an comensat an octubre de MDLXI y MDLXII y MDLXIII,
com llargament apar en lo dietari de la present
cassa, a raó de V lliures, sous per quiscun any,
valen XV lliures, sous sumat y aprovat, per so
que sie pagat, fermada primer àpocha nessessària; espedit per mi, a XXIIIIo de juliol, MDLXIII.
Diumenje, XXV. Festum beati Jacobi, apostoli.

114r

Divendres, XXX. En aquest die fonc proveït del
offici de guarda ordinari, en lo portal de Sanct
Antoni de la present ciutat, Benet Thomàs Miralles.
Dissabta, XXXI. Fins en aquest die no·y ha ningun
official continuat per absència haje feta en son offici, per no haver-me feta relació los porters.

Trienni 1563-1566
1r

Agost, any

MDLXIII

Diumenje, lo primer. Festum Vincula sancti Petri. En aquest die juraren mossèn Johan
Fransesc de Caldés, senyor de Segur, en la vegeria dee Cervera domiciliat, deputat per lo
bras militar, y mossèn Miquel Joan de Olzinelles, canonje de la Seu de Leyda, oÿdor de
comptes ecclesiàstic; y prengué lo jurament
mossèn Galceran Burguès, balle de Barcelona.
Dilluns, II. En aquest die, després dinar, los dits
a. a continuació ratllat il·lustre senyor marqués de Camarasa y aprés lo diputat militar y a la compre de ai.
b. a continuació ratllat mossèn.
c. a continuació ratllat ap.
d. Jaumot interlineat.
e. a continuació ratllat Urgell d.

diputat militar y oÿdor de comptes, aconpanyats dels officials del General, anaren a visitar
lo il·lustre senyor loctinent.

[1563 ]

Dimecres, IIII. En aquest die, de matí, vingueren en la casa de la Diputació lo prior del monestir de Sancta Catharina, per a convidar los
senyors diputats per lo sendemà, per la festa de
sanct Domingo.
Dijous, V. Festum beati Dominici, confessoris.
En aquest die, de matí, los dits senyors deputat
militar y oÿdor de comptes ecclesiàstic, aconpanyats dels officials del dit General, anaren al
monestir de Sancta Catarinaa, del orde de preïcadors; y sermonà fra Hierònimob ..., del dit
monestir.
1v

Dimecres, VIII. En aquest die, de matí, prestà lo
jurament acostumat mossèn Jaumot Alamany,
oÿdor de comptes militar.
Dimarç, X. Festum beati Laurencii, martiris.

2r

Diumenje,
Marie.

XV.

2v

Dilluns, XXIII. En aquest die, de matí, Melchior
Rovira, porter, tocades nou ores, me féu relació
que faltavan en la casa de la Diputació Miquel
Dot, mossèn Pere Cassador, y al cap de una
stona vingué dit Cassador.

3r

Dimarç, XXIIII. En aquest die partí de la present ciutat, per a la volta de Monçó, mossèn
Joan Ciurana, adjunct al offici de regent los
comptes.

Festum Assumpcionis Beate

Dijous, XXVI. En aquest die foren presentats en
lo concistori dels senyors deputats, per mossèn
Francesc Boquet, lo trienni proppassat diputat
local de la ciutat de Urgell, los comptes de lur
administració. En aquest matex die féu relació
Melchiorc.
Divendres, XXVII. En aquest die, de matí, partí
misser Francesc Sala, altre dels assessors y advocats ordinaris del dit General, y Francesch
Cavaller, altre dels ajudants de la scrivania major, per negossis del dit General. En aquest
die, després dinar, los senyors deputat militar
y oÿdors de comptes, ecclesiàstic y militar,
anaren a visitar lo il·lustríssimo y reverendíssimo senyor cardenal Patxeco, en la casa del il·
lustre loctinent general, lo qual los féu moltes
festes.
a. a continuació ratllat y.
b. a continuació un espai en blanc.
c. text inacabat.
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[1563 ]

Dissabte, XXVIII. En aquest die, després dinar,
entrà en la present ciutat mestre Francesch
Torrelles, extret lo dia de la gloriosa Magdalena, y axí, a cavall, vingué en la casa de la Diputació y prestà lo jurament acostumat, y per
estar molt de mala ganaa stigué poc en concistori.
Diumenje,
Joannis.
3v

XXVIIII.

gestat ha convocades y congregades en la vila de
Monsó, y tanbé partí ab ells misser Johan Cellers, scrivà del Consell de Cent de la casa de la
ciutat. Que plàsie al Senyor los don forses per
ha tractara y cloure coses per al bé y útil de la
dita ciutat y del present Principat, amén.
En aquest matex die, entre sinc y sis hores de
vesprada, se enbarcaren en la platja de la present ciutat lo príncep de Sena, fill del duc de
Florensa, lo il·lustríssimo y reverendíssimo cardenal Patxeco, cardenal deb..., y lo il·lustre don
Loís de Súnigua, comanador major de Castella
y senyor de Molins de Retx y Martorell, y dona
Hierònima Gralla, muller sua; y enbarcaren-se
ab sinc galeres de la religió de Sanct Joan, y tres
del dit príncep y una de un capità genovés dit
Bondinello Sauli. Que plàcie al Senyor volerlos donar bon passat-je.

Festum Decollacionis sancti

Dilluns, a XXX. En aquest die, per estar indispost lo diputat real, no·y agué concistori.
Dimarç, XXXI. En aquest die, de matí, me féu
relació Jaume Bosc com havia regonegudes les
instàncies de la casa de la Diputació y faltava
mossèn Pere Cassador y mossèn Miquel Ciurana. En aquest die los senyors deputats militar,
lo real per sa indiposició absent del present
concistori, y los oÿdors ecclesiàstic y militar, lo
real que encara no ha jurat absent de la present
ciutat, manaren a Antoni Joan Bonet, notari,
síndic del dit General, present en concistori,
que en la hora matexa vaje als reverents inquisidors y que de lur part los digués que, conforme
la bulla del papa Leó, són obligats a jurar los
capítols tocants a dit lur offici, fets en lo any
MDXX, y que com les dites coses sien vingudes a
lur memòria ara, en lo int(r)oït de lur offici, per
ço que [...]-los-ho a lur memòria, los preguen
que vullen prestar dit jurament. E al cap de una
stona, tornat fonc dit síndic, referí als dits senyors diputats lo que dits inquisidors dit li
hanb, que digués als senyors deputats que se informen de persones que sàpien lo que ha passat,
y que ses mersès són persones que ho miraran
bé, y que ells no són obbligats a jurar dits capítols perquè no convé a la repúbblica, perquè hi
ha alguns de dits capítols que són indefectuosos, y que, si ells fossen obbligats a jurar-los,
que ells los agueren jurats sens requerir-losne, enperò que no convenen per lo bé de la cristiandat.

4r

Satembre, any

Dijous, a II. En aquest die, de matí, vingué en
concistori mestre Francesc Torrelles, deputat
real. En aquest matex die, per part de mossèn
Joan Tallada, lo trienni proppassat deputat
local de la vila de Trem, foren presentats los
comptes de lur administració. En aquest die
tornaren de la ciutat de Tarragona misser
Francesc Sala y mossèn Francesch Cavaller.
S’és fet lo compte en aquest dia al senyor misser don Josef Oliver, altre dels esesós ordinaris de la Diputació, per 7 dietes à servit per
ausència de misser Francesch Sala, de 1 lliura,
XVIIII sous, sumat y aprovat, per so sia pagat,
fermada primer àpocha nesesària; despedit
per mi, en Barchinona, a VII de setembre,
1563.
Dissabta, IIII. En aquest die, de matí, se ajustaren en la casa de Diputació lo il·lustre senyor
compte de Aytona, don Joan Tormo, misser
Garau Vilana y misser Francesch Solsona, canonjes de Barchinona, mossèn Riembau de
Corbera de Linàs, mossèn Miquel Joan de Bellafilla, mossènc ... Amell, conseller terç de
Barchinona, mossèn Galseran Carbó y mossèn
Miguel Bastida, per comunicar-los les mucions
per a la Cort de Monçó. En aquest die se por
rogà la Règia Audiència.

M DLXIII

Dimecres, lo primer. Sanctorum Egidi et Luppi.
En aquest die, deprés dinar, entre dues y tres
hores deprés dinar, partiren de la casa de lac ciutat, per ha Monsó, mossèn Valentí Farreras,
conseller en cap de la present ciutat, mossèn
Miquel Valseca y mossèn Pere Farreras, ciutedans, y misser Benet Farran, doctor en leys, síndichs de Barchinonad, per a las Corts que sa maa. a continuació ratllat sen.
b. a continuació ratllat en la forma següent.
c. a continuació ratllat Diputació.– a continuació repetit
casa de la.
d. a continuació ratllat síndicis.

4v

Diumenje, V. En aquest die partí de la present
ciutat, per a la vila de Monçó, lo il·lustre senyor
don Garsía de Toledo, per ha Monsó.
Dilluns, VI. En aquest die foren presentats los
comptes de la deputació local de Cervera per
mossèn Joan Pons, prevere, deputat local de
a. a continuació ratllat coses que sien b.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació ratllat Ga.– a continuació un espai en blanc.
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Cervera. E per part de Pasqual Texidor, deputat local de Tàrrega, los de sa administració.
Jaumea Bosc féu relació com vuy, de matí ni
deprés dinar, no faltave ningú en la Diputació.
Dimarç, VII. En aquest die, de matí ni deprés
dinar, no faltà ningun official enb la casa de la
Diputació.

sous, sumat y aprovat, per ço que sia pagat, firmada primer àpocha nessesària; despedit per
mi, en Barchinona, a XVI de setembre, MDLXIII.
5v

5r

Dilluns, XIII. En aquest die prestà lo jurament
acostumat mossèn Thomàs Taularí, burgèsh de
la vila de Perpinyà, oÿdor de comptes de dit
General per lo bras real. En aquest die, de
matí, no foren a la casa de la Diputació Barnat
Boscà y Josef Bosc, segons me dix Joan Sanxo,
porter.

6r

Dissabta, XXV. En aquest die, per part de mossèn Antoni Vilaformiu, lo trienni proppassat
deputat locala deb Bergac.
Dimarç, XXVIII. En aquest die, per part de Joan
Uguet, diputat local de Vilafranca de Penadès,
foren presentats en concistori los comptes de sa
administració.

6v

Dimecres,
cangeli.

XXVIIII.

Festum beati Michaelis, ar-

Dijous, XXX. Festum beati Hieronimi.
7r

Octubre, any

MDLXIII

Dissabta, II. En aquesta semana ningun porter
me féu relació si hi faltava ningund official, y axí
no n’i ha continuat ninguna absència.

Dimarç, XIIII. Festum Sancte Crusis.

Diumenje, III. En aquest die, deprés dinar, partí de la present ciutat de Barchinona, per a la
volta de Rosselló, mestre Francesc Torrelles,
deputat real, per sos negossis.

Dimecres, XV. En aquest die, de matí, partí de
la present ciutat, per a la vila de Monçó, mossèn Jaumot Alamany, oÿdor de comptes militar. En aquest die, de matí ni deprés dinar, no
faltà ningun official en la casa de la casa de la
Diputació. En aquest die foren presentats en
concistori, per part de mossèn Damià Poc, deputat local de Castelló d’Empúries, los comptes de sa administració. Més, per part de mossèni... Navés, deputat de Vic.

Dilluns, IIII. Festum beati Francisci. En aquest
die, de matí, partiren de la present casa de la
Diputació, per anar al monestir de framenós,
per oir lo offici, los senyors diputat militar y
oÿdors de comptes ecclesiàstic y real. Digué lo
offici lo reverent bisbe Jubí y sermonà mestre
Pau Bell.

Dijous, XVI. En aquest die, de matí, faltaven en
la Diputació mossèn Pere Cassador, Barnat
Boscà y Baltesar Dot, segons me dix Joan
Sanxo. En aquest dia s’és fet lo compte a misser Jaume Folchs, doctor en drets, de V lliures,

Dimecres, VI. En aquest die partí mossèn Luc
Comadaran, sobrecollidor del dit General de la
sobrecol·lecta de levant.
7v

a. a continuació ratllat Mestre.
b. a continuació ratllat concistori.– a continuació repetit
en.
c. a continuació ratllat de Tarragona.
d. text inacabat
e. a continuació ratllat l dip.
f. a continuació ratllat Tarragona.
g. a continuació ratllat Mestre.
h. a continuació ratllat oÿdor.
i. a continuació un espai en blanc.

Dilluns, XX. Jaume Bosc, porter, me féu relació
com, ni de matí ni deprés dinar, no faltà ningun
official en la casa de la Diputació.
Dimecres, XXII. En aquest die, per part de mossèn Miquel Hospital, lo trienni proppassat diputat local de Gerona, foren presentats los
comptes de son offici.

Dimecres, VIII. Festum Nativitatis Beate Marie.
Dijous, VIIII. En aquest die per mossèn Johan
Rossell, deputat local lo trienni proppassat, diputat localc de Tarragonad. En aquest matex
die, per part dee mossèn Vicens Bover, lo trienni proppassat diputat local def Monblanc,
foren presentats los comptes de sa administració. Jaumeg Bosc, porter real, me féu relació
com lo die present no·y faltave ningun official
en la casa de la Deputació, ni de matí ni després dinar. En aquest die partí per ha Monsó
Miquel Ciurana, regent los comptes de dit General, tramès per los senyors deputats.

[1563 ]

Dijous, VII. En aquest die, per no ésser vingut
lo reverendíssimo senyor bisbe de Barchinona
dins los dos mesos per capítol de Cort statuïts,
fonc extret lo bisbe de Vic; y, per no ésser en
Barchinona, segons lo que ab la sumària infora.
b.
c.
d.

a continuació repetit deputat local.
a continuació ratllat Tàrrega.
text inacabat.
a continuació ratllat po.
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[1563 ]

mació que se’n rebé consta, fonc extret lo bisbe
de Tortossa, qui tan bé constà ésser absent del
present Principat; y fonc extret mossèn Onofre
Gomis, canonje y cabiscol de la Seu de Urgell.
8r

Divendres, XV. En aquest die prestà lo jurament, en la forma acostumada, mossèn Onofre
Gomis, canonje y cabiscol de la Seu de Urgell,
novament extret per diputat del bras ecclesiàstic. Fins en aquest dia s’és fet lo compte al senyor mossèn Miquel Olzinelles, oÿdor de
comptes ecclesiàstich, de XXVIII lliures, II sous,
VI, sumat y aprovat, per so que sia pagat, fermada primer àpocha nessesària; despedit per mi,
en Barchinona, a XXV de octubre, MDLXIII; XXVIII lliures, II sous, VI.

dia de la present mesada relació los porters,
no està continuada ninguna absència. En
aquest die s’és fet lo compte al molt reverent
y magnífich senyor mossèn Honofre Gomis,
diputat eclesiàstich, de XVII dias que à servit,
so és, de XV del present fins lo dia corent, a
raó 2 lliures, IIII sous lo dia, valen XX lliures,
VIII sous, sumat y aprovat, per sò que sia pagat, fermada primer àpocha nessesària; despedit per mi, en Barchinona, al primer de desembre, MDLXIII.
10r

Dijous, XXI. Festum Undesim Milia Virgina. En
aquest die lo reverent Capítol de la Seu de
Barchinonab ab molt solemna professó, aconpanyats de los concellers, anaren a portar lo cors
de la gloriossa sancta Madrona, per la gran secada és per la terra, y axí lo aportaren, i·ll aportaren y·l posaren en loc altar major de la Seu.

Dimarç, II. Conmemoracio Defunctorum.
Dissabta, VI. Festum martirii sancti Severi, episcopi.
10v

11r

Diumenje, XIIII. En aquest die arribà y tornà en
la present ciutat misser Francesc Sala, altre dels
advocats del dit General, qui per sos negossis
ere anat a la volta de Leyda. En aquest dia s’és
fet lo compte a misser don Josef Oliver y de
Botaller, altre dels asessós, del tems à servit per
ausènsia de misser Francesch Sala, altre dels assessós, de XXIII dies à servit, a raó de C lliures,
sous l’any, ve a raó V sous, VII lo dia, valen VI
lliures, VIII sous, V, sumat y aprovat, y per so
que sia pagat, fermada primer àpocha nessessària; despedit per mi, en Barchinona, ha XX de
noembre, MDLXIII.

11v

Diumenje, XXI. En aquest die, passat mitx jorn,
partí de la present ciutat per a la volta de Caneta, mossèn Onofre Gomis, canonje y cabiscol
de la Seu de Urgellb, deputat ecclesiàstic, per
sos negossis.

Dissabta, XXIII. Festum beate Eularie, virginis.
Dilluns, XXVd. En aquest die, deprés dinar, féu
una grandíssima ruxada y plogué molt. Que
Déu ne sie loat y la gloriossa sancta Madrona.
En aquest die, per Barnat Roviralta, lo trienni
proppassat deputat local de Manressa, foren
presentats los comptes de lur administració.
Dijous,
Jude.

XXVIII.

Festum beatorum Simonis et

Dissabta, XXX. En aquest die vingué en concistori mossèn Jaumot Alamany, oÿdore militar,
de la vilaf de Monçó.
Diumenjeg,

XXXI.

Diumenje, VII. En aquest die arribà de la sua
sobrecol·lecta mossèn Luc Comadaran, sobrecollidor de levant.
Dijous, XI. Festum beati Martini, episcopi.

Divendres, XXII. En aquest die, per negossis
propis, partí de la present ciutat per a la de Leyda misser Francesc Sala, altre dels assesors del
dit General.

9r

MDLXIII

Dilluns, lo primer. Festum Omnium Sanctorum.

Dilluns, XVIII. Festum beati Lucia, evangeliste.
Aquest die partí per ha Monçó Melchior Rovira, porter dels senyors deputats, ab una càrrega
de processos aportava un traginer, en què hi
havia sexanta-dos processos.
8v

Noembre, any

Per no haver-me feta ningun

a. a continuació ratllat apostoli.
b. a continuació ratllat acompany.
c. a continuació ratllat altal.
d. a continuació ratllat III.
e. a continuació ratllat real.
f. a continuació ratllat de Monçó.
g. Diumenje interlineat, damunt de Dilluns ratllat.

Dilluns, XXII. En aquest die partí de la present
ciutat, a la volta de Monçó, mossèn Jaumot
Alamany, oÿdor de comptes militar, per sos negossis propris. En aquest die, ja tart, arribà en la
present ciutatc, de la volta de Rosselló, mestre
Francesc Torrelles, deputat real. En aquest dia
s’és passat lo compte al senyor mossèn Tomàs
Taularí, hoÿdor de comptes real, per LI dies à
a. a continuació ratllat li.
b. a continuació ratllat per.
c. a continuació ratllat mestre.
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Osset y de mosèna Antoni Johan Ferran, scrivà
del secret, los dix lo demuntdit, y lo dit licenciat de Lasarte li dix com lo senyor inquisidor
Sorito no era allí, y que ell faria que lo secretari
Farran ho comunicaria ab lo doctor Çorito, y
que ell de sa part deye que lo promotor fiscal
havie donada sa petició e informació, y que a ell
li pesarie que ningú ne agués treball nib pena, y
que ell ho destorbarà tot lo que porà, més que
instant lo promotor fiscal no parà dexar de fer
lo que és obbligat.

servit per ausènsia del senyor mestre Francesch
Torrelles, diputat real, a raó VII sous, VI diners
lo dia, valen XVIIIIo lliures, II sous, VI diners, sumat y aprovat, y per so que sia pagat, fermada
primer àpocha nessesària; despedit per mi, en
Barchinona, a XXVII de noembre, M D LXIII.
Dimecres, XXIIII. En aquest die, de matí, vingué en concistori mestre Francesc Torrelles,
deputat real. En aquest die vingueren en la casa
de la Diputació lo reverent prior de monestir
de preïcadors de la present ciutat, aconpanyat
de tres frares antichs del dit monastir, per ha
convidar als senyors deputats per ha demà, al
offici y sermó.
12r

Dijous, XXV. Festum beate Catharine, virginis
et martiris. En aquest die no anaren los senyors deputats a Sancta Catarina, per les competències tenien los inquisidors ab los senyors
deputats.

[1563 ]

Dimarç, XXX. Festum beati Andree apostoli. Foren extrets en la casa de la ciutat per consellers
mossèn Jaume Joan Çapila, misser Miquel Sar
rovi, mossèn Galseran Durallc, militar, mossèn
Jaume, mercader, y mossèn Francesch Joan,
apotecari. Obrés: mossèn Mateu de Soler y Josep Ferran.
13r

Dimarç, XXIII. En aquest die, entre les tres y
quatre hores passat mitxjorn, los senyors deputats manaren a mossèn Antoni Joan Bonet, notari, síndich y procurador del General, present
en lur concistori, que, de part del concistori de
dits senyors deputats, anàs als reverents inquisidors de la herètica pravitata, hi·ls digués com
havien sabut que de lur part eren estades presentades unes letres als senyors mossèn Joan
Francès de Calders, diputat militar, y al reverent mossèn Miquel Johan de Olzinelles, oÿdor
de comptes ecclesiàstichs, ab les quals los manaven que, dins cert termini, obressen la porta
de la torra feta per los senyors deputats per al
aposento del il·lustre loctinent general y unes
finestres de dita casa, y que dits senyors diputats fan molta maravella de la presentació de
tals letras als dits mossèn Calders y a mossèn
Olzinelles feta, com dites porta y finestra se
sien tancades y paradades dies ha, de ordinació
y deliberació de dits senyors diputats y de lur
concistori, y nob de manament de dits Calders
y Olzinelles particularment.
E, tornant fonc lo dit matex die, entre les quatre y sinc hores desprès dinarc, lo dit mossèn
Bonet dix als dits senyors deputats com la hora
matexa venie del palau dels reverents in- // 12v
// quisidors, yd que en lo secret del dit Sanct
Offici havie trobat lose reverents licenciat de
Lasartef, y que en presència de misser Cosme
a. a continuació ratllat y.
b. no interlineat damunt de per ratllat.
c. a continuació ratllat dix.
d. a continuació ratllat com.
e. a continuació ratllat lic.
f. a continuació ratllat y lo doctor Çorito.

Desembre, any

MDLXIII

Dijous, II. En aquest die partí missser Francesch Sala, assessor del dit General, per ha
Monçó, per negossis del General.
Divendres, III. En aquest die, de matí, vingué
en concistori mossèn Barthomeu Garsia, notari
del Sanct Offici de la Inquisició, y dix als semsors diputats ecclesiàstic yd real, lo militar y
oÿdors de comptes absents del dit concistori,
en presència de mi, Josef Cellers, y dix que venia de part dels reverents inquisidors per a dirlos certes paraules, y que per no trastocar aquellas les aviae scrites en un paper, y axi·l legí, y
deya de la forma següent: «que ellos se han quexado, de parte de Francesc Gualter, maestro de
cases, y de Francisco Saurina, sarrallero, que les
tenen presos por haver obedesido en darribar una
paret y desarejar una puerta de la torre o mirador que salle al tarrado del palasio real. Que desean saber, los inquisidores, si es ansí, porque son
enemigos de entrometerse en negosios que no sean
suyos», y lo dit Garsia me dix que lo dit paper
era escrit de mà sua.
Dissabta, IIII. En aquest die, de matí, de ordinació dels senyors deputats, se ajustaren y congregaren en la casa de la Diputació los mestres
en theologia devall scrits, ço és, lo reverendíssim mestre Johan Jubí, del orde de framenors,
bisbe de Constantina, mestre Ramon Pasqual,
prior del monestir de Sancta Catarina, del orde
de preïcadors, de la present ciutat de Barchinona, mestre Duran, del orde de Sanct Agostí,
a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat Joan.
ni interlineat, damunt hi ratllat.
a continuació ratllat mossèn Jaume Co.
a continuació ratllat militar.
a continuació ratllat es.
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[1563 ]

mestrea... Postuguès, del orde deb Nostra Senyora del Carme, mestre don Josef de Ajalà, del monestir de Bellem de la present ciutat novament
construït, vulgarment dits // 13v // Ínigos, y mestrec..., del matex orde y monestird, mestree... Diego de la Sara, castellà, del orde de la Santíssima
Trinitat, y mestref... Balle, del orde de la Mersè.
Als quals mestres en theologia, per lo scrúpol
que los frares del monestir de Sancta Catarina de
la present ciutat, qui la present messada o tersa
diuen missa en la casa de la Diputació, feyen de
dir missa als senyors diputatsg militar y oÿdor de
comptes ecclesiàstic, quih pretenien ésser excomunicats per los reverents inquisidors per certes
pretensions entre los dos tribunals, per lo obrir
de certas portas del miradó de la torra del palau
nou que ex sobre la sala gran ont scriuen los notaris, y finestras de dita torra, y de altres que miren sobre la scala del dit palau nou. Tots los dits
doctors concordes, digueren que los senyors deputat militar y oÿdori ecclesiàstic de dret comú
no són excomunicats, bé que per causa de la
temporaj ésser [...], però los molts luterans ha en
Fransa y per levar escàndols, que seria bé que·s
abtinguessen de oir missa en púbblic.
E en dita congregació o aplec fonc tanbé present lo spectable don Pedro de Cardona, aportantveus de general governador en lo present
principat de Cathalunya, y segueren en concistori, ço és, a la mà dreta del senyor deputat ecclesiàstic, aprés de haver fetes moltes serimònies, entre lo dit senyor bisbe Jubí y dit
governador, lo dit reverendíssim senyor bisbe,
y aprés de ell lo dit senyor governador, y aprés
lo deputat militar, y aprés lo oÿdor, y aprés los
doctors teòlechsk, ço és, de una banda y altra, y
aprés los doctors legistes y canonistes, co és,
misser don Josef Oliver y de Boteller, misser
Francecsc Salaverdenya, misserl... Font y Pastor, misser Onofrem Pau Cellers, mon jermà, y
miser Pau Agullana, als quals tanbé aparagué
bé lo dit vot.

de la Diputació los matexosa mestres en theologia, y mestre Jacas, del orde de preïcadors, y
mestre Pau Bells, del monestir de framenors
deb...
Dilluns, VI. Festum beati Nicolavi, episcopi. No
anaren a framenós. En aquest mateix die partiren de la present ciutat, de manament de sa magestat, per a la vila de Monçó, tots los doctors
del Real Consell, en la qual vila de present sa
magestat té Corts als catalansc, aragonesos y
valencians.
14r

Dimarç, VII. En aquest die, de matíd, partí de la
present ciutat, a la volta dee..., mossèn Onofre
Gomis, deputat ecclesiàstic, per sos negossis.
Dimecres, VIII. Festum Purissime Concepcionis
Virginis Marie. En aquest die se féu solemne
professó, en la forma acustumada, per los locs
acostumats. En aquest matex die entrà hen la
present ciutat mossèn Galceran Durall, qui venie de Monçó, qui en la casa de la presentf ciutat lo dia de sanct Andreu era estat extret per
conseller terç. En aquest die, per sos negossis,
partí per ha Leyda mossèn Miquel Joan de Olzinelles, oÿdor ecclesiàstic.
Dijous, VIIII. En aquest die mossèn Galceran
Durall, qui lo diegde sanct Andreu era extreth
conseller y lo dia propassati vingué de Monçó,
prestà lo jurament en la casa de la ciutat, en la
forma acostumada.

14v

Dilluns, XIII. Festum beate Lucie.

15r

Dimarç, XXI. Festum beati Thome, apostoli.

Diumenje, V. En aquest matex die, desprésn dinar, se tornaren aplegar y congregar en la casa
a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació ratllat la.
c. a continuació un espai en blanc.
d. a continuació ratllat fra.
e. a continuació un espai en blanc.– a continuació ratllat
Balle del orde.
f. a continuació un espai en blanc.
g. a continuació ratllat qui.
h. a continuació ratllat per certa excomunicació foren.
i. a continuació ratllat real.
j. a continuació ratllat de lur.
k. a continuació ratllat y ap.
l. a continuació un espai en blanc.
m. a continuació ratllat Celler.
n. després dinar interlineat.

Dijous, XXIII. En aquest die Pere Guillem, porter real, vingué en lo concistori dels senyors deputats yj, de part del spectable senyor don Pedro de Cardona, aportantveus de general governador en lo present Principat, los dix com lo
dit spectable senyor los pregave que li volguessen dexar las presons de la present casa de la Diputació, que ara poc ha se eren fetes, per posar
en aquelles alguns presos tenia. E los senyors
diputats li respongueren que eren molt contents de dexar-li las ditas presonsk per ha posar-hi los presos que volrie, més que un porter
a. a continuació ratllat mi.
b. a continuació ratllat Be.– text inacabat.
c. a continuació ratllat arag.
d. a continuació ratllat perdi.
e. a continuació un espai en blanc.
f. present interlineat.
g. a continuació ratllat passat.
h. a continuació repetit extret.
i. a continuació ratllat entrà en la.
j. a continuació ratllat ls.
k. a continuació ratllat emperò que.
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de la casa, lo que los dits senyors volrian, tindria la clau, y axí se’n anà.

rant la absència de misser don Josef Oliver y
de Boteller, misser Agostí Bolet, doctor en
drets, fonc proveït de dit offici. En aquest dia
s’és fet lo compte al senyor misser don Josef
Holiver.

Divendres, XXIIII. En aquest dia s’és pasat lo
compte al senyor misser don Josef Holiver y de
Botaller, altre dels assessós, de XXIII dies à servit
per aussènsia de mestre Francesch Sala, altre
dels assessós, V, sumat y aprovat, per so que sia
pagat, firmada primer àpocha nessessària; despedit per mi, en Barchinona, a XXIII de desembre, MDLXIII.

Dimecres, XII. En aquest die, en la casa de la
ciutat de la present ciutat de Barchinona, se
aplegà y ajustàa lo Concell de Cent y Jurats,
per ha tractar y entrendre lo que se ha de fer
per la vinguda que lab magestat del rey nostre
senyor don Felip, rey, fa // 17r // a la present
ciutat de Barchinona, com ha rey. E lo dit
Consell de Cent determinà y desliberà que la
manera de las festas y alimàries se faran, y del
vestit dels concellersc, a vint-i-quatre persones
que anomenaren.

En aquest die los inquisidors trameteren a mossèn Agostí Sauría, prevere, beneficiat en la Seu
de Barchinona, ab comissió per absoldre losb
deputats, y axí los absolgué y [...].
15v

Dissabta, XXV. Festum Natalis Domini. En
aquest die lo spectabble senyor governador, de
licència dels senyors deputats, mès en la presó
de la casa de la Diputació vuyt presoners, y
Melchior Rovira, altre dels porters ordinaris,
tenia la clau.
Diumenje,
martiris.

XXVI.

Dimarç,
cium.
16r

XXVIII.

Janer, any

Diumenje, XVI. En aquest die vingué nova certa
com la magestat del rey nostre senyor ha porrogada la Cort per la ciutat de Barcelona, per a set
del mes de fabrer proppassat.
Dilluns, XVII. Festum beati Antonii, confessoris.
En aquest die se féu extracció de clavari en la
casa de lad ciutat: mossèn Galceran Farrer.

Festum beati Stefani, proto-

Dilluns, XXVII. Festum beati Joanni, evangeliste.

17v

Diumenje, XXIIII. En aquest diee tornà en la
present ciutat misser don Josef Oliver y de Boteller, altre dels assessor.

MDLXIIII

18r

Dimarç, IIIId. En aquest die, tart, arribaren los
aposentadors de sa magestat, per aposentar, per
la vinguda de sa magestat.
Dimecres, Ve. En aquest die passà per la present
ciutat Joan Andria Doria, capità de les galeras
de Gènova.
Dijous, VIf. Epifania Domini.
16v

Dijous, XXI. Festum beati Sabestiani, martiris.
Dissabta, XXIII. Festum beati Vincencii, confessoris.

Festumc Sanctorum Innocen-

Dissabta, lo primer. Circumsissio Domini. En
aquest die feren la cavalcada en la forma y per
los lochs acostumats, los concellers.

[1564 ]

Dimarç, XXV. Festum beati Pauli, apostoli. En
aquest die arribà en la present ciutat mossèn
Miquel Ciurana, de la volta de Monçó.
Dimecres, XXVI. En aquest die, de matí, vingué
en concistori mossèn Jaume Alamany, oÿdor
de comptes militar, y misser Franceschf Sala,
altre dels assessors y advocats ordinaris del dit
General, de la vila de Monçó, hont eren anats.
En aquest dia s’és fet lo compte al senyor don
Josef Holiver y de Boteller, altre dels asesors.

Dissabta, VIII. En aquest die partí de la present
ciutat, per a la vila de Monçó, misser don Josef
Oliver y de Boteller. En aquest matex die, du-

Divendres, XXVIII. En aquest die mossèn Miquel Ciurana, regent los comptes del dit General, restituí y tornà a Mateu Gracià de Serrià,
qui servex lo offici de mossèn Pere Cassador,
racional del dit General, primo, XXI procés fa-

a. a continuació ratllat ab.
b. a continuació ratllat inqui.
c. a continuació ratllat cosme.
d. Dimarç, IIII interlineat, damunt de Dimecres III ratllat.
e. Dimecres, V interlineat, sota de Dijous, V ratllat.– a continuació ratllat Epifania Domini.
f. Dijous, VI interlineat, sota de Divendres, VI ratllat.

a. a continuació ratllat en la dita.
b. a continuació ratllat sereníssim.
c. a continuació ratllat a do.
d. a continuació ratllat Diputació.
e. a continuació ratllat partí.
f. Francesch Sala interlineat, damunt de misser don Josef
Oliver y de Boteller ratllat.

Divendres, VII. Festum beati Juliani, feriatum.
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miliars de la Cort que lo dit racional li liurà
com se’n anà a la Cort y, més, sexanta-dos processos que pera Melchior Rovira foren aportats
en Monçó, per Melchor Rovira, porter dels senyors diputats, y dit Gressià, en presència de
dits senyors deputats, dix que tots hi eren, y axí
los rebé. Més, liurà a Francesch Cavaller lo procés de Jordi Bofill.
18v

Dissabta, XXVIIII. En aquest die, tart, arribà
mossèn Pere Cassador, racional de la casa de la
Diputació, de la vila Monçó.
Dilluns, XXXI. En aquest die vingué en concistori lo reverent mossèn Miquel Joan de Olzinelles, oÿdor de comptes ecclesiàstic, que per sos
negossis ere anat a la volta de Leyda.

19r

Fabrer, any

MDLXIIII

Dimecres,
Marie.

Festum Purificacionis Virginis

II.

Dissabta, V. En aquest die los senyors deputats
y oÿdors de comptes, ab los porters devant
vestits de unas robas de setí morat, com les
que acostumen a aportar, ab les mostres folrades de vellut morat, ab gorres planes de vellut
morat, ab les masses grosses al coll, y dits senyors deputats y oÿdors de comptes, aconpanyats de tots los officials y ministres del dit
General de la present ciutat, entre la una y les
dues hores després dinar, axiren de la casa de
la Diputació, axí ells com los officials, molt
ben vestits y ataviats, bé que a despeses del
General, ab molts criats, patjes y scuders tanbé
molt ataviats ab ses calses de colors y sayos y
capes de contray negre, ab ses faxes de vellut,
y cada deputatb y oÿdorc aportavan sos criatsd
vestits de sa color, que tots los de cada hu anaven diferenciats, y los officials per lo semblant,
y partiren per la plassa de Sanct Jaume, per la
Bocaria, per lo carrer del Hospital y per lo
portal de Sanct Antoni, y dessà lo Collblanc;
// 19v // junct en aquell encontraren lo reverent Capítol de la Seu de Barchinona, ab lo
badell devant, que tornave de bassar la mà de
sa magestat. Y, essent en lo Colblanc, vèrem
que la magestat del rey nostre senyor don Felip exí ab la guarda a la riera que és sobre la
carnissaria de Sans, y axí los senyors deputats
se donaren pressa; y, essent en lo enpadrat, ço
és, entrant en aquell, trobaren los reverents
inquisidors de la herètica pravitat, qui estaven
aturats y los senyors deputats passaren un poc
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat los.
a continuació ratllat les.
a continuació ratllat les.
a continuació ratllat lo color que.

més havant y se apearen perquè sa magestat
ere ja aquí, junct desà la carnissaria; y, apeats,
anàrem a bessar la mà a sa magestat, qui vaentlos apear se era aturat, y los senyors deputats,
oÿdors de comptes y molts officials li bessàrem
les mans, bé que al senyor deputat ecclesiàstic
y oÿdor ecclesiàstica no·ls donà-la, perquè no
u acostume de donar la mà a persones ecclesiàstiques, sinó que·ls posa la mà sobre lo muscle; y, basada li aguérem en la mà, en lo endemitxb que los senyors deputats y oÿdors y
officials cavalcaven, los inquisidors, qui en
aquest endemitx se eren apeats, bessaren la
mà; y, bessada la·y agueren, lo senyor deputat
ecclesiàstic, ab lo barret en la mà, se li posà en
la mà squerra y comensaren a venir-se’n devers Barchinona, y esca[sa]mente avien caminats sinquanta passes, ço és, volent entrar en
lo Collblanc, los magnífichs consellers y pròmens de la present ciutat foren aquí, y sens
apear-se ni descavalcar, sinó de cavall enfora, li
bessaren la mà los dits consellers, pròmes yc
moltes persones militars y altres qui ab ellsd
veniene. E los senyors diputats, vehent los dits
consellers, presf comiat y fet lo degut acatament a sa magestat, se posareng fora lo camí,
prenent a màh dreta per un camp que aquí hi
ha y, mentre los consellersi li bessaven la mà,
passaren devant y per lo camí real, y se’n vingueren en Barchinona, aconpanyats dels dits
officials, que fonc una molt bona vista de veure tanta gent y tan ben ataviada, y tots aportaven gorres de vellut niallat que diuen oj del
callatk. Y, exint sa magestat a la Creu Cuberta,
lo portall de Sanct Antoni comensà de tirar
unas quantas pessas que per dit effecte aquí
staven posades, y tiraren tanbé las dels baluars
y las de la muralla de mar; y, essent a la dital
Creu Cuberta, sa magestat prengué lo camí
per ha Valldonsella, y los consellers lo acompanyaren fins a la porta del dit monestir, hont
eren exides las monjas ab la creu alsada per ha
rebre’ll, y axí entrà en la sglésia, posant-se a la
mà dreta del bisbem..., qui estave aquí revestit
de pontifical, ab lo gremial; y, feta la oració,
se’n entrà en lo dit monestir, hont estigué
aquexa nit, y los consellers, dexat lo agueren,
se’n enaren en Barchinona. En aquest vespre
a. a continuació ratllat no bessà.
b. a continuació ratllat los.
c. a continuació ratllat molts.
d. a continuació ratllat venie.
e. a continuació ratllat y.
f. pres interlineat.
g. a continuació ratllat en.
h. a continuació ratllat de.
i. a continuació ratllat se.
j. a continuació ratllat no.
k. a continuació ratllat y.
l. a continuació ratllat creu.
m. a continuació un espai en blanc.
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20r

comensaren los fochs y alimàries per tota la
ciutat.

dirigits al nostre rey, y deyen de aquesta manera, ço és, lo rey en Jaume diu:

Diumenje, a VI. En aquest die, deprés dinar,
los magnífichs consellers de la present ciutat,
acompanyats de molts cavallers, ciutadans y altra molta gent, anaren al portal de Sanct Antoni; y, essent fora lo portal y tenint aparallat lo
tàlem de brocat que per la entrada de sa magestat la ciutat havia feta fer, y estant tot apunt,
la magestat del rey nostre senyor don Felip,
benaventuradament regnant, a cavall, ab un
bell cavall encós, ab un sayo de vellut negre y
les mànagues de setí groc, ab un sombrero de
tafetà y una cademillo prima al coll, ab unes
botes, fet per los consellersa, qui·l esparavan
fora lo portal de Sanct Antoni, hont lo camí
per al monestir de Valldonsella comensa, se
posà sota lo alt tàlem que com dalt està dit, estave aparallat, y lo conseller en cap, mossèn
Jaume Joan Sapila, pres lo cavall en què sa magestat cavalcave per lo banc o cama del fre, y
los vint-y-quatre pròmens lo cordó que ab les
cabessades estave posat, ço és, dotze de una
banda y dotze de altra, comensaren de acostarse a la ciutat. Y aportaven lo tàlem los altros
consellers, y per no ésser lo síndic de la ciutat
de Leyda, a quí tocave aportar lo hun bordó
del dit tàlem, aportaren los dos altros bordons
mossèn Johan Loís Lull, dit de les Olulleres,
mossèn Enric Tarré de Picalqués. Y essent
prop lo portal, ab unab grua devallaren tres minyons vestits com a àngells ab les claus en la
mà y, parat, sa magestat rebé les claus y les
donà en mà del conseller en cap. En lo portall
feren una gran portalada al romano, y dalt, en
loc envelliment, estava un rètol que deye O felix, civitas, que talem et tantum meruit habere
comitem, y molts altros ròtols y divises. Y axí
entrà en la present ciutat, y devant ell anave
don Antonio de Toledo pri<m>or major de
Castella del orde de Sant Johan de Hierusalem
y cavallarís major de sa magestat, qui devant
aportave un estoc nu devant, y devant de tots
anaven las trompetas y tabals de sa magestat. Y
entrant per lo carrer del Hospital, per la Rambla aval, fins a la Dressana, hont estava fet, a
despeses del General, un arch triumfal pintat
ab diverses ymatjes y personatjes, ço és, quatre
reys de Aragó, ço és, lo rey en Jaume, qui concistà València, lo rey en Pere, son fill, qui conquistà Sicília, lo reyd Alfonso, son fill, qui conquistà Manorca, y lo rey n’Anfós, nét del rey
Alfonso, qui conquistà Serdenya y Còrsega, y
cada hu dels dits reys tenien uns aprigammese

Expugnata michi est inventrix insula Fundae
ac Aguiissa parens insula parva salis
est cathalanorum vi capta Valencia quondam
his sossiis tutus esta cunctus in orbe locus.

a.
b.
c.
d.
e.

20v

a continuació ratllat que.
a continuació ratllat gran.
a continuació ratllat belli.
a continuació ratllat en Aufós.
a continuació ratllat en la mà.
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Lo rey ena Pereb:
Insula Tinacria est et conteslaria nostra,
et cathalanorum robore capta simul
debellata fuit cathalanis Africa Gelbes,
profite eos bellis magna monarca tuis.
Lo rey Alfonso:
Expertus moneo quam sit cathalonica conslaris,
quam fuerit ferro consiliis quod potens,
hac et enim sosia est iterum Maiorica nostro,
subjecta inperio hac insula capta Minor.
Lo rey n’Anfós:
Sardinia istius regionis viribus olim
est superata michi, et Corsica capta simul
nilla fide major nulla esta antiquior ipsa,
hec supperat reliquas nobilitate sua.
Dins lo dit arc, a una part y altre, havia pintats
uns Déus marins ab uns aprigammes que
deyen, ço és, lo de la una part:
Ille amodes captius erit captiva Tirrenum.
Gresiaque inventrix tolle Felippe jugum.
A la altra part:
Inclita rex multis regnis dignissima classem,
pro plasidas potens ducere tutus aquas,
nam tibi pollesteor rabidos quoscumque fugabo
ventus qui portum solisitare solent.
E sa magestat y tota la gent passà desota lo dit
arc, y per lo Dormidor de Framenors arribà al
Pla de Framenors, hont avia aparrallada la ciutat un bell cadafalç, ço és, en lo enfront de lac
dita plassa, prop las casas del duc de Cardona,
al devant de la muralla de mar, en lo qual cadalfalt havie un bell dosser de brocat y les parets
staven enpalliada de tapissaria molt bona que
era del rey, y ab son setial y coxins de vellut. Y,
essent en dit cadafalc y assegut en una molt rica
cadira que la ciutat tenia aparrallada, y saent los
consellers ab un banc a la màd squerra de sa magestat, ye hubert un missal y posada aquell la
Vera Creu que la aportave lo guardià o custodi
// 21r // del monestir de framenós, prestà lo jurament en la forma acostumada; y, prestat dit
jurament, lo conseller en cap se alsà y agonellat
a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat Jaume.
a continuació ratllat insula Trinacia.
a continuació ratllat dis.
a continuació ratllat dreta.
a continuació ratllat it.
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als seus peus le bassà las mans, y los altros consellers per lo semblant. Y lo baluart de dita plassa y totes les altres pesses, axí de la ciutat com
les del rey, tirarena, y tantost comensaren deb
passar les confraries de la present ciutat, tots
ben acamats y ab moltes invencions y jochs, y
passant feyen acatament a sa magestat. Y, acabats que foren de passar, sa magestat tornà a
cavalcar, y en la matexa forma anà sa magestat
per lo carrer Anple enlà, per los Caputxers, per
lo Born, per lo carrer de Moncada, per la Bòria
amunt, per la Calsateria, per la plassa de Sanct
Jaume, per devant la casa de la Diputació y a la
Seu, yc lo clero ab la creu alsada isqueren ab
professó a rebre sa magestat, ço és, la creu fins
la porta del palau del bisbe, y lod clero aprés; y,
essent prop lo arcabisbe, qui estave vestit de
pontifical, sa magestat se apeà hy.s posà en lo
gremial, a la mà dreta del arcabisbe. Y, com foren prop lo portal de la Seu, ço és, en lo replà
sobre las escalase, estave aquí aparellat un setial,
hon sa magestat jurà tanbé; y, prestat dit jurament, entrà en la Seu y muntà al altar major,
hont féu oració. Y, feta la oració, se’n tornà y,
essent fora la Seu, tornà a cavalcar, y era ja fosc,
y la Seu tota alrededor, de dins, per los corredors y lo altar major, tot estave ple de lums, ço
és, candeles y lanternes, que era una cosa de
veure, que paria que tota la sglésia era foch. Y,
feta la oració, com dit és, sa magestat tornà a
cavalcarf y se’n tornà en la forma que era vingut, ço és, aportant lo cavall lo conseller per lo
fre, y los altrosg consellers lo tàlem; y, tornantse’n per devant la Diputació y casa de la ciutat,
y per lo Ragomir, y per lo carrerh Ample, se’n
anà a la casa que·s diu del bisbe de Barchinona,
quòndam, don Joan de Cardona; y essent arribat allí, los consellers se’n tornaren y loi tàlem
aportaven romangué ab lo cavallarís major. Yj
tanbé aquex die se feren les alimàries y perseveraren los balls.

una part y a la altra senyal de sanct Jordi, armes
del General. La musa se deye Uriana Celeste,
tenia en la una mà un bastó dret ab dues steles
al cap que·s diuen Meridiana; ab les dues urses
tenia un apigrama que deye:
21v

Los senyors deputats, per més festivar la festa y
més amostrar alagria de la beneventurada vinguda de sa magestat, feren ferk devant la casa
del General, devers la marina, un col·liseu ab
vuyt portalades, y desobre una barana de balustres, y ab sos pilars, y demuntl de tot estave una
musa ab un gran estandart, ab un sanct Jordi de

Regi fido comes regi mosura per altum,
in medio portus ecore tutus habet.
En cada pilar del dit coliseu havia una de les set
virtuts, y cada una de aquelles tenia un apigrama, y deye, ço és, la speransa:
Fides
Ut facis armipotens rex me defendere pergi,
in selo dabitur magna corona tibi
Spes
Non velut Alquides validis spem ponis in armis,
Altamen in Christo spes qua fixat manet
Caritas
Cora sitis fuerat Catalonia regibus olim,
altamen hec illis teserit esse parem
Pudensia
Hec quanquan sernis me estatem corpore toto
sum tamena armipotens insinuata tibi
Tenperansa
Non hoc extremum sequeris nec vergis ad illud,
sed certos fines inter utrunque tenes
Fortitudo
Ne timeas unquem quos vis, rex inclite, in hostes
ferrea terribeles arma movere mos–
tram tivi polliseor quocunque horrentia castra
duces curabo semper adesse tibi.
Justicia
Exul ab his herris fueram depulsa, Felippe,
hoficio fingor te reducite meo.
Los tres staments:
Sit tuus adventus, rex invictíssime, falix
unica spes orbis sed Cathalonia magis,
hec eternim regio multos conquesta per annos,
hoc redditu voci libera conposherit.
E tanbé los senyors deputats, en la plassa del
Rey, devant la casa o aposento // 22r // fet per
al il·lustre loctinent general, feren fer un castell de fortalesa fet com lo castell deb Salses.
Era tot fet de fusta, ab ses muralles y contramuralles y torras y torra mestra, y de devant la portalada feren fer un sanct Jordi de vulto, a cavall,

a. tiraren interlineat.
b. a continuació ratllat apar.
c. a continuació ratllat estar.
d. a continuació ratllat clero.
e. a continuació ratllat hi.
f. a continuació ratllat ço es.
g. altros interlineat.
h. a continuació ratllat de.
i. a continuació ratllat pali.
j. a continuació ratllat l.
k. a continuació ratllat bo.
l. a continuació ratllat un altro.

a. a continuació ratllat ommipotens.
b. a continuació ratllat fusta.
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ab un cavall de fusta encubertat, y lo sanct Jordi
armant de unes molt belles armes daurades, ab
una spasa en la mà, que pagava un drac, ço és,
un cocodrilo molt gros que devant li avien posat, y al costat stave una donsella ab unsa rètols
o apigrammas posats en la paret del castell que
deyan, ço és:

y lo veguer y, si dit veguer no.y fos anat, lo síndic de Leyda avia de aportar lo bordó del dit
tàlem.
24v

Sanct Jordi, en la una torra.
Quos equites prestans metrit Cathalonia rellus
trabo tibi, qui sunt sub dicione mea,
hi nunquam trement centum trenare caribdes,
ut lacerent hostes magna Felippe tuos.
La altra torra.
Preclaros bello gignit Catalonia rellus
et fidos passi magne Filippe viros
quorum virtuti credis si elasica bella
parebut ultro punica bella tibi.
Dilluns, a VII. En aquest die, de matí, se continuaren y ajustaren en lob monestir de framenós
las Corts Generals, que per aquest die, per a dit
loc, staven porrogades de la vila de Monçó.
Que plàsie al Senyor voler-los donar bona conclusió. E tanbé se persevararen los balls y alimàries.
22v

Dissabta,
virginis.

XII.

Festum beate Eularie, martiris et

Dimarç, XV. Festum Carnisprivium. Fins aquest
die, inclusive, sonaren los jutgars que los senyors deputats havien logats.
Dimecres, XVI. Incipit Quadragesima.
23r

Diumenje, XX. En aquest die se féu solemna
profesó, com la de Corpus, pregant a Nostre
Senyor Déu Jesuchrist que vulla guardà la persona de sa magestat y voler-li donar victòria de
sos enemichs, y bé y augment de la sancta fe ca
thòlica y augment de sos regnes. Y, essent la
professóc per entrar al carrer del Rogomir, passà avant per lo carrer Anple, devant las casas
que diuen del bisbe don Joan, quòndam, bisbe
de Barchinona, que són vuy del almirant de
Nàpols, y per lo carrer de la carnissaria d’en
Sors, y girà per darrera lo carrer Anple, y lo carrer d’en Gimnàs, y tornà axir al carrer del Ragomir, y tornà a la Seu. La magestat del rey
nostre senyor stave en una finestra, y la alegria,
qui anave en la professó, qui en tot lo camí no
avia densat, densà sa magestat; y en dita professó hi anà molta gent, que era cosa de veure.
Aportaven lo dosser a la custòdia los consellers
a. a continuació ratllat retos.
b. a continuació ratllat casa.
c. a continuació ratllat devant.

Març, any

[1564 ]

MDLXIIII.

Dimecres, lo primer. En aquest die la magestat
del rey nostre senyor, deprés dinar, aconpanyat
de tota sa cort y ab molts cavallers y gentils hòmens, vingué a la sala gran del palau real; y, essent en la plassa del Rey, se apeà, y per las scalas
que són en lo dit palau, junct a la capella de
aquell, muntà a la saleta hont scriuen los notaris, y de aquella sala gran, hont, ço és, en lo defront mitja porta del portal que devallen a la
Seu, los deputats havien fet fer un bell cadafals,
tot cubert de pessas grogas y vermellas, y lo cadafals de dalt stave enpalliat de draps de raso
molt bells y un doser de brocat molt bell, tot de
sa magestat. Y, essent dalt, sobre lo dit cadafals,
sobre un altar, jurà sobre la Vera Creu en mà y
poder del arcabisbe de Tarragona: y, prestat dit
jurament, se assentà sobre una cadira, y lo dit
arcabisbe prestà tanbé juramenta de fidelitat, y
anà a bessar la mà a sa magestat, y sa magestat
no la·y volguer donarb perquè may voll que
ningun capellà li bes la mà; y, après de ditc arcabisbe, vingueren tots los altros bisbes y prelats,
cavallers y gentils hòmens y síndichs de las ciutats, viles y lochs del present Principat, que tots
li bessaren la mà y li prestaren sagrament y homanatje de fidelitat. Y, axí com li bessaren la
mà, cada hu se’n tornave a seure a son loc, ço
és, los ecclesiàstichsd baig, ab uns banchs a mà
dreta de sa magestat, los militars a la squerra, y
los realse defront de sa magestat, en uns banchs
que allí staven posats y a ont seyen. Com sa magestat entrà en dita sala y com sa magestat se
apeà, lo arcabisbe, lo almirant de Nàpols y lo
conseller en cap, presidents dels tres staments,
anaren a rebre a sa magestat y no·l dexaren fins
que sa magestat agué jurat; y, avent ells jurat,
se’n tornà cada hu en son loc, y après, per ordre
com venian, li bessaven la mà, aprés de haver
jurat. En la trona o tribuna gran que és en lo dit
palau staven las trompetas yf tabals de sa magestat.
E, acabat que fonc de prestar lo dit jurament,
axí per sa magestat com per los ecclesiàstichs,
barons y cavallers, y per los síndichs de las ciutats, viles y lochs reals del present Principat, la
magestat del rey nostre senyor, per la porta que
ix a la escala de la casa o aposento fet per lo Gea. a continuació ratllat sobre la Vera.
b. a continuació ratllat a.
c. a continuació ratllat arba.
d. a continuació ratllat a la.
e. a continuació ratllat du.
f. a continuació ratllat atanb.
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neral per al loctinent, muntà a la sala grana que
dels draps de la casa de la Diputació stave entapissada, y en una finestra que stave enpalliada
ab son dosser y de molts draps molt richs, per
ha veure la bataria que stave consertada que se
havie de donar a despeses del General. Y axí,
stant sa magestat en dita finestra, vingué una
bandera de gent de guerra armada y molt ben
ataviada, de gent de la terra, ab sos festons de
rama y pesas de artillaria, molt en orde, per ha
batre // 25r // dit castell, y del castell tanbé comensaren a tirar [...]. Ensí que la bataria se comensà a donar, y axí per ésser tart, com per comensar a ploure, durà poc la bataria, bé que
fonc cosa de veure. Y, acabat que fonc de batre
y pendre dit castell, sa magestat anà a la Seu y
entrà en aquella per la porta dels monjos, y aquí
lo bisbe y clero lo reberen; y, feta oració, anaren al Capítol y le donaren possessió de un canonicat; y, estant en la Seu, féu una grandíssima pluja.

temps de Passió que ningú no ballava. En
aquest die los senyors deputats anaren a bessar
la mà als infants y donar-los lo parabién de la
lur beneventurada vinguda.
Dilluns, XIII. En aquest die los senyors deputats
anaren a bessar la mà al il·lustríssimo y reverendíssimo cardenal de Augusta, qui ere vingut ab
los infants de Boèmia.
26v

Diumenje, XVIIII. Festum beati Josef.
27r

Diumenje, V. En aquest die, per los reverents
pares inquisidors se féu acte de la fe en la plassa
del Born, per causa que la plassa del Rey stave
ocupada ab lo castell que encara no·n ere fora.
Fonc-hi sa magestat y lo nunsi del papa, los bisbes y consellers. Foren los que tragueren XXIIII,
dels quals ne cremaren VIII, y cremaren-los
prop lo baluart de levant, dins Barcelona.
25v

Dissabta, XVIII. En aquest die fonc proveït misser Pere Sabater del ofici de advocat fiscal del
dit General, durant la absència y enpediment
de Macià Torres. En aquest die s’és despedit lo
compte a missera.

Divendres, X. En aquest die, deprés dinar, a les
quatre hores, arribaren en la platja de la present
ciutat devuyt galeres qui aportaven los dos infants de Boèmia, fills de una jermana sua casada
ab lo rey de Boèmia, yb los consellers isqueren a
rebrel’s al pont que la ciutat los avia fet fer, y lo
rey tanbé hi isqué, qui en desenbarcant le volgueren bessar la mà y no.u volgué conportar. Y
los consellers li feren gran acato y romangueren
en lo pont, y sa magestatc e infants cavalcaren,
ço és, sa magetat a la mà squerra y lo infant major, ab un altro cavall, a la mà dreta, y aprés, a la
mà dreta, lo altro infant, y a la mà squerra lo
cardenal de Augusta, qui venia ab dits infants
per aconpanyar-los, y ab molts gran senyors
se’n anaren a lur posada. Y, com arribaren, la
ciutat los féu gran salva, y les galeres a la ciutat.
E comensaren de fer alimàries.
Dissabta, XI. En aquest die tanbé hi agué alimàries y sons per tota la ciutat.
Diumenje, XII. En aquest die tanbé hi agué alimàries y sons per tota la present ciutat, y era
cosa de admiració, que per cer de Coresma y en

Dijous, XXIII. En aquest die sa magestat, ab los
sperons calsats, vingué en lo monestir de framenós per ha cloure las Corts, y tingué lo folio;
y tingut lo agué, se’n anà de la present ciutat.
Que plàsie a la Santíssima Trinitat voler-lo tenir
en sa contínua guarda y protecció.
Divendres, XXIIII. En aquest die vingueren en
concistori don Diego deb Córdova y Luís Henegas, aposentador major, y digueren als senyors deputats, ço és, lo dit Diego de Córdova,
y·ls dix que sa magestat lo avie fet tornar de
Sparaguera per a dir-los que sa magestat los encarregua que en la roba dels infants, sos nebots,
volguen tenir molt mirament en despatxar-la y
voler-la tractar com a roba pròpria de sa magestat, y que lo senyor Loís Henegas restave así
perc aconpanyar-los y per despatxar la roba; y
los senyors deputats respogueren y digueren
que ells ho farian ab ses alteses com altes persones que eren, y axí manaren a Pere Burguès,
una de las guardes del General, que anàs junctamentd ab un altro a regonèxer-la y tenir-hi
gran mirament, y axí se’n anaren molt contents.
Dissabta, XXV. Festum Anunciacionis Beate
Virginis Marie. En aquest die morí lo magnífich misser Miquel Miralles, doctor del Real
Consell, cuius anima requiescat in pace. En
aquest dia s’és fet lo compte al quòndam
misser Miquel Mirales, doctor del Real Consel, ho sos ereus, de la porata de LX dies, valens XXXXVIIIIo lliures, II sous, VI, sumat y
aprovat, per sò que sia pagat, fermada primer
àpocha nessesària; despedit a XVIIIIo de abril,
MDLXIIII.
a.
b.
c.
d.

a. a continuació ratllat a la.
b. a continuació ratllat y sa ma.
c. a continuació ratllat al cav.

text inacabat.
a continuació ratllat de.
a continuació ratllat ere.
a continuació ratllat al altros.
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Diumenje,
rum.

XXVI.

Divendres, a XIIII. En aquest die, deprés dinar,
los senyors deputats, aconpanyats dels officials
del General, anaren a bessar las mans del excel·
lent don García de Toledo, loctinent de sa magestat.

Dominica in Ramis Palmo-

Dilluns, XXVII. En aquest die, per mossèn
Honorat Sunyer, lo trienni propassat deputat
local de la vila de Perpinyà y bisbat de Elna,
presentà en concistori los comptes de sa administració.
27v

28r

Dimarça, XXVIII. En aquest die vingué en concistori misser Macià Torres, advocat fiscal, per
servir son offici. En aquest die s’és pasat lo
compte a misser Pere Sabater de II lliures, XV
sous, X, dich II lliures, XV sous, X, per X dies à
servit per ausència de misser Macià Tores, advocat fiscal, sumat y aprovat, per so que sia pagat, fermada àpocha nessesària; despedit per
mi, en Barchinona, a III de maig MDLXIIII.

Abril, any

Dimarç, XVIII. En aquest die s’és pasat lo compte a Gaspar Travinyo, bastax, servint la casa de
la Bola de Barchinona, per la porrata de XI de
octubre MDLXIII fins per tot lo mes de desembre proppassat, inclusive, a raó dotze liures
l’any, valen II lliures, XIII sous, IIII, sumat y
aprovat, per so que sia pagat, fermada primer
àpocha nessesària; despedit per mi, en Barchinona a XVIII de abril MDLXIIII.
29v

MDLXIIII.

Diumenje, II. Pasqua Resureccionis Domini
Nostri Jesuchristi.
Dilluns, III. En aquest die partí de la present
ciutat, per a la ciutat de Tortossab, lo senyor
don Josef Oliver y de Boteller, altre dels honorables assessors y advocats ordinaris del dit General.
Dimarç, IIII. Festum beati Anbrosii.
28v

29r

Dimecres, XVIII. En aquest die arribàa y vingué
en lo concistori de la Diputació misser don Josef Oliver y de Boteller, de la ciutat de Tortossa, hont ere anat. En aquest dia s’és fet lo
compte a misser Francesch Sala, doctor y asesor
de la casa de la Diputació, de XVI dies à servit
per ausència del senyor misser don Josef Holiver y de Botaler, altre dels asesós de la dita, que
a raó C lliures l’any ve a raó 5 sous, 7 diners lo
dia, suma IIII lliures, XV sous, IIII, sumat y aprovat, per so que sia pagat, fermada àpocha nessesària; despedit per mi, en Barchinona, a XXI de
abril, MDLXIIII.
En aquest matex die morí lo magnífichb misser
Steve Riusec, altre dels doctors del Real Consell, segons la certificació feta per lo venerable
mossèn Johan Portes, prevere, procurador de la
comunitat de preveres de Sanct Pere de la present ciutat, scrita de sa mà pròpia, ac denou del
mes de satembre del present any MDLXIIII. E en
aquest die de XX, fonc soterrat en lo monestir
de Jesús, segons apar ab dita certificació. En
aquest dia s’és fet lo compte a misser Esteva
Riusech, doctor del Real Consell, quòndam, de
la porrata, que a raó tres-centes liures l’any ve
lo dia 16 sous, 8, que suman 70 lliures, sous,
sumat y aprovat, per so que sia pagat, fermada
primer àpocha nesesària; despedit per mi, en
Barchinona, a 8 de noembre, any MDLXIIII.

Dissabta, VIII. En aquest die isqué del present
Principat la magestat del rey nostre senyor, y
entrà en lo regne de València. E en aquex matex die lo il·lustre senyor don Pedro de Cardona, governador de Cathalunya, comensà a regir
son ofici vice-règia, essent-li assessor lo magnífich Loís Sors, en quiscun dret doctor, ciutedà
de Barchinona, com consta per certificació
me’n ha feta lo discret mossèn Pons Bas, notari
y scrivà de la dita Governació, feta a XIII del
present mes.
Dilluns, X. En aquest die partí de la present ciutat, per la sobrecol·lecta de levant, mossèn Joan
Leonart, substituït de mossèn Luc Comadaran,
sobrecollidor de levant.

[1564 ]

30r

Dijous, a XIII. En aquest diec deprés dinar, lo
excel·lent don García de Toledo, loctinent y
capità general en lo present Principat y general
de sa magestat en lo mar Mediterràneo, prestà
lo jurament en lo altar de la Seu de Barcelona,
en la forma acostumada, y foren presents los
magnífichs consellers.
a. Dimarç interlineat, damunt de Diumenge ratllat.
b. a continuació ratllat senyor.
c. a continuació ratllat de pres.

Divendres, XXVIII. En aquest die prestà lo jurament sagrament y homanatje, yd hoí sentència
de excomunicació, lo magnífich misser Pere
Damiàe Sabater, doctor en leys, hu dels doctors
del Real Consell Criminal, novament proveït
ab son privilegi, dat en València, a XX def dit
a. a continuació ratllat en.
b. a continuació ratllat Set.
c. a continuació ratllat X.
d. a continuació ratllat oý.
e. a continuació ratllat Osset.
f. a continuació ratllat abril.
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mes de abril, com apara en lo libre de Juraments dels Officials Reals. En aquest matex die
lob magnífich misser Loís Sors, altres dels dits
doctors del dit Real Criminal Consell, prestà lo
jurament, sagrament y homanatje y hoý sentència de excomunicació, en la forma acostumada.
30v

Maig, any

Dissabta,XI. Dit dia. En aquest die lo discret
mossèn Antoni Johan Bonet, notari y síndich
del dit General, qui a III del present partí per
a la ciutat de Tortossa, tornà en la present
ciutat ab letres del excel·lent senyor príncep
dee...

MDLXIIII

Dimecres, III. En aquest die partíc mossèn Antoni Joan Bonet, síndic, de la present ciutat,
per a la ciutat de Tortossa, ab letres del concistori per al excel·lent senyor Ruís Gomis, príncep ded, y per al prothonotari, per solisitar-los
que sa magestat, qui era en dita ciutat de Tortossa, anomenen les persones del Conselle Criminal novament per la Cort General y sa magestat instituït. Dit lo demunt sobrescrit o
sobreposat mossèn Antoni Johan Bonet, síndic
del dit General.
Divendres, V. En aquest die lo magnífich misser Antoni Puigvert, doctor en leys, hu dels
doctors del Consell Criminal novaments instituïts y ordenats per la Cort General última damunt celebrades y convocades en la vila de
Monçó y closes en la present ciutat de Barchinona, com apar ab son real privilegi, dat en la
ciutat de Barcelona, a XX del mes de abril proppassat, continuat in libro Juramentorum Officialium Regiorum. En aquest matex die lo
magnífich misser Miquel Quintana, hu dels
dits doctors del Real Consell Criminal, prestà
lo jurament, sagrament y homanatje y hoý sentència de excomunicació, en la forma acostumada.
Dissabta, VI. En aquest die lo magnífich misser
Miquel Cordellers, doctor en drets, hu dels dits
doctors del dit Criminal Consell, prestà lo jurament, sagrament y homnanatje y hif hoí sentència de excomunicació, en la forma acostumada, ab son privilegi, dat dit dia y loc.
31r

thalunyaa y comtats de Rosselló y Cerdanya, ab
sonb privilegic en deguda forma despedit, dat
en Barcelona, dit dia, prestà lo jurament, sagrament y homanatjed en mà y poder de misser
Francesch Montaner, regent la Cancellaria, y
oý sentència de excomunicació.

Divendres, X. En aquest die Johan Marc, causídic matriculat y ciutedà de Barcelona, qui a VIII
del matex mes de maig, per lo excel·lent don
García de Toledog, loctinent y capità general
de sa magestat y capità general en lo mar Mediterràneo, fonc proveït del offici de altre dels
procuradors dels pobres del principat de Ca-

31v

Dissabta, XIII. En aquest die, deprés dinar, los
senyors deputats, tots tres concordes, porrogaren lo concistori per causa de la peste és en Barcelona, estimant per cas urgent per als vint-ytres de agost propvinent, perf a la vila dels Prats
del Rey, si bona salut y aurà; y, no havent-hi
bona salut en dita vila dels Prats del Rey, per a
la vila de Moyà. En aquest die lo magnífich
misser Joan Pons Cescases, altre dels doctors
del Real Consell Criminal, hoý sentència de excomunicació en la forma acostumada.
Dilluns, XV. En aquest die partí mossèn Antoni
Johan Bonet, notari, síndic del dit General, per
a la ciutat de Tortossa, perg ha assistir al jurament que ha de prestar lo excel·lent senyor don
Diego Hurtado de Mendossa y de la Serda,
príncep de Melito y duc de Francavila.

32r

Diumenjeh, XXI. Festum Pentecostes.

32v

Diumenje, XXVIII. En aquest die mossèn Antoni Johan Bonet, síndic del dit General, de la
ciutat de Tortossa, per assistir al jurament del
excel·lent príncep de Melito y duc de Francavila, loctinent y capità general de sa magestat en
lo present Principat.

33v

Juny, any

MDLXIIII

Dijousi, lo primer. Festum de Corpore Christi.
34r

Diumenjej, XI. Festum beate Bernabe, apostoli.

35r

Dissabta,
Batiste.

a. a continuació ratllat ab.
b. a continuació ratllat dit.
c. mossèn ... sindic interlineat.
d. a continuació ratllat Melito.
e. a continuació ratllat Real.
f. a continuació ratllat oý.
g. a continuació ratllat fonc.

XXIIII.

Nativitatisk sancti Johannis

a. a continuació ratllat per.
b. a continuació ratllat privilegi.
c. a continuació ratllat dat.
d. a continuació ratllat y.
e. a continuació un espai en blanc.
f. a continuació ratllat la.
g. a continuació ratllat al.
h. Diumenge interlineat, damunt de Dilluns ratllat
i. Dijous interlineat, damunt de Divendres ratllat.
j. Diumenje interlineat, damunt de Dilluns ratllat.
k. a continuació ratllat sanst.
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35v

Diumenje, XXV. En aquest die, a punta de die,
foren sobre Badalona setze fustes de moros, y
corragueren fins a la Verneda, y prengueren
dos o tres persones.
Dijous, XXVIIII. Festum beatorum Petri et Pauli,
apostolorum.

36r

Juliol, any

Dimarç, XV. Festum Assumpcionis Beate Marie.
Dimecres, XVI. Festum beati Rochi.
40v

MDLXIIII.

Diumenje, II. Visitacio beate Elizabet.
36v

Dilluns, X. Festum beati Christofori, martiris.

37r

Dijous, XIII. Festum beate Margarite, virginis.

37v

Dissabtaa,
lenes.

38v

Dimarçb, XXV. Festum beati Jacobi, apostoli.

XXII.

Agost, any

Festum beate Marie Magda-

Dimecres, XXIII. En aquest die, de matí, se
ajustaren y congregaren los senyors deputats
en lo concistori de la casa de la Diputació, per
ha tenir lo concistori. En aquest matex die, de
ordinació y manament dels deputats, se presentaren en lo monestir de Jesús, per lo síndic
del General, les claus del palau real al excel·lent
don Diego Ponce Urtado de (Mendoza)a, loctinent de sa magestat en lo present de Cathalunya. À-n’i acte en lo manual.

MDLXIIII.

Dimarç, lo primer. Festum sanctorum Petri
et Felissis. En aquest die arribà en la platja de
la present ciutat lo excel·lent don García de
Tholedo, capità general de la mar, ab vuytanta galeres. Venie de les parts de Itàlia. Y, perquè no saludà primer, la ciutat tampoc no·l saludà, sinó las pessas del rey que staven
apparrallades per aportar-se’n, y ell y ses galeres respongueren.

40r

Dissabta, V. Festum beati Dominici, confessoris.
39v

Dilluns, VII. En aquest die, deprés dinar, vingué de Tarragona, hont stava per causa de la
pesta era en Barcelona, ab quatre galeres, y
desenbarcà fora de la dita ciutat de Barchinona, prop Sanct Bertran, lo excel·lent príncep
de Melito, loctinent y capità general de sa magestat.
Dijous, X. Festum beati Laurencii, martiris.

40r

Diumenje, XX. En aquest die arribaren en la
platja de la present ciutat de Barchinona sinc
galeres del gran mestre de la religió de Sanct
Johan. Diuen van en Castella per ajustar-se ab
la ermada de la qual és capità general don García de Toledo, y no·s sab ont va dita ermada.
Déu la dex tornar victoriossa.
Dimarç, XXII. En aquest die, per no ésser arribat lo diputat real a les Corts de Serrià, a casa
d’en Thomàs Corts, hont posava mossèn Johan
Francesc de Caldés, diputat militar, no·s aplegaren los senyors diputats.

Dissabtac, XXVIIII. Festum beate Marte.
39r

[1564 ]

Diumenje, XIII. En aquest die, deprés dinar, per
la ciutat de Barcelona, per la volta de la professó de Corpus, se féu solemna professó, fahent
gràcies a Nostre Senyor per la salut havie tornada en la dita ciutat. Anà·y molta gent. Fonc-hid
lo bisbe de Barcelona.

a. Dissabte interlineat, damunt de Dimarç ratllat.
b. Dimarç interlineat, damunt de Divendres ratllat.
c. Dissabta, interlineat, damunt de Diumenje i Dimarç ratllats.
d. a continuació ratllat ho.

Dijous, XXIIII. Festum beati Bartholomei.
Divendres, XXV. En aquest die, deprés dinar,
entre les sinc y sis hores deprés dinar, lo molt
excel·lent don Diego Mandossa y de la Serda,
príncep de Melito y duc de Francavila, novament proveït per la magestat del rey nostre senyor de loctinentb y capità general en lo present
principat de Catalunya y comtats de Rosselló y
Serdanya, lo qual, ac ...del presentd, ab quatree
galeres aribà en la platja de la present ciutat y
anà a posar en lo monestir de Jesús. Y partí del
dit monestir de Jesús y anà a la vila de Sanct
Andreu de Palomar. Y los senyors deputats,
aconpanyats de molts officials ab los porters ab
les cotes de drap, ab les masses grosses de davant, isqueren de la casa de la Diputació, y per
la Bòria, per lo portalf Nou, per devant lo Clot
fins devant la torra de mossèn Perot Arlès, que
és prop la creu de Sanct Martí, hont trobaren sa
excel·lència que venie; y, essent prop de ell, y
aprés de aver-li fet son degut acatament, lo senyor deputat ecclesiàstic se li posà a la mà
squerra y los senyors deputats militar y real devant. Y, volent comensar de caminar, se mogué
a. un espai en blanc.
b. a continuació ratllat del present Principat.
c. a continuació un espai en blanc.
d. a continuació ratllat Principat.
e. a continuació ratllat galle.
f. a continuació ratllat de Sanct Antoni.
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gran controvèrsia ab los verguers de canseller y
del regenta, los quals canceller y regent y
thesorer venien derrera lo dit excel·lent senyor loctinent, y darrera ells tots los doctors
del Real Consell, axí los del Civil com los del
Criminal, qui volien preseir als porters dels
senyors deputats. Y, avent durat bona stona la
dita qüestió, lo dit excel·lent loctinent dix
que ell volia que los dits verguers de la
Audiència li anassen prop de ell, y axí anaren,
lo que sentírem molt, perquè los dits verguers may acostumaven de anar, y la matexa
qüestió fonc ab los consellersb un poc mésc
hamunt de la Creu Trancada. La muller del
dit excel·lent senyor loctinent general, entrà
lo dematí, entre las dotze y la una, per lo portal del Àngell, y se’n anà al palau del rey. En
aquest matex die partí de la present ciutat
mossèn Luc Comadaran, sobrecollidor del dit
General en la sobrecol·lecta de levant; partí
per la sua sobrecol·lecta. En aquest matex die
entrà en la present ciutatd mossèn Jaumot
Alamany, oÿdor militar.
40v

41r

Dissabta, XXVI. En aquest die, deprés dinar, los
senyors deputats, acompanyats dels officials del
dit General, anaren a besar les mans del dit
excel·lent senyor loctinent, en lo palau del rey,
y donar-li la benvinguda. Y, aprés de les cortesies y volent-se despedir, demanaren licència,
los dits senyors deputats, per anar a bessar les
mans a la excel·lència de la senyora princessa, e
lo dit senyor virrey dix que stave en lo fret, de
tarsanas que tenia, y que ell, de lur part, la visitaria, y axí los senyors deputats se’n tornaren en
la casa de la Diputació.

Setembre, any

nent, per ha supplicar-lo que sie servit de no
voler-se mudar del dit palau.
Dilluns, IIII. En aquest die, per trobar-se de
mala gana, lo magnífich misser Francesch Sala,
altre dels honorables asessors del dit General,
no vingué en concistori.
41v

Dijous, VII. En aquest die arribà en la present
ciutat de Barchinona lo reverent misser Miquel Johan de Olzinelles, oÿdor de comptes
ecclesiàstic, de les parts de Leyda, ont ere
anat.
Divendres,
Marie.

42r

VIII.

Festum Nativitatis Beate

Dimarç, XII. En aquest die vingué en concistori
lo magnífich misser Francesch Sala, altre dels
honorables assessors del dit General.
Dijous, XIIII. Festum Sancti Crusis.
Divendres, XV. En aquest die fonc deliberat que
als dosa jutjes de Cort sien pagats de sos salaris,
conforme la constitució últimadament celebrada, y lo mateix dels procuradorsb fiscals y advocats dels pobres. En aquest matex arribà en la
present ciutat mossèn Luc Comadaran, de la
sua sobrecol·lecta, hon ere anat.

43r

Divendres,
cangeli.

43v

Dissabta, XXX. Festum beati Hieronimi.

44r

Octubre, any

MDLXIIII

Divendres, lo primer. En aquest die lo magnífich misser Antoni Negrell, novament proveït
de hu dels doctors de la Règia Audiència Civil, com apar ab son privilegi, donat en València, a vint del mes de abril proppassate,
prestà lo jurament, sagrament y homanatje
prestat acostumat, en poder de misser Masià
Sorribes, canceller, y oý sentència, dit dia, de
excomunicació, com apar en lo peu de dit privilegi.
Dissabta, II. En aquest die, de matí, entre lesf
deu y onse hores, los senyors deputats, ab les
masses grosses devant, aconpanyats dels officials, anaren a casa del excel·lent senyor loctia. a continuació ratllat qui anaven los quals regent.
b. a continuació ratllat ab l.
c. a continuació ratllat a.
d. a continuació ratllat lo.
e. a continuació ratllat y.
f. a continuació ratllat onse y.

XXVIIII.

Festum beati Michaelis, ar-

MDLXIIII

Dimarç, III. En aquest die, de matí, quatre frares del monestir dec framenors, a convidar als
senyors deputats per al offici y sermó del dia de
damà.
Dimecres, III. Festum beati Francisci. En
aquest dia, de matí, los senyors deputats se
ajustaren en casa del senyor deputat ecclesiàstic, mossèn Onofre Gomis, y, ab les masses
grosses devant, anaren al monestir de framenors. Y, essen-se’n anat lo oÿdor militar fora
ciutat, y per no haver-hi sinó lo oÿdor ecclesiàstic, no n’i anà ningú, y foren-hi tanbé los
consellers; y, al donar de la pau, isqueren dos
frares ab dues capes de cor verdas, y aportaren
y donaren pau en un matex instant als dits senyors consellers y deputats.

a. a continuació ratllat doc.
b. a continuació ratllat del.
c. a continuació ratllat preïcado.
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44v

Diumenje, VIII. En aquest die, de matí, entre les
vuyt y nou hores de matí, arribaren en la platja
de la present ciutat sis galeres, ço és, sinc dels
comanadors de Sanct Johan de Malta y una del
duc de Florensa; y, arribant, saludaren a la ciutat y la ciutat saludà a ellas. En aquest matex
die, entre les dotze y una hora aprés mitjorn,
passà fora lo excel·lent don García de Toledo,
capità general de la mar, qui venia de prendre y
ha pres lo penyó de Belis ab vint-y-quatre galeres, fóra, y diu-se que, perquè no agués de saludar primer la ciutat, no volgué entrar y per ço
passà de larc; ya deu galeres entraren y estigueren aquí dos dias, y prengueren provisions, y
deye’s que anaven a Còrsega, que se era alsada
contra la gent qui estava per les fortaleses.
Dimecres, X. En aquest die, de matí, Joan Sanxo, altre dels porters de la casa de la Diputació,
me dix a mi, Josef Cellers, que continuàs com
en la instància del racional no·y avie ningú official, ni a la instància del regent los comptes, ni a
la del arxiu tanpoc, ningun official de la casa
Deputació.

45r

45v

Dimarç, XVII. En aquest die mossèn Loís Setantí, ciutedà de Barchinona, en la vila de Granollers fon proveït per lo excel·lent senyor don
Diego Hurtado de Mandossa y de la Serda, loctinentb general, durant la líbera voluntat sua y
de sa magestat, y la absència de mossèn Francesc Marlès, del offici de altre delsc algotzirs
ordinarisd de la Règia Cort, pere los negossis
criminals, com apar ab son privilegi, dat en
Granollers, lo dia present, en deguda forma
despedit; y dit dia hoí sentència de excomunicació y prestà lo jurament, sagrament y homanatje en mà yf poder de misser Adrià Vilana,
president del [...].

entrar en la casa de la Bolla de la present ciutat
y segellaren quatre draps havien trobats en la
casa de la Bolla. En aquest matex die, de manament dels senyors deputats, foren posats en les
presons de la presenta casa los dits Johan Benet
Gatell, mercader, y Feliu Sallent, cònsol terser
dels parayres.
Divendres, XXVII. En aquest die, de matí, vingué en concistori mossèn Johan Benet Gatell,
cònsol del pont, y dix als senyors deputats com
conex a quant mal havia fet en entrar en la casa
de la Bolla per segellar quatre draps, com més
largamentb està continuant en lo libre de Deliberacions, lo die present.
Dissabta,
Jude.
46v

47r

Festum beatorum Simonis et

Dilluns, XXX. En aquest die Feliu Sallent, parayre, cònsol del pont de la present ciutat, vingué en concistori y demanà perdó als senyors
deputats del que havie fet de entrar en la casa
de la Bolla de la present ciutat de Barchinona,
ut lacius aparet in libro Deliberacionum, sub
presenti die.

Noembre, any

MDLXIIII

Dijous, II. Conmemoracio Defunctorum.
Diumenje, V. En aquest die, entre les dues y
tres hores deprés dinar, passà per la platja de la
present ciutatc una galera que venie de ponent
y pasava a levant, y se aturà molt y no donà lengua, y lo baluart li tirà tres o quatre colps o canonades de artilleria, y ella respongué, y perquè
devant li anava un navili, y pensaven que la galera li anava darrera, y no li digué res; y aprés se
sabé que erad una galera francessa que venie de
la mar Major.

Dimecres, XVIII. Festum beati Luce, apostoli.

Dilluns, XXIII. Prima Translacio beate Eularie,
virginis.
Dimarç, XXIIII. Melchior Rovira dix com tot los
officials hi eren, sinó mossèn Boscà y Sagarra.
En aquest die Johan Benet Gatell, mercaderg, y
Feliu Sallent, parayre, cònsols del pont de la
present ciutat de Barchinona, se atraviren de

XXVIII.

Dimecres, lo primer. Festum Omnium Sanctorum.

Dissabta, XXI. Festum Undesimi Milia Virginum.

46r

[1564 ]

Dilluns, VI. Martirium beati Severi, episcopi.
47v

a. a continuació ratllat sis.
b. loctinent general interlineat, damunt de del offici ratllat.
c. a continuació ratllat algotzirs.
d. ordinaris interlineat.
e. per ... criminals interlineat al marge esquerre.
f. y poder interlineat.
g. a continuació ratllat cor.

Divendres, X. En aquest die Jaume Bosch, altre
dels porters de la casa de la Diputació, féu relació a mi, Josef Cellers, com avia regonegudes
totes les instàncies de la casa de la Deputació y
faltave, en lo racional, faltave mossèn Oller y
mossèn Grasià, en lo arxiu faltave Barnat Boscà,
Josef Bosc ye... Farrer, y en la cambra del rea.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat ciutat.
a continuació ratllat lo die.
a continuació ratllat y.
a continuació ratllat ung.
a continuació ratllat farrer.
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gent los comptes falten mossèn Dot, en la scrivania major falte mossèn Cavaller; y açò fonc
fet de matí.

monestir de Jesús,tots salvo sis frares que, diuen, romangueren en dit monestir per estar en
aquell. En aquest matex die de dijous, a XXIII,
partí de la present ciutat mossèn Antoni Johan
Bonet, notari, síndic del dit General, per a la
cort de sa magestat, per los negossis de la Inquisició, y foren-li despedides letres e instruccions, ut in registro.

Dissabta, XI. Festum sancti Martini, episcopi.
48r

Dissabta, XVIII. Edificacio Sedis Barchinone.

48v

Dimarç, XXI. En aquest die fonc deliberat que
de aquesta hora en havant, de peccúnies del dit
General, quiscun any, per ses terses, sien donades y pagades a mestre Jaume Guerra, tapisser
del dit General, vint-y-sinc liures, moneda barcelonessa, per adobar la tapissaria del dit General, com ab dita deliberació és més largament
contingut.
Dimecres, XXII. En aquest die, de part dels
magnífichs consellers, se publicà ab veu de
púbblica crida, per los locs acostumats de la
present ciutat, que demà totom fes festa, perquè ab solemne professó, la qual partirà de la
Seu, ço és, lo reverent Capítol dels canonjes de
dita Seu y los frares del monestir de Jesús, ab
solemna professó, aportaran des de la Seu a la
capella de la banaventurada Sancta Madrona lo
Sanctíssim Sagrament. En aquest matex die los
senyors consellers feren aportar en la dita capella de Sancta Madrona molta provissió de farina, vi, pa, tonyina, marlussa y flassades per los
frares que han de romandre en dita capella.
Dijous, XXIII. En aquest die, de matí, a les vuyt
hores, partí de la Seu de Barcelona solemna
professó dels capellans y Capítol de dita Seu y
los frares del monestir de Jesús. Y anaven primerament las banderas de la Seu, aprés las confrarias, y aprés la creu de la Seu, y aprés los frares de Jesús, y aprés los capellans y canonjes de
la Seu y lo reverendíssimo senyor bisbe de
Barchinona, y aprés ab la [...] de quatre capellansa aportaven lo Sanctíssim Sagrament, y
aportaven lo // 49r // tàlem don Pedro de Cardona, aportantveus de general governador en
lo present Principat, y los sinc concellers; y devant lo Sanctíssim Sagrament anaven los ministrils, y al devant y detràs moltas aixas o antorxas
de sera blanca de la Seu, que aportaven capellans, preveres de la dita Seu, y de detràs venien
molts cavallers ab antorxes, qui blanques, qui
grogas, yb aprés hy anave molta gent, que cert
era cosa de veure. Que plàsie a Nostre Senyor,
per medi de la beneventuradac sancta Madrona, guardar la present ciutat de mal y voler-la
guardar y augmentar. Com la professó de la
Seu se’n fonc anada, los frares se’n tornaren al

Divendres, XXIIII. En aquest die, de matí, vingueren en la casa de la Diputació quatre frares
de preïcadors per ha convidar los senyors deputats per al offici y sermó, per lo sendemà, en loa
monestir de Sancta Catarina.
Dissabta, XXV. Festum beate Catharine. En
aquest die los senyors deputats anarenb al monestir de preïcadors y oïren lo offici y sermó; y,
perquè no·y havie sinó lo oÿdor real en la present ciutat, no·y anà lo dit oÿdor real; y ajustaren-se en la casa de la Diputació, de hont partiren aconpanyats de molts officials.
49v

50r

Dijous, XXX. Festum beati Andree, apostoli. En
aquest diec, aprés mitxjor, foren extrets en la
casa de la ciutat consellers, per lo any següent,
mossèn Johanot Salbà, mossèn Barenguer Sapila, misser Johan Axerrat, mossènd Folqués y
mossène...Rotx, caputxer.

Desembre, any

MDLXIII

Dimarç, V. En aquest die vingueren en la casa
de la Diputació los frares de framenós, ço és,
quatre, per ha convidar los senyors deputats
per al offici y sermó, per lo sendemà, dia de
sanct Nicolau, en lo monestir de framenós.
Dimecres, VI. Festum beati Nicolai, episcopi. En
aquest die se ajustaren en la casa del senyor deputat ecclesiàstic, prop lo monestir de la Mersè,
per hanar al dit monestir de framenós; y anaren-hi los tres deputats ab les masses devant,
aconpanyats de molts officials, y lo oÿdor real
no·y anà per ésser tot sol en Barcelona; foren-hi
los consellers tanbé.
50v

Divendres, VIII. Festum Concepcionis gloriossissime Virginis Marie. En aquest die se féu solemna professó, en la forma acostumada, per
defora la Seu y per la plassa de Sanct Jaume y la
Calsataria.

51r

Dimecres, XIII. Festum beate Lucie, virginis. En
aquest die, entre dotze y huna hora de mitxdie,

a. a continuació ratllat apro.
b. a continuació ratllat ax.
c. a continuació ratllat ma.

a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat dit.
anaren interlineat.
a continuació ratllat ap.
a continuació un espai en blanc.
a continuació un espai en blanc.
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565

passà de aquesta vida en la altra la ànima del
molt reverent misser Macià Sorribes, conceller
de sa magestat en lo present principat de Cathalunya y abat de Sanct Salvador de Brea, cuius
anima requiescat in pase. En aquest matex die,
deprés dinar, per part de mossèn Hierònim
Sorribes, convidaren los senyors deputats per
lo sendemà que fossen a la sepultura del dit senyor canceller, lo qual soterrarien en lo monestir de Sanct Pere de la present ciutat. En aquest
dia se à fet lo compte al molt reverent y molt
magnífich senyor Macià Sorribes, quòndam,
canseler de sa magestat en lo present principat
de Cathalunya, de un mes y set dies és entrat en
la tersa que comensà a XXVII de octubre proppassat MDLXIIII, que valen sexanta-y-tres liures
y deset sous, dich LXXIII, XVII sous, sumat y
aprovat, per so que sia pagat, fermada primer
àpocha nessesària; despedit per mi, en Barchinona, ha II de octubre MDLXV.

51v

[1565 ]

Dimars, XVIIII. En aquest die, de matí, vingueren en concistori don Francesc de Guimerà y molts altros cavallers per ha recordar
los senyors diputats dels molt robos que·s fan
en lo present Principat, que ja no·s pot anar
per lo present Principat, y lo quant valen manco los drets del General y de la Bolla, y com
dits senyors deputats sien protectors y defensors del present Principat, y que vessen quin
remey se porie donar. E, acabat son rahonament, y los dits senyors deputats deliberaren
per lo deprés dinar convidar les persones dels
tres staments.

En aquest matex die, en la casa de la ciutat,
fonc feta extracció de mostesaf, y foren extrets
en terna mossèn Mateu de Sanct Climent, mossèn Honofre Cardona y mossèna Ortolà; y fonc
pres y anomenat mossèn Onofre Cardona.
Dijous, XIIII. En aquest die fonc soterrat lo cos
del dit reverent canceller en lo monestir de
Sanct Pere, en la sua capella de Tots Sants; y
aconpanyaren lo seu cors totes les ordes de frares de la present ciutat y molts capellans de
Sanct Pere, y altros senyors, la creu de Sanct
Pere après. Aportaven lo seu cos alt, ab molts
capirons ab antorxes, que eren més de cent, y
cada frare y capellà aportave un siri en la mà. Y
morí en lo carrer de Sanct Pere, en la casa de
mossèn Junyent de Palou, que abans era del
abat del Stany. Y anà la professó per devant la
sglésia de Sanct Joan y per la Bòria, y al monestir de Sanct Pere. Los senyors deputats no·y
anaren perquè entengueren que los magnífichs
consellers dexaven de anar-hi per ésser mort de
mal de modorrilla, y haver-hi morts en dita casa
dos o tres altres persones, y haver-hi encara altros de malats, y per ser mal contegiós. Y, per
no haver trobat exemplars que·y acostumassen
de anar, los dits concellers no·y anaren ni tanpoc per axò los senyors deputats no·y anaren,
ni a la sepultura, a la església, ni al dol en casa,
cuius anima requiescat in pace.

Diumenje, XVII. En aquest die, deprés dinar, se
ajustaren en la casa de la Diputació los senyors
deputats y oÿdors de comptes real, a instància
de mossèna... Cadel de Arsegal y de alguns altros cavallers, perquèb, segons se diu, se hanc
enderrocats alguns castells, com de Mosset, y
altros, y que·s faria de ordinació del excel·lent
capità general.

Dijous, XXI. Festum beati Thome, apostoli. En
aquest die plogué tot lo dia, que no·y hagué
ninguna parada per las botigas.
52v

Dilluns, XXV. Festum Natalis Domini.
Dimarç, XXVI. Festum beati Stefani.
Dimecres, XXVII. Festum beati Joannis.
Dijous,
cium.

XXVIII.

Festum Sanctorum Innosen

Dissabta, XXXI. En aquest die partí Luc Comadaran, sobrecollidor de levant, a la sua sobre
col·lecta.
53r

Divendres, XV. En aquest die, deprés dinar, lo
excel·lent príncep de Melito, loctinent y capità
general en lo present Principat, entrà en la present ciutat de molts cavallers, qui·l exiren ha
rebre, y venia de la volta de Perpinyà, hont ere
anat, y tanbé vingué la princessa, sa muller.
a. a continuació un espai en blanc.

Janer, any

MDLXV

Dilluns, lo primer. Festum Circumsisionis Domini. En aquest die los magnífichs consellers
feren la cavalcada en la forma acostumada, y
anaven ab les masses devant, y aprés venian lo
veguer, a la mà dreta, lo senyor bisbe de Barcelona, al mitx, y a la mà squerra lo conseller en
cap.
Dimarç, II. En aquest die lo magnífich misser
Pau Agulló comensà de servir lo offici de assessor de advocat fiscal, per absència de misser
Macià Torres.
Dijous,

IIII.

En aquest die arribà en la present

a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació ratllat per lo excel·lent.
c. a continuació ratllat d.
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ciutat lo il·lustríssimo y reverendíssimo senyor
arcabisbe de Tarragona.

En aquest die anà la professó de la Seu a la capella de Sanct Sabestià.

Divendres, V. En aquest die lo il·lustríssim y reverendíssim senyor don Ferrando de Loases,
qui lo dia present per lo excel·lent senyor príncep de Melito, duc de Francavila, loctinent y
capità general de sa magestat, fonc proveït del
of(fici de canceller) per mort de misser Macià
Sorribes, últim possessor de aquell, prestà lo
jurament acostumat en mà y poder del dit
excel·lent senyor loctinent general, com de sa
provisió apar ab unas letras patents de mà de sa
excel·lència y del regent la Cancelleria y del thresorer fermadas, y en deguda forma expedides, y en lo dors segellades, dates en Barchinona, dit dia de sinc de janer, y del dit jurament
apar ab acte rebut en poder de Martí Joan Fogassot scrivà de manament, dit dia, en lo dors
continuat.

Diumenje, XXI. En aquest die morí Pere Rahull, menor de dies, altre dels guardes dela General de la present ciutat, y lo matex die fonc
soterrat en lo monestir de preïcadors de la present ciutat, segons la certificació ne ha feta lo
reverent fra Pere Satorres, prior del dit monestir, a XXVIIII del mes de maig del present y corrent any.

Dissabta, VI. Epifania Domini. E en aquest matex die prestà lo sagrament y homanatje acostumat en poder de misser Francesc Montaner,
regent la Cancelleria, com apar ab un rebut en
poder del dit Fogassot, y en lo dors de ditas letras contengut, y dit dia de VI hoí sentència de
excomunicació, com apar en lo peu de ditas
provisions.
53v

Dilluns, XXII. Festum beati Vincencii, confessoris.
55r

Diumenje, XXVIII. En aquest die féu molt grandíssim fret.
56r

Diumenje, VII. Festum beati Juliani.
Dilluns, VIII. En aquest die, de matí, vingué en
concistori mossèn Jaumot Alamany de Bellpuig, oÿdor militar. En aquest matex die tornà de la sua sobrecol·lecta mossèn Luc Comadaran, sobrecollidor de levant.
Dimecres, XI. En aquest die morí y fonc soter
rat en la sglésia del monestir de Sancta Catarina
de la present ciutat, seguint la cert(ificació) ne
ha feta mossèn Jaume [...]sa, prevere del Pi, a
VI de març, MDLXV, lo cos de misser Jaume Claret, doctor de la Real Audiència.

54r

Dimarç, XVI. En aquest die mossèn Antoni Johan Bonet, notari, síndic del dit General, vingué en concistori, qui lo dia passat, segons dix,
ere arribat de la cort de sa magestat, hon per los
senyors deputats fonc tramès, y aportà letres de
sa magestat per als senyors deputats, en resposta de les que se’n aportà.
Dimecres, XVII. Festum beati Antoni, confessoris. En aquest die se féu en la casa de la ciutat
extracció de tauler, de mossèn Pere Farreres,
ciutedà, y de mossèn Francesch Casademunt,
mercader.

54v

Dimecres, XXIIII. En aquest die fonc proveït,
per absència de misser Macià Torres, advocat
del dit General, misser Pau Agulló.

Dissabta, XX. Festum beati Sebastiani, martiris.

Fabrer, any

MDLXV

Dijous, lo primer, En aquest die, a la matinada,
comensà a navar fins a dues hores passat mitxjorn. En aquest die, deprés dinar, los senyors
deputats y oÿdor real anaren a la casa de la Bolla y del General, conforme que per capítol de
Cort són obbligats; y, essent en la casa de la
dita Bolla, miraren y regonegueren los dos llibres dels credensers de la sedas y dels draps, y
lo cuern del receptor, y veren que eren scrits de
diverses mans, y credaren y feren-se venir devant tots los officials de dita casa, e·ls digueren
que de aquesta hora en avant tots los officials
fessen la residència en dita casa, y cada hu en
son offici millor que fins assí havien fetb, y que
cada hu de ells que servesca personalment y no
per substituït, perquè, si no·u feyen, que ells,
dits senyors deputats, hi proveirien. E la matexa amonestació feren als officials de la casa del
General.
Jo, frare Pere Satorres, del orde de predicadors
y prior del convent de Sancta Caterina de la
present ciutat, fas fe com a vint-y-hu del mes de
jener del present any morí Pere Rehull, menor
de dies, y lo mateix dia fon enterrat en dit monestir, y se féu per ell tota la sollemnitat acostumada als qui prenen lo hàbit de dit orde, axí
com féu dit defunct. Y per la [...] fas lo present
testimoni, de mà pròpria, a 29 de maig, 1565.
Frare Pere Satorres, prior de Sancta Catherinac.
Die veneris,
Marie.

II.

Festum Purificacionis Virginis

a. a continuació ratllat bolla de la.
b. a continuació ratllat certificant.
c. anotació en full a part, entre els folis 54 i 55.
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Dilluns, V. En aquest die vingué en concistori
misser Macià Torres, advocat fiscal de la Diputació.
56v

58r

Dissabta, XVII. En aquest die, a mitxjorn, arribà
en la present ciutat mossèn Miquel Johan Olzinelles, oÿdor ecclesiàstic, bé que no vingué en
concistori fins dilluns.

57v

Diumenje, XVIII. Septuagesima.

Dilluns, XXVI. En aquest die vingué en concistori lo senyor deputat ecclesiàstic.
Dimecres, XXVIII. En aquest die, deprés dinar,
de part del excel·lent loctinent general se pubblicà, ab veu de púbblica crida, que ningun jutglar no gos sonar ni en loc púbblic ni secret, ni
ninguna persona ballar, ni fer-se màscara, ni
desfrassar de nits, sots les penes en dita crida
contengudes.

Dilluns, XVIIII. En aquest die, de matí, vingué
en concistori de la casa de la Diputació.
Dimarç, XX. En aquest die mossèn Jaume de
Encontra aportà en lo concistori de la casa de la
Diputació lo original procés del familiar del stament o bras militar y una còpia autèntica de
aquell, ab ses rúbriques, de les Corts últimadament celebrades per sa magestat. E, encontinent, los senyors deputats los liuraren a mossèn
Clement Oller, racional de la casa de la Deputació, perquè·ls recondesque en lo arxiu, y axí li
foren liurats dits libres.

59r

MDLXV

Dissabta, III. En aquest die lo excel·lent senyor
loctinent general, penedint-se de la crida que·s
féu que no ballasen ni·s desfrassassen de nitsb,
digué de paraula a molta gent que ballasen de
nits y·s desfrassassen.
Diumenje, IIII. De Carnestoltes.
Dilluns, V. De Carnestoltes.
Dimarç, VI. Festum de Carnestoltes.
59v

Divendres, XXIII. En aquest die isqué lo excel·
lent senyor loctinent general de la casa o aposento fet per lo loctinent general a despeses del
General, y mudà al carrer Anple, en la casa del
bisbe Cardona, òlim bisbe de Barcelona. En
aquest matex die, per lo excel·lent senyor loctinent general fonc proveït, durant la absència
de mossèn Francesc Marlès y de Mallaa, altre
dels algotzirs ordinaris de la Règia Cort, lo
magnífich mossèn Pere Salaverdenya, donsell,
ab ses letres patens en paper fetes, fermades de
mà del senyor loctinent general y en deguda
forma espedides, dit dia de XXIII, y prestà lo jurament, sagrament y homanatje y oý sentència
de excomunicació, com apar en lur privilegi, lo
dia matex.

Març, any

Dijous, lo primer. Lo Dijous Larder.

Dimecres, XXI. En aquest die, deprés dinar, lo
senyor deputat ecclesiàstic partí de la present
ciutat a la volta del monestir de Monserrat.
Dijous, XXII. Festum Catedra sancti Petri.

[1565 ]

Diumenje, XXV. Sexagesimo. En aquest die, de
nits, devant casa del excel·lent senyor loctinent,
ço és, en la casa del bisbe Cardona, bisbe quòndam de Barchinona, en lo carrera Anple, ont
dos ho tres dias ha se mudà, se féu un tornetx
aquí, y aprés se féu una sala de dames. Hi anaren molta momaria de cavallers y molt gran
banquet a les dames, y fonc molt tart com se’n
anaren

Diumenje, XI. En aquest die se féu en la plassa
del Born la justa que per la festa de gloriós
sanct Jordi se havia de fer en lo mes de abril
proppassat, y per la pesta que era en Barchinona no·s féu fins lo dia present. Y los senyors deputats, aconpanyats de molts officials, anaren, y
fonc-hi lo excel·lent virrey y sa muller, y los
consellers tanbé. Fonc mantenidor don Guillem de Sanctcliment.

57r

Dissabta, XXIIII. Festum beati Matie, apostoli.

Dimecres,
riatum.

VII.

Primum dies Quadragesime, fe-

Divendres, VIIII. Feriat deprés dinar.
Dilluns, XII. Festum beati Gregori.
60r

Dimecres, XIIII. En aquest die, de matí, los defanadors de la Lotja, aconpanyats ab dos pròmens més cadun, vingueren a la casa de la Diputació y en lur concistori, per ha donar rahó
als senyors diputats com no havien dexada
traure la sera de la duana de la casa de la Lotja,
de la qual los guardas del dit General y del [...],
la qual sera, arribant de Mallorca, lo vaguer de
Barcelona, per execució de reclam que alguns
creadors censalistes havien tret a les persones y

a. a continuació ratllat Condal.
b. a continuació ratllat y.

a. a continuació ratllat algotzir ordinari.
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béns de mallorquins, havien feta empara als
cònsols de Lotja; y los senyors deputats los havien enviat a dir que·ls donassen la sera, que la
volien metra en lo General, per seguretat del
dret, perquè ninguna roba pot ésser enparada
en la duana ni en lo General, y que per causa de
les enpares li havien fetes no haviena pogut fer
lo que·ls havien manat; enperò, que si volien
ses senyories que ab les matexes enpares los las
liuràs, que ells ho farian, y axí los digueren que
ells matexos que fessen com los aparria, y axí
se’n anaren. Y manaren a Melchior Rovira, altre dels porters ordinaris de la casa de la Diputació, que anàs a Lotja y que fes passar la dita
sera en lo General, y que, si·s [...] entorn de
donar-la, que fassen despanyar la duana, y que
u fasse passar lo General. E aprés Melchior Rovira referí com los dits cònsols li liuraren la dita
cera i·n levaren acte, com lo·y liuraven ab les
matexes enpares.

ció los senyors deputatsa y donaren-los una
supplicació sobre alguns agravis que los inquisidors los fan.
Dijous, V. En aquest die, de matí, ab solemne
professó, lob cos de la gloriossa verja sancta
Madrona, per la gran necessitat que té la terra
de aygua. Que plàsie al Senyor voler-losc la’n
donar bona.
62v

Dijous, XV. Festum beate Matrone, virginis et
martiris.
Divendres, XVI. Feriat deprés dinar.
60v

Dillunsb, XXVIIII. Festum beati Josef.
Dimecresc, XXI. En aquest die, de matí, se pubblicà per los lochs acostumats de la present
ciutat, ded part del vaguer, a instància dels senyors deputats, que quisulla que demustrarà
qui ha robades les robes y joyes de les filles de
mossèn Thomàs Taularí, burgès, deputat real,
al que donaran cent ducats, y qui demustrarà
hont és la roba altres cent ducats, ut in libro
registro.

61r

62v

Dissabta, VII. En aquest die, de matí, lo excel·
lent senyor loctinent general anà a hoir lo offici
en la Seu; y los senyor deputats y oÿdors de
comptes, axí per moltsd negossis com perquè,
essent lo dit excel·lent senyor loctinent en lo
altar major, los consellers acostumen de passar
en lo loc hont estan los deputats, dexaren de
anar-hi. En aquest die tornà lo nobble done.
En aquest dia se à fet lo compte a misser Francesch Sala, dictor y asesor de la casa de la Diputació, de XII dies à servit per ausènsia del senyor
don Josef Oliver y de Boteller, sumat y aprovat,
de III lliures, VII sous, VIII, despedit a XIII del
mes de abril, any MDLXV.
Diumenje, VIII. En aquest die, entren nou y
deu hores després matí, entrà per lo portal Nou
la bulla de la Creuada, y isqueren-hi a resebir-hi
totes les parròquies y monestirs; y, acabat lo offici, entrà per la Seu; y acabat que fonc lo offici,
mestre Balle, de la Mercè, sermonà la bulla de
la Creuada; y, perquè alguns digueren que
aquex die los reverents inquisidors seyen en lo
loc hont los senyors deputats oren tota la Quaresma, no·y anaren, ni tanpoc los dits inquisidors.

Dimecres, IIII. Festum beati Anbrosii. En
aquest die, deprés dinar, a instància de don
Alexandre de Paguera y de mossèn Francesch
Sorribes, se ajustarenh en la casa de la Diputa-

E, mentre que·s feye lo dit offici y sermó, lo
excel·lent senyor loctinent general tramès a dir
que ell volie exir defora ciutat a perseguir uns
ladres que li tenien espiatsf, y que li donassen
dos o tres-cents hòmens perquè·l aconpanyassen. E los dit senyors consellers deliberaren donar-li dos-cents hòmens, e salvant lo dit excel·
lent senyor loctinent li digueren que los ladres
de una quadrilla havien entrat ab una altreg
quadrilla, y que no·y havie remey. E, perquè
avie avisat a molts cavallers, determinà de cavalcar y anar als volts de Sanct Hierònim de Lebron, y de aquíh al monestir de Sanct Culgat de
Vallers, hont estigué tot lo sendemà, fins al ves-

a. a continuació ratllat volgamat.
b. Dilluns, interlineat, damunt de Dimarç ratllat.
c. Dimecres interlineat, sota de Dimecres ratllat.
d. a continuació ratllat in.
e. Dimarç interlineat, sota de Dimarrç ratllat.
f. a continuació ratllat arri.
g. a continuació ratllat per.
h. a continuació ratllat y.

a. a continuació ratllat per.
b. a continuació ratllat Sanctíssim.
c. a continuació ratllat ne.
d. a continuació ratllat no.
e. text inacabat.
f. a continuació ratllat y.
g. altre interlineat.
h. a continuació ratllat a sa.

Dimarçe, XXVII. En aquest dief partí de la present ciutat de Barchinona, per a la vila de Cardona, lo nobble don Josef Oliver y de Boteller
tramès per los senyors deputatsg per estar ocupats los ajudants de la scrivania. Se’n anà ab ell
Hierònim Farrer, notari, y Gili Cortadelles,
porter.

Abril, any

MDLXV.
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pre, que tornà, y lo matex die aportaren un pres
que trobaren amagat en una cova.

senyors deputats aconpanyaren al dit senyor
loctinent general fins uns quants graons de la
scala. Y, acaba(da) la dita missa oïa la virreyna
en la capella, aprés de ésser-se’n anats los concellers, se acostà en lo altar y mirà lo altar, y la
aconpanyaren fins a mitja scala, y aprés se’n
anaren cada hu en sa casa. Bé que lo dia abans y
agué gran qüestió si los consellers avien de
aconpanyar lo virrey ho no, y fonc conclòs entre ells que no·y havien anar, ni a rebre’l, ni
acompanyar-lo quant se’n va, perquè ells tanbé
eren convidats.

Dilluns, VIIII. En aquest die vingué en concistori lo senyor don Josef Oliver y de Boteller, altre dels honorables assessors y advocats ordinaris del dit General, qui ere anat de
ordinació dels senyors diputats a la vila de Cardona.
63r

Diumenje, XV. Dominica in Ramis Palmorum.
En aquest die partí de la present ciutat, per a la
volta de Rosselló, mestre Francesc Torrelles,
deputat real, per sos negossis.

65r

Maig, any

MDLXV

63v

Diumenje, XXII. Pasque Resurreccionis Domini
Nostri Jesuchristi.

Dimarç, lo primer. Festum beatorum apostolorum Filipi et Jacobi.

64r

Dilluns, XXIIII. Festum beati Jeorgii, martiris.
Per ésser la festa del gloriós sanct Jordi lo dilluns de Pasqua, fonc porrogada la dita festa
per lo diumenje primervinent, bé que la casa de
la Diputació stigué enpaliada, y en la capella se
digueren moltes misses, y les portes stigueren
ubertes tot lo dia.

Dimecres, II. En aquest die fonc proveït de offici de pesador dels safrans de la ciutat de Balaguer a Jaume Galseran, fuster de dita ciutat de
Balaguer, ab lo salari acostumat.

Dimecres,
liste.

XXVI.

Festum beati Marcia, evange-

Dissabta, XXVIII. En aquest die, deprés dinar,
per fer-se lo dia de damà la festa del gloriós
sanct Jordi, se degueren en la casa de la Diputació solemnas vespras, y fonc-hi present lo excel·
lent senyor loctinent general y los magnífichs
consellers de Barchinona, bé que lo dit senyor
loctinent vingué un poc massa prest que, com
ell arribà en la casa de la Diputació, lo senyor
deputat ecclesiàstic encara no·y here arribat.
Féu les vespres lo senyor diputat ecclesiàstic.
En aquest matex die, entrada de nit, se digueren en la casa de la Diputació solemnes vespres.
Hagué·y molta gent y molta música sonant fins
a les deu ores de nit.
64v

Dimecres, XXVIIII. Festivitas beati Jeorgii. En
aquest die, de matí, se féu solemne offici y sermó en la casa de la Deputació, y fonc-hi lo
excel·lent senyor loctinent general y la senyora
sa muller, y los senyors deputats isqueren fins
uns quants graons de la scala per ha rebre-los, y
la virreyna stigué en un cadafals que li havien
aparallat dins lo ort, en la finestra més prop de
la capella. Y sermonà frab..., del monestir de
Sant Pau del Camp de Barchinona. Y sermonat
agué, la virreyna entrà en la capella per ha oir
missa, y solament se donà pau al excel·lent senyor loctinent general. Y, acabat lo offici, los
a. a continuació ratllat ap.
b. a continuació un espai en blanc.

[1565 ]

Diumenje, VI. En aquest die, de matí, se digué
solemne offici en la casa de la Diputació, y en
la capella; y digué la missa lo senyor oÿdor ecclesiàstic. Foren-hi los senyors deputats y los
mantenidors y avanturés qui lo dit dia havien
de exir per a la justa que lo General fa quiscun
any en lo Born, per la festivitat del gloriós
sanct Jordi. // 65v // En aquest die, deprés dinar, entre una y dues hores, los senyors deputats, aconpanyats dels officials y ministres del
dit General, ab les masses grosses devant, anaren al Born; y, essent descavalcats, lo senyor
deputat militar tornà a la casa de la Diputació, hont era lo mantenidor, prior y clavari.
Y, essent arribats en la dita plassa del Born los
consellers y lo excel·lent senyor loctinent y la
senyora sa muller, vingué lo mantenidor. Y
primer anave loa andedor de la confraria,
aprés lo clavari de la confraria, ab lo stendart
de la justa en la mà, y aprés mossènb... Codina y mossèn Johan Francesch de Caldés, diputat militar, y aprés lo mantenidor, y primer
de tots anaven losc tabals de la ciutat, las
trompetas y ministrills. Y, essent en lo dit
Born los dits prior y clavari y don Francesch
de Guimerà, qui fonc anomenat per part del
dit mantenedor; y, essent per ha muntar, vingué mossèn Rafel Joan, qui justava per mossènd... y acostàs al cadafal y féu anà per a justar; y, com los dits prior faén [...] saberen com
se’n ere anat, li enviaren a dir que per què se’n
era anat tant prest, y que no·l havian vist, y que
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat mante.
a continuació un espai en blanc.
a continuació ratllat atan.
a continuació un espai en blanc.
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tornàs, y ell tramès a dir quea ja se havia desfet
lo penataxo, y b tornare’n-le a dir que, si no
tornave y no·l veyen, no poria guanyar pris de
més gentill, y axí se tornà lo plomall o sivera
que li havien dit, y axí justaren tots per orde,
conforme està en lo libre de dita justa; y guanyà
lo pris de més galan mossèn Miquel Ángell de
Mitjavila, mantenidor, y lo pris de millor justador mossèn Miquel Rienbau de Corbera de Linàs, lo jove. Y, acabada dita justa, abaxaren del
cadafals los dits priors, y, donada una volta per
lo Born, se’n tornaren en la casa de la Diputació, y los senyors deputats aguardaren al senyor
deputatc militar; y, tornat fonc, los senyors deputats, aconpanyats dels officials del dit Generald, ab les masses grosses devant, donada una
volta per lo Born, se’n tornaren a la casa de la
Diputació.
66r

Divendres, XI. En aquest die aportaren a banyar
la Vera Creu a mar, per causa de la gran secada
és per la terra.

66v

Divendres, XVIII. En aquest die, deprés dinar,
partí de la present ciutat, per la volta de Tarragona, lo reverent senyor deputat ecclesiàstic.
En aquest die la ermada del turc desanamic de
nostra sancta fe cathòlica arribà en la illa de
Malta y posà lo siti sobre aquella, segons que
aprés se entengué.

67v

Dilluns, XXVIII. En aquest die tornà de Sanct
Magí, hont per sos negossis ere anat, lo senyor
deputat ecclesiàstic.
Dijous, a
Nostri.
68r

68v

a.
b.
c.
d.

MDLXV

Diumenje, X. Festum Pentecostes.

69r

Dimecres, a XII. En aquest die, de matí, entre
nou y deu hores, los senyors deputats y oÿdor
de comptes real, aconpanyats dels officials,
aprés de haver aguda horac per medi del síndic
del General, anaren a casa del excel·lent senyor
loctinent general; y, essent allí, los dixd.

69v

Diumenje, XVII. En aquest die se pubblicà jubileu pleníssim consedit per lo summo pontíficee, ab què manave que totom dejunàs lo dime-

Dijous, a XXIIII. En aquest die, en la nit, abans
de mitxanit, féu una molt gran ruxada.
Dissabta, XXVI. En aquest die, de matí, fonc
tornat lo cos de la gloriossa sancta Madrona a la
sua capella.

Juny, any

Festum Assencionis Domini

Dilluns, XI. En aquest die, deprés de dinar, se
ajustaren los senyors deputats en la casa de la
Deputació, y mossèn Johan Francesc de Caldés, deputat militar, amostrà y donà als senyors condeputats seus una letra de sa magestat per als senyors deputats, ab la qual scriu
que per les rahons que lo excel·lent loctinent
general que no trameten a la cort, sinó queb li
trameten còpia dels actes. En aquest die mossèn Luc Comadaran, sobrecollidor de la sobrecol·lecta de levant, partí per a la sua sobrecol·lecta.

Dilluns, XXI. En aquest die lo magnífich mossèn Pere Salaverdenya, ciutedà de Barchinona,
proveït per la magestat del rey nostre del offici
de altre dels algotzirs ordinaris de la Règia Cort
del present Principat, com apar ab lo privilegi
en deguda forma expedit, dat en la vila de Madrit, a XXXI del mes de març proppassat, jurà y
prestà lo sagrament y homanatje prestat acostumat y oý sentència de excomunicació, com
apar en lo dors del dit privilegi.
Dimarç, XXII. En aquest die partí de la present
ciutat mossèn Jaume Alamany a la volta de sa
casa.

XXXI.

Divendres, lo primer. En aquest die, de matí,
arribaren en la platja de la present ciutat vuyt
galeres de les de don Garsía de Toledo, y venia
per capità de elles un comanador de Sanct Joan,
qui·s diu Gil Andrada, y deyen que la armada
del turc ere estada a vista de Malta, cent-y-quaranta veles, y que no sabian hont anavan, y
aportavan la [...] y los arreus necessaris per avarar. Les vuyt galeres eren fetes y acabades en la
present ciutat, y diuen que·n esperavan vint
que n’i ha en Castella, y que don Garsía se ha
de veure ab dita ermada del turc. En aquest
matex die fon sentenciat Barthomeu Camps,
gran bandoler.

Dissabta, XVIIII. Festum beati Ivonis.
67r

Diumenje, XXVII. En aquest die mossèn Antic
Sarriera aportà pres en Barthomeu Camps ya...
Camps, son jermà, qui eren uns grans ladres y
robavan púbblicament per los camins.

a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat ere des.
a continuació ratllat ton.
a continuació ratllat ecclesiàstic.
a continuació ratllat y.

a continuació un espai en blanc.
a continuació ratllat allà.
a continuació ratllat de.
text inacabat.
a continuació ratllat Pio.
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cresa, lo divendres y lo dissabta, y dins aquexa
setmana totom se confessàs, y lo diumenje primervinent tots rebessen lo Sanctíssim Sagrament, y que seguissen la professó que lo dit
diumenje primervinent se farà, y que pregam a
Nostre Senyor vulle confondre la armada turquesca.

del Real Consell Criminal, novament proveït
del ofici de hu dels doctors de la Reala Audiència Civilb per mort de misser Steve Riusec, com
apar ab son privilegi en deguda forma despedit, de mà de sa magestat firmat, dat en la ciutat de Sagòbia, a XXI de juny del present any
MDLXVc, hoí sentència de excomunicació, prestà lo jurament, sagrament y homenatje prestat
acostumat.

Dimarç, XVIIII. En aquest die mossèn Luc Comadaran, sobrecollidor de la sobrecol·lecta de
levant, tornà de la sua sobrecol·lecta.
70r

Dissabta, XXIII. En aquest die, de matí, partiren
de la platja de la present ciutat setze galeres, çò
és, las vuyt de Gil Andrada y vuyt que·n avarà
noves assíb, carragades de infantaria aragonesa
y de molts comanadors de Sanct Joan; y van a
Palamós, per esperar alí les galeres de Castella,
per anar a socórrer Malta.
Diumenje, XXIIII. Nativitatis sancti Johannis
Batiste. En aquest die se féu solemne profesó
per lo jubileu que lo diumenje abans se pubblicà, y partí de la Seu totes les confraries y par
ròquies y monestirs de frares, y exí de la Seu
per la Bòria, per Sanct Culgat fins Sanct
Agostí, a la plassa de la Blanquaria, al pla d’en
Lull, per lo Born, devant Sancta Maria, per lo
carrer Anple, fins lo carrer de mossèn Miquel
Oliver y mossèn Hierònim Valls, qui va a la
carnissaria d’en Sors, per la muntada de Sanct
Miquel, per la font de Sanct Miquel, per devant la casa de la ciutat, per devant la Diputació, y tornà a la Seu. Fonc tanta la gent que la
seguí que era cosa de loar a Déu, y la molta
gent que lo matí rebé loc Sanctíssim Sagrament, que no·yd avie prou loc per les sglésies
ni monestirs. Que plàsia a Déu, per sa infinida
bondat y clemència, de oir alguna bona persona, y confondre la armada del turc és sobre
Malta, y donar-nose.

70v

[1565 ]

Dijous, XXVIII. En aquest die vingué en la present ciutatd mestre Francesc Torrelles, diputat
real, de la vila de Perpinyà, hont per sos negossis ere anat, bé que vingué malalt.
71r

Juliol, any

MDLXV

Dilluns, II. Visitacio beate Elizabet. En aquest
die, mitja hora de nit, arribà en la platja de la
present ciutat de Barchinonae denou galeres de
Castella de les quals és capità don Álvaro de Alvassan, carragadas de molta monició, y diuen
que aporten catorse banderes de infantaria, les
quals se han de ajustar en Palamós ab les setze
de Gilf de Andrada, y totes junctes van a Sisília,
hon és don Garsía de Toledo ab moltes altres
galeres y molta gent, per anar a socorre a Malta. Que plàsie al Senyor voler-las donar bon
temps y victòria contra los turchs enemichs de
la sancta fe catòlica.
Dimarç, III. En aquest die, a la primera guarda,
partiren las ditas galeras ab una bandera més de
gent que assí se féu, qu·n ere capità mossèn
Honofre de Marimon de Salzells, y molts comanadors y molta altra gent. Plàsia al Senyor
donar-los bon temps y victòriag.
72v

Dimarç, XXVI. En aquest die,f de matí, estant
en concistori, vingué nova al magnífich misser
Francesch Sala, assessorg del General, que la
magestat del rey nostre senyor havie proveït al
dit misser Francesch Sala del loc de la Audiència, en loc de misser Jaume Claret, jutje de la
Rota Civil. En aquest die partí misser Macià
Torres, advocat fiscal del dit General, per sos
negossis a la volta de Leyda. En aquest die lo
magnífich misser Barthomeu Borràs, doctorh
a. a continuació ratllat y.
b. a continuació ratllat y.
c. a continuació ratllat santis.
d. a continuació ratllat per.
e. text inacabat.
f. a continuació ratllat des.
g. assesor del General interlineat.
h. doctor... Criminal interlineat.

Dilluns, VIIII. En aquest die vingué en concistori mestre Francesc Torrelles, deputat real, qui
per la indesposició de sa persona no ere vingut
en concistori.
Dimarç, Xh. Festum beati Christofori. En aquest
die, deprés dinar, arribà en la present ciutat
don Johan d’Àustria, fill del emperador Carlos,
jermà del nostre rey don Felip, rey de Spanya,
rey y senyor nostre. Isqueren-lo a rebre los senyors deputats, aconpanyats de molts officials
del dit General, ab les masses grosses devant; y,
essent passada la Creu Cuberta, qui tantost
a. a continuació ratllat Cons.
b. a continuació ratllat com apar ab lo privilegi.
c. a continuació ratllat hu.
d. a continuació ratllat mossèn.
e. a continuació ratllat de.
f. a continuació ratllat d.
g. en l’assentament corresponent a dilluns, dia XIIII, es llegeix
ratllat En aquest die vingué en concistori lo senyor deputat
real, qui per sa indisposició no ere vingut en concistori.
h. a continuació ratllat IIII.
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que·y ha una riera, los senyors deputats se detenguerena per lo gran sol que feyeb; y, estant
axí aturats, passaren los inquisidors; y, estant ja
post lo sol y sabent que lo dit senyor don Johan
d’Àustria venie, li anaren al encontra; y, essent
en lo Collblanc, lo trobaren aquí, que venie ab
los inquisidors, y los inquisidors, veient los senyors deputats, passaren avant, y los senyors
deputats romangueren ab lo dit senyor don Johan; lo ecclesiàstic // 73r // a la mà dreta y lo
militar a la squerra, lo real, per ésser malalt
no·y fonc, y axí vinguerenc ab ells fins baig,
prop de allà hond eren estats aturats. Y arribà
lo arcabisbe de Tarragona y lo bisbe de Barchinona, ye lo deputat no·s mogué de sa mà esquerra; y, anant axí plegats un poc, arribà lo
excel·lent senyor loctinent, aconpanyat de
molts cavallers; y, estant per ajustar-se ab lo dit
senyor don Johan d’Àustria, los dits senyors
diputats se’n anaren, ço és, que mentres que
estaven per ajustar y acostar-se, los senyors deputats tiraren avant, encara que ab la molta
gent que hi avie lo oïdor real romàs endarrera
i·s perdé dels senyors deputats, que axí se’n
anaren fins a la casa de la Diputació sense ell;
que cert anaven de mala manera, per no haverhi sinó dos deputats y un oÿdor, que lo militar
era absent de la present ciutat. Y prop la Creu
Cuberta trobaren los magnífichs concellers
que, fets lur acatament, passaren avant, y axí
los senyors deputats se’n tornaren a la casa de
la Diputació, y cada hu dels officials se’n anà a
casa sua, que ja ere fosc.
Seguí’s que totom li deye al dit senyor don Johan d’Àustria excel·lència, y segons se diu que,
essent lo excel·lent senyor loctinent fora la ciutat, segons se diu, rebé una letra de sa magestat
per un correu, ab la qual li manava que al dit
don Johan d’Àustria li digués de assí enlà altesa, y axí manà totom que li diguessen altesa. E,
aconpanyat del excel·lent loctinent y dels conseller, lo dit senyor don Johan d’Àustria entrà
per lo portal de Sanct Antoni, per lo carrer del
Hospital, y per la Ranbla, per lo Dormidor de
Framenors; y, exint al Pla de Framenors, despararen artillaria que dalt en la muralla estava, y
tota la de la muralla y dels baluarts; y, essent a
casa del dit excel·lent loctinent, que és la casa
del almirant, dins casa hi avie molts ministrills,
trompetes y atabals.

d’Àustria, y en presència del excel·lent senyor
loctinent, los senyors deputats li digueren la
molta alegria que tot lo present Principat havie
sentida en la vinguda de sa altesa, y lo dit don
Johan los respòs que ell conexia lo bons vassalls
eren de sa magestat, y que ell de sa part faria lo
que a ell tocaria senpre que lo cas se hoferesia, y
axí lo senyors diputats se’n tornaren. En aquest
matex dia, en la vesprada, lo dit senyor don Johan d’Àustria se enbarcà ab una fragata hi·s pasejà per la marina, y lo virrey ab ell.
73v

Dissabta, XIIII. En aquest die, deprés dinar, ja
tart, se’n anà de la present ciutat lo demuntdit
senyor don Johan d’Àustria.
Diumenje, XV. En aquest die, entre VII y VIII
hores de matí, arribà en la platja de la present
ciutat una galera genovesa, qui venie de Missina, y en lo camí, sobre la Serdenya, havia pressa
una fusta de moros, y dix com la ermada turquesca havia pres lo castell de Sanct Elma, en la
illa de Malta, que cert és una molt mala nova
per tota la cristiandat, y·s deye que venie per a
sercar las galerasb de Spanya.
Dilluns, XVI. En aquest die fonc proveït del
offici de vehador dels safrans de la ciutat de
Balaguer Pere Roger, calsater, ciutedà de dita
ciutat.
74r

Dimarç, XI. En aquest die, deprés dinar, los senyors deputats, aconpanyats dels officials, anaren a bessar las mans del dit senyor don Johan
a.
b.
c.
d.
e.

Divendres, XIII. Festum beate Margarete, virginis. En aquest die, entre les X y XI hores de nit,
se ere consertada de donar una arma, y per no
altarar la gent no·s féu, sinó que cremaren una
barca en la mar y los baluarts tiraren moltas
pessas, y molta gent corregué a mar.

a continuació ratllat así.
a continuació ratllat com.
a continuació ratllat los dos.
a continuació ratllat ere.
a continuació ratllat axí.

Dimecres, XVIII. En aquest die arribà en la present ciutat, de la volta de Urgell, mestre Pere
Albí, receptor dels drets dels safrans, y Josef
Texidor, guarda de aquells.
Dijous, XVIIII. Fins en aquest dia és està fet lo
compte al senyor misser don Josef Holiver de
Botaller, de XXIIII dies à servit, per ausènsia del
senyor misser Francesch Sala, altre dels asesors
hordinaris de la casa de la Diputaçió, del qual
vingué nova ha XXVI de juny proppassat, com
fonch proveït per sa magestat en la Real Audiència, de VI lliures, XIII sous, sumat y aprovat,
per so sia pagat fermada primer àpocha nessesària; despedit per mi, en Barchinona, a XX de juliol, MDLXV.
Diumenje,
lenes.

XXII.

Festum beate Marie Magda

a. a continuació ratllat que cert.
b. a continuació ratllat set.
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74v

Dimarç, XXIIII. Beati Jacobi, apostoli.

Dimecres, a
ginis.

Dimecres, XXV. Festum beati Anne.
75v

Agosta, any

Dissabta, IIII. En aquest die, de matí, vingueren
en la casa de la Diputació los frares del monestir de preïcadors, ço és 4, per ha convidar los
senyors diputats per lo sendemà, per al offici y
sermó se farà en lo monestir de preïcadors, per
la festivitat de sanct Domingo.

77r

Divendres, a
apostoli.

77v

Dissabta, XXVII. En aquest die lo magnífich
misser Pere Aillaa, elegit per altre dels assessors del dit Generalb, acceptà lo dit offici y
prestà lo jurament, sagrament y homanatje
prestat acostumat. En aquest dia s’és fet lo
compte al magnífich senyor misser Pere
Ailla, hasesor y advochat hordinari del General, de dos mesos y sinch dies, que valen
XVIII lliures, I sou, I, sumat y aprovat, per so
que sia pagat, fermada primer àpocha nessesària; despedit per mi, en Barchinona, a IIII de
setembre, MDLXV. En aquest die s’és fet lo
compte de XX dies à servit don Josef Oliver y
de Botaler, altre dels asesors del General, per
ausència del senyor misser Francesch Sala, altre dels dits advochats, de V lliures, X sous,
VII, sumat y aprovat, per so sia pagat, fermada
primer àpocha nessesària; despedit per mi,
en Barchinona, a XVII de setembre del any
MDLXV.

Diumenje, VI. Festum beati Dominici, confessoris. En aquest die, de matí, se ajustaren los senyors deputats y oÿdors de comptes, y aconpanyats dels officials anaren al monestir de
preïcadors, ont oïren los offici y sermó; y sermonà lo reverent fra Thomàsb..., y c lo excel·
lent senyor loctinent general ni los honorables
concellers no·y foren.
Dilluns, VI. Transfiguracio Domini.
Dimarç, VII. En aquest die, essent en concistori lo magnífich misser Francesch Sala, lo
magnífich senyor regent lo envià a demanar
dient-li com havia rebut son privilegi de altre
dels doctors de la Audiència Civil. E en
aquest matex dia lo dit misser Francesch Sala
prestà lo jurament, sagrament y homanatje
prestat acostumat y oý sentència de excomunicació. En aquest matex die lo reverent misser Paulo Pla, novament proveït del offici de
altre dels doctors de la Règia Audiència Civil,
per adjunct de misser Rafel Torroella, per estar inpedit, prestà lo matex jurament y oý
sentència de excomunicació. En aquest matex
die lo magnífich misser Pol prestà lo jurament, sagrament y homanatje prestat acostumat.

[1565 ]

XXIII.

Festum beati Bartholomei,

Dimarç, XXVIII. Festum beati Augustini.
Dimecres,
Batiste.
78v

Divendres, X. Festum beati Laurencii, martiris.
76v

Assumpcio Beate Marie Vir-

Dijous, a XVI. Festum beati Roche, confessoris.

MDLXV

Dimecres, lo primer. Vincula sancti Petri.

76r

XV.

Dilluns, XIII. En aquest die fonc proveït del offici de altre dels assessors del dit General lo
magnífich misser Pere Ailla, per lo restant del
corrent trienni y per lo trienni primervinent,
per estar posat per la magestat del rey nostre
senyor misser Francesc Sala, altre dels dits assessors, en altre dels doctors de la Audiència
Civil, e Lorens Tamarro, son procurador, acceptà.

a. Juliol al manuscrit.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació ratllat los co.

XXVIIII.

Satembre, any

Decollacio sancti Johannis

MDLXV

Dissabta, lo primer. Festum beati Lupi.
Dilluns, III. En aquest die , deprés dinar, vingueren en la casa de la Diputació misser Hierònim Sunyer, misser Johan Jopí y misser Antoni
Negrell, doctors del Real Consell Civil, cridats
per los senyors deputats per la causa de les monedes de Perpinyà. En aquest matex die mossèn Luc Comadaran, sobrecollidor del dit General de la sobrecol·lecta de levant, partí per a
la sua sobrecol·lecta de levant.
Dimecres, V. En aquest die, de matí, partí de la
present ciutat, per a casa sua, mossèn Johan
Francesc de Calders, deputat militar.
Dijous, VI. En aquest die, deprés dinar, vingueren en la casa de la Diputació los defenedors de Lotja, per ha convidar los senyors deputats per al sendemà, per a las primeras
vespres, y per lo altro dia al hoffici, y los sea. a continuació ratllat eq.
b. a continuació ratllat prestà lo.
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nyors deputats respongueren que ho farien
com se acostume.
79r

79v

Divendres, VII. En aquest die los defenedors de
la Lotja vingueren deprés dinar.

dits doctors per informar aquells, manant-las
per sendes diligències ser continuades per lur
descàrrec; y dit misser Francesc Fort dix que ab
diligència pregaria la mora, que ja dissabte era
stat ab dits doctors per informar-los.

Dissabta, VIII. Nativitats Beate Marie.

Divendres, XXI. Festum beatia Matei.

Dilluns, X. En aquest die partiren per ha Perpinyà, per sos negossis, mossèn Thomàs Taularí,
oÿdor real, y misser Pere Ailla, assessor del dit
General.

Dissabta, XXII. En aquest die, deprés dinar, arribà en la present ciutat lo excel·lent senyor príncep d’Èboli, loctinent de sa magestat en lo present Principat, de la vila de Perpinyà y vall de
Querol, hont havie enderrocades moltes cases a
moltes persones particulars, per ésser amichs de
mossèn Rienbau.

Dilluns, XVII. En aquest die se ajustaren en casa
de misser Miquel Farrer. Fa a continuar assí y
no lo dia següent.
Dimarç, XVIII. En aquest die de XVIII, tornà de
la sua sobrecol·lecta mossèn Luc Comadaran.
En aquest die vingué en concistori misser Macià
Torresa de la ciutat de Leyda, qui per sos negossis hi ere anat. En aquestb die dec dilluns, a XVII,
en la casa de misser Miquel Farrer, doctor de la
Real Audiència, se ajustaren misser Francesch
Sunyer, misser Jofre y misser Negrell, y lo advocat fiscal y mossèn Francesch Setantí los informaren per lo negossi de les monedes de Rosselló. En aquest die se à fet lo compte al magnífich
misser Pau Agullana, de 84 dies que ha servit
per ausènsia de misser Macià Torres, advocat
fiscal de la casa de la Diputació, de 26 de juny
proppassat fins lo dia present, valen XXIII lliures,
IIII sous, IIII, sumat y provat, per so que sia pagat, fermada primer àpocha nessesària; despedit
per mi, en Barchinona, ad.

80r

Dimecres, XVIIII. Dit die vingué en concistorie..., porter real, y dix als senyors deputats, en
concistori constituïts, de part dels magnífichs
misser Miquel Farrer, Hierònim Sunyer, misser
Johan Jofre y misser Negrell, com ells se ajustaren lo (dia) def air sobre lo negossi de les monedes de Perpinyà, lo qual està comès a ells,
dits doctors, y que ho havian notificat al síndic
de Perpinyà que·ls vingués a informar, y que no
havian vist al dit síndic, que per ço que le·y manassen notificar per lur descàrrec. E, encontinent, dits senyors deputats manaren enviar a
cercar al honorable misser Francesc Fort, advocat de la vila de Perpinyà en dit negossi; y,
constituït dit misser Fort en concistori, li notificaren lo que per part de dits magnífichs doctors los era estat enviat a dir, y li digueren que,
per lo que a lur descàrrec tocava, li deyen fos ab

80v

Diumenje, XXIIII. Festum beate Theccle. En
aquest die lo il·lustríssimo y reverendíssimo senyor arcabisbe de Tarragona digué en la Seu,
de pontifical, lo offici.
Dijous,
miani.

XXVII.

Festum beatorum Cosme et Da-

Divendres, XXVIII. En aquest die, a mitxjor, arribà correu de Sisília, de don Garsía de Toledob, per al excel·lent senyor loctinent general,
ab lo qual lo avisava com la ermada turquesca, a
XI del present mes, se levà de la illa de Malta y
avien dexada la illa desliurac, per la molta pressa
que los nou mília y set-cents soldats que a VII
del matex havia posats en la dita illa, ab sexanta
y set galeres, y que·n havien mort molts com
los levave la aygua, i·ls faeren enbarcar per forsa, y que ell anave detràs de dita ermada.
80r
bis

a. a continuació ratllat q.
b. a continuació ratllat matex.
c. de... XVII interlineat.
d. text inacabat.
e. a continuació un espai en blanc.
f. a continuació ratllat de.

E, encontinent, essent arribat lo dit correu, lo
tramès als magnífichs de consellers y al reverendíssimo senyor bisbe de Barchinona; y deliberaren que lo sendemà, aprés del offici, sed cantàs
en la Seu solemne Te Deum laudamus, y per totas las iglésias, y lo dia aprés, que serà diumenje,
se fassa solemne professó com la de Corpus, y
que·y anassen totes les òrdens y parròquies y
confraries, faent gràcies a Déu per la liberació
de Malta y confusió de dita ermada turquesca.
Dissabta, a XXVIIII. Festum beati Michaelis, arcangeli. En aquest die, aprés del offici, se cantà
en la Seu solemne Te Deum laudamus per la liberació de Malta.
Diumenje, XXX. Festum beati Hieronimi. En
aquest die, de matí, entre les set y vuyt hores,
isqué de la Seu la professó molt solemne, per la
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat Matie.
a continuació ratllat al.
a continuació ratllat per causa.
a continuació ratllat fer solemne.
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volta de Corpus; anaven-hi totes les òrdens y
parròquies y confraries ab molta luminària, los
consellers qui aportaven lo tàlem; lo reverendíssimo senyor bisbe de Barchinona anave revestit de pontificala, ab son gremial devant,
com se acostume, y al seu costat, a la mà dreta,
anave lo excel·lent senyor loctinent general, yb
aprés venia molta gent, que fonc cosa de veure,
pregant a Nostra Senyor y faent gràciesc per ésser-se lavada la ermada turquesca de la illa de
Malta, y que conforna la ermadad del turc enemich de nostra sancta fe catòlica, y que·ls convertesa y aport a conexensa de la santa fe ca
thòlica.
80v
bis

Octubre, any

toni Johan Bonet, síndic del dit General, y en
lo manual de la scrivania major continuada, per
mostrar dits senyors diputats lurs diligències, y
que no està per ses senyories la despedició de
dita causa com en la dita requesta, per dit síndic
presentada, és més largament contengut.
81r

M D LXV

Dimecres, III. En aquest die los frares de framenós vingueren a la casa de la Diputació per ha
convidar los senyors deputats per lo sendemà,
al offici y sermó, per la festa de sanct Francesc.
En aquest die matex, durant la malaltia d’en
Johan Largués, tenint lo offici del manifest del
la bolla de la present ciutat, donaren licència de
servir aquell a Sebastià Largués, son fil, qui acceptà y jurà.
Dijous, IIII. Festum beati Francisci, confessoris.
En aquest die, de matí, se ajustaren en la casa
dele diputatf ecclesiàstic lo deputat real y oÿdor
ecclesiàstic y, per no estar bo, mossèn Jaume
Alamany, oÿdor militar, no·y anave.
Divendres, V. En aquest matex dia mossèn
Loís Rufet, procurador del General, fonc tramès a casa de misser Jofre, altre dels doctors del
Real Consell y altre dels jutjes de la causa de les
monedes de Perpinyà, hont estaven ajustats los
magnífichs misser Miquel Farrer, misser Hierònim Sunyer y misser Antoni Negrell, doctors
del Real Consell Civil y jutjes junctament ab dit
misser Jofre de la dita causa de las monedas, qui
per los senyors deputats, per execució de las letrasg de la Cort últimadament per la magestat
del rey nostre senyor celebrades, foren anomenats per consellers de dita causa, perquè presentàs perh mitjà del discret mossèn Francesc
Cavaller, notari, altre dels ajudants ordinaris de
la scrivania major de la casa de la Diputació,
una requesta de part de dits senyors deputats
com per la que a vint-y-hu del mes de setembre
proppassat los fonc presentada per mossèn Ana. a continuació ratllat y a.
b. a continuació ratllat anà.
c. a continuació ratllat per dita bo.
d. a continuació ratllat turq.
e. a continuació ratllat la.
f. a continuació ratllat ció.
g. a continuació ratllat en la Cort.
h. a continuació ratllat la.

[1565 ]

Dissabta, VI. En aquest die matex, de matí, en
presència dels senyors deputatsa ecclesiàstic y
real, lo militar absent de la present ciutat y vegaria de Barchinona, y dels senyors oÿdors ecclesiàstic y militar, lo real tanbé absent de la
dita ciutat y vegaria de Barchinona, mossèn
Loís Rufet, notari púbblic de Barcelona, dix y
referí als dits senyors diputats y oÿdors de
comptesb, ensemps ab lo dit mossèn Francesch
Cavaller, que digueren y referiren a ses senyories que lo dia proppassat, exint del concistori y
per manament de dites senyories, anaren a casa
delc magnífich misser Jofre, hont trobaren congregats los ditsd doctors del Real Consell per ha
fer la dita causa de les monedes que·s aporta
entre lo síndic de Perpinyà y altres, de una
parte, contra lo procurador del dit General, de
la part altra, y alíf lo dit Rufet digué a dits magnífichs doctors que, per manament dels senyors
diputats y per part lur, com a procurador del
dit General, venie a presentar a dits doctorsg
una requesta que alí los mostrà, la qual ere del
matex tenor de la que·ls fonc presentada dit dia
de XXI de satembre proppassat, y que dit mossèn Francesch Cavallerh, notari, qui alí ere, venie tanbé allí per levar lo acte de la presentació
de dita requesta. E los dits magnífichs doctors
tots conformesi y responent encontinent, digueren que estaven molt admaravellats de tals
requestes, perquè los senyors deputats se volien
descarregar de la culpa que tenienj en no haver
fet instruir lo procés dins losk primers sis mesos
del any que per lal Cort los hera estat consedit
per ha fer dita causa, y per no haver donat a dits
doctors los restants mesos del dit any per ha
dessidir y declarar aquella, y que, si donaven la
requesta, farian tal resposta que a dits senyors
diputats no·ls plauria ni farian dita causa, perquè és molt important y conté en si articcles
tantm dificultosos que havien ben menester los
dits sis mesos, y no vint dies que han tingut de
a. a continuació ratllat y oÿdors de comptes.
b. a continuació ratllat que lo.
c. a continuació ratllat del.
d. a continuació ratllat misser Francesh.
e. a continuació ratllat y.
f. a continuació ratllat jo dit.
g. a continuació ratllat la la req.
h. a continuació ratllat altre.
i. a continuació ratllat en continent.
j. a continuació ratllat y carragar.
k. a continuació ratllat sis mesos.
l. a continuació ratllat Cort.
m. tant interlineat, damunt de molt ratllat.
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temps, per lo que los dits senyors deputats
no·s poden descarregar de dita culpa y carregar-la a ells. Y axí, dit procurador, vaenta-los
tant determinats en no fer la b dita causa si·ls
presentava dita requesta, determinà no presentar-la sens altra consulta y manament dels dits
senyors deputats. E lo dit mossèn Francesc Cavaller, notari, quic alí ere present per ha rebre
dit acte, y mossèn Antoni Thomàsd, algotzir
real, qui alí tanbé era present, referiren als dits
senyors deputats y oÿdore lo matex que dalt és
estat predit per mossèn Loís Rufet, dit y referit.
82r

Dijous, XVIII. Festum beate Lucef, evangeliste.

82v

Divendres, XVIIII. En aquest die arribà en la
present ciutat misser Ailla, altre dels honorables assessors y advocats ordinaris del dit General, de la volta de Rosselló, ont ere anat. En
aquest dia se à fet lo compte al senyor don Josef Oliver y de Botaler, altre dels asessors y advochats hordinaris del dit General, de trenta-ynou dies que ha servit per ausènsia del
magnífich senyor misser Pere Ailla, que valen X
lliures, XVI sous, VIII dinés, a raó de C lliures,
sous l’any, que ver a raó V sous, VI, 2/3, lo dia,
sumat y aprovat, per so que sia pagat, fermada
primer àpocha nessessària, de compte de menut; despedit per mi, en Barchinona, a XXII de
octubre, MDLXV.
Dissabtag, XX. En aquest die se digué que lo
il·lustríssimo y reverendíssimo senyor Ugo
Boncompanyh, episcopi cardinalis tituli Sancti
Sixti, legatus a latere, qui va ab molt grans poders en Castella, y los senyors deputats manaren convidar los officials de la casa de la Diputació, del General y de la Bola per lo sendemà,
per la una hora, que fossen a la casa de la Diputació, a cavall, per anar a rabre lo dit senyor
cardenal.
Diumenje, XXI. En aquest die, deprés dinar, tocant les dues hores, los senyors deputats, aconpanyats dels officials del dit General, ab les
masses grosses de devant, partiren de la casa de
la Diputació, per la plassa de Sanct Jaume, per
la Calsataria, per la Bòria, per la capella d’en
Marcús, per Sanct Agostí al portal Nou, y per
lo camí dels molins, per lo pont de las Bigas; y,
essent poc més ensà del pont de las Bigas, troa. a continuació ratllat los tant indignata.
b. a continuació ratllat ex.
c. a continuació ratllat per lo ma.
d. a continuació ratllat qui.
e. a continuació ratllat que.
f. a continuació ratllat ap.
g. Dissabta interlineat, damunt de Diumenge ratllat.
h. a continuació ratllat episcopi.

baren lo dit il·lustríssimo y reverendíssimo senyor Ugo Boncompany, episcopus cardinalis
tituli Sancti Sixti, legatus a latare qui estave
aturat ab los il·lustríssimos y reverendíssimos
senyor arcabisbe de Tarragona y molts bisbes
y abats del present Principat, qui per causa del
consili provinsial que·s celebre en la present
ciutat se trovaven assí, en la present ciutat presents. Y, havent-li fet son acatament, lo dit
senyor cardenal vingué a la volta de la ciutat
ab lo arcabisbe de Tarragona, qui li anave a la
mà dreta; y, essent-li prop, lo senyor deputat
li féu son acatament y li volgué pendre la mà
per ha bessar-la·y, y no la·y volgué donar, y
tots los altros senyors deputats y oÿdors de
comptes; y fet li agueren son acatament, lo
deputata ecclesiàstic se li posà a la mà esquerra, y tiraren lo camí de la ciutat. Y tantostb
foren aquí los magnífichs consellers y li volgueren bessar la mà, y porfiant-la·y la·y bessaren de hu a hu; y, vinguts foren los senyors
concellers, los senyors deputats romangueren
endetràs, y lo dit senyor cardenal ab los consellers passaren avant y los deputats tornaren
al pont de las Bigas, y per un caminet, per la
vinya de Sanct Pere y per lo portal del Àngell,
a la casa de la Deputació, y cada hu se’n anà a
casa sua.
E, com lo dit il·lustríssimo y reverendíssimo senyor cardenal fonc al portalc Nou, se apeà, y en
un satial que aquí tenien fet, junct al portal
exint a mà esquerra, y adorà // 83r // la Vera
Creu, la qual lo reverendíssimo senyor bisbe
de Barchinona, qui a la professó de totes les
òrdens y parròquies, ab solemna professó, eren
vinguts aquí. Y, adorada la Vera Creu, tornà a
cavalcar ab un cavall blanc, y lo excel·lent senyor loctinent general a mà dreta, y lod conseller en cap a la mà esquerra, y los altros consellers aprés, y ab la sua creu devant en la
professó, ço ése, devant lo bisbe, entre los canonjes, y axí a cavall anaren fins a la Seu per la
Bòria, per la Calsataria, per devant la Diputació, hont los senyors deputats havian aguts una
cobbla de ministrills y sonaren anant y venint
de la Seu. Y, aprés féu oració en la Seu, tornà a
cavalcar y ab la matexa conpanyia, y descavalcà
en la casaf del bisbe de Barchinona, don Johan, hont posa lo dit excel·lent senyor loctinent general.
Dilluns, XXII. En aquest die, deprés dinar, los
senyors deputats anaren a bessar la mà al dit
a. a continuació ratllat mi.
b. a continuació ratllat fonc aquí la.
c. a continuació ratllat de.
d. a continuació ratllat arcabisbe de.
e. a continuació ratllat abans.
f. a continuació ratllat ho.
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il·lustríssimo y reverendíssimo senyor cardenal, en la casa del excel·lent senyor loctinent
general.

a ningú, y que·ls donave la apríssia del dit acte,
la qual dexà als dits senyors deputats y en lur
concistori, y és en les cubertes del present libre;
y, attesas les pregàries e intersió de algunes notabbles persones, foren contents de dexar-lo
anar y no dir-li res més.

Dimarç, XXIII. Prima Translacio beate Eularie,
virginis. En aquest die lo il·lustríssimo y reverendíssimo senyor cardenal tituli Sancti Sixti,
Ugo Bonconpany, anà a la Seu a oir lo offici.
Dimecres, XXIIII. En aquest die, de matí, pertí de
la present ciutat, per a Castella, lo il·lustríssimo y
reverendíssimo senyor cardenal.
83v

84r

Diumenje,
Jude.

XXIII.

Noembre, any

Diumenje, XI. Festum beati Martini, episcopi.
85r

MDLXV

Dijous, lo primer. Festum Omnium Sanctorum.

Dimarç, VI. Martirium beati Severi, episcopi.
84v

Dimecres, VII. En aquest die, tart, arribà en la
present ciutat mossèn Johan Francesch de Calders, deputat militar, quia venia de sa casab, del
loc de Segur. En aquest dia és estat ffet lo
compte al senyor mossèn Jaumot Alamany de
Belpuig, hoïdor de comptes militar, de LXIIII
dies que à servit per ausènsia del senyor mossèn
Johan Francesch de Caldés, senyor de Segur,
diputat militar, que a raó de XXIIII sous lo dia és
lo sombremés de son salari, de ordinació, VIII
lliures, VI sous per dia, que valen dits 64 dies,
XXIIII lliures, sous, sumat y aprovat, per so que
sia pagat, fermada primer àpocha nessesària;
despedit per mi, en Barchinona, a X de noembre, 1565.
Divendres, IX. En aquest die, deprés dinar, los
senyors deputats feren venir en la casa de la Diputació a mossènc... Colomés, notari real, lo
qual tot lo dia havian sercat per posar-lo en la
presó, per haver presentada una requesta a
mossèn Climent Oller, racional y tenint les
claus del arxiu de la casa de la Diputació, a instància de misser Ivó Ornos, procurador de misser Miquel Tersa, perquè li donàs certs actes
que tenien end son poder. Y, essent en concistori, dit Colomés dix que, si havia presentada
dita requesta, era estat per no saber-hi més, y
los dits senyors deputats, veient sa ignorància y
que ere content de cassar y anul·lar dit acte de
requesta, del qual dix no·n havia donada còpia
a.
b.
c.
d.

Dimarç, XIII. En aquest die se’n anà de la present ciutat, a la volta de sa casa, mossèn Jaume
Alamany, oÿdor de comptes per lo bras militar.
Dissabta, XVII. En aquest die entrà en la present
ciutat lo magnífich misser Barnabé Serra, altre
dels doctors de la Règia Audiència, de la cort
de sa magestat, y anà a descavalcar a casa del
excel·lent senyor loctinent.

Festum beatorum Simonis et

Divendres, II. Conmemoratio Defunctorum.

[1565 ]

85v

Diumenje,
nense.

86v

Divendres, XXX. Festum beati Andree, apostoli.
En aquest die, de matí, se féu extracció en la
casa de la ciutat de consellers, per lo any venidor, mossèn Jaume de Mitjavila, missera...
Martí, mestre Simonb... Pla, mossèn Joan Bonell, mercader, y mossènc... Vila, apotecari.

87r

XVIII.

Desembre, any

Edificacio Sedis Barchino

MDLXV

Dimecres, V. En aquest die, de matí, losd frares del monestir de framenós vingueren en la
casa de la Diputació per ha convidar los senyors deputats, per al offici y sermó, lo sendemà, en lur monestir, per la festa de sanct
Nicolau.
Dijous, VI. Festum beati Nicholay, episcopi. En
aquest die los senyors deputats a soles, que per
no haver-hi sinó lo oÿdor ecclesiàstic, qui no·y
anà, aconpanyats dels officials del dit General,
partiren de la casa del senyor diputat ecclesiàstic, hon se havien ajustats.
87v

a continuació ratllat per.
a continuació ratllat de la.
a continuació un espai en blanc.
a continuació ratllat son concistori.

Dissabta, VIII. Festum Purissime Concepcionis
Beate Marie Virginis. En aquest die, deprés dinar, a les dues hores, los senyors deputats sens
los oÿdors de comptes, que per no estar-hi sinó
lo ecclesiàstic no·y isqueren, ab les masses grosses devant, a cavall, aconpanyats dels officials
del dit General y casa de la Diputació y de la Bolla y General, partiren de la casa de la Diputació, y per lo Call, per la Bocaria, per devant lo
Hospital isqueren per lo portal de Sanct Ana.
b.
c.
d.

a continuació un espai en blanc.
a continuació un espai en blanc.
a continuació un espai en blanc.
a continuació ratllat senyors.
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toni, per la Creu Cuberta fins casi al Collblanc,
hont trobaren lo il·lustríssimo y reverendíssimo
senyor cardenal Alexandre Chirbello, qui venia
de Castella y tornave a Roma, y li feren gran
ravarència y li bessaren la mà. Y lo dit senyor
cardenal, perquè feye un molt grandíssim vent
mestral, los dix que li pesave molt que ab un
dia tant dolent com aquell preguessen tant de
treball; y, feta sa resposta y acatament, los senyors diputats ecclesiàstic se posà a la mà squer
ra del dit senyor cardenal y los militar y real una
filera devant, y axí prengueren la via de Barcelona, fins a la Creu Cuberta, hont abans de arribar-hi encontraren los consellers; y, fet son acatament, los senyors deputats romangueren
endetràs, y per la Creu Cuberta, Valdonsella y
per lo portal del Àngel Custodi entraren en ciutat, y descavalcaren en la casa de la Diputació, y
lo dit senyor cardenal descavalcà en casa del senyor mestre racional.

rey y senyor, que anà als Gérbens, que vingué a
Roses ab les nou galeres d’Espanya.
88v

Divendres, XXI. Festum beati Thome, apostoli.

89r

Diumenje, XXIII. En aquest die passà correu per
a la magestat del rey nostre senyor, y deyen
com lo summo pontífice Julio Quart morí en la
ciutat de Roma, a VIIII del present.
Dilluns, XXIIII. Vigilis Natalis Domini Nostri
Jesuchristi. En aquest die, de matí, los senyors
deputats trameteren a demanar a mossèna...
Enric, notari, qui serví en lo verbal del reverendíssimo senyor bisbe de Barcelona, y le digueren que·s aportàs los proceïments que·s
eren fets contra lo senyor mossèn Miquel de
Olzinelles, oÿdor ecclesiàstic; y dit mossèn
Enric respòs que ninguns proceïments hi avia
en scrits, sinó que per no haver conparegut li
havien avisadas las contumàcias y·l havien scomunicat; yb los senyors deputats li digueren
que aquexos prosehiments fasin a revocar y
borrar del dit libre; yc ell respòs que ell no u
podia fer, ni tanpoc podia traure lo libre del
offici per amostrar-lo als senyors deputats sens
licència del senyor bisbe de Barchinona; y los
senyors deputats le digueren que la procuràs
ell matex del senyor bisbe y que·ls tornàs resposta del que li diria, y que ells la espararian, y
axí se’n anà, y al cap de una stona, tornat fonc,
dix com el havia dit al senyor bisbe lo qued li
ere estat manat lie diguésf, y que lo senyor bisbe li respongué que ell ja havia absolt al dit senyor Olzinelles, yg que ell li respòs més volen
los senyors deputats, ço és, que los proceïments contra dit oÿdor que sien revocats, y dit
senyor bisbe li respòs que ell estave, com veye,
en lo offici la Seu, y que estant-ne fora ell ho
faria fer.

Diumenje, VIIII. En aquest die, deprés dinar, a
les dues hores, los senyors deputats anaren a visitar lo dit il·lustre y reverendíssimo senyor cardenal en sa posada. En aquest matex morí Julio, papa III, en la ciutat de Roma, segons se
digué a XXIII dela present, per los correus que
passaven.
Dilluns, X. En aquest die pertí de la present ciutat lo dit il·lustríssimo y reverendíssimo senyor
cardenal, a la volta de Roma, hon va. En aquest
matex dia misser Pere Ailla, aconpanyat de
mossèn Francesch Cavaller y de Pere Burgès,
guarda del Generalb, partiren de la present ciutat detràs del dit senyor cardenal, per ha comunicar ab ell certs negossis del dit General.
88r

Dimarç, XI. En aquest die, segons la certificació
de mossèn Marc Marcó, prevere y procurador
de la comunitatc y domés de Sanct Pere mossèn
Johan Romaguera, habitant en lo carrer dels
Mercaders.

89v

Dijous, XIII. Festum beate Lucie. En aquest die,
en la casa de la ciutat, se féu extracció de terna
per ha mostassar, de mossèn Thomàs Pujada,
mestred... Bruguera, metje, y de mossèn Luís
Vilana, y lo excel·lent senyor loctinent pres y
anomenà mossen Luís Vilana.
Dissabta, XV. En aquest dia, tart, entrà en la
present ciutat la duquessa de Medinaceli, muller dele duc de Medinaceli, virrey qui fonc de
Sicília y capità general de la ermada del nostre
a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat me.
a continuació ratllat anar.
a continuació ratllat de.
a continuació un espai en blanc.
a continuació ratllat qui.

Dimarç, XXV. Festum Natalis Domini.
Dimecres,
martiris.

XXVI.

Festum beati Stefani, protho-

Dijous, XXVII. Festum beati Johannis. En
aquest die, ja tart, arribà en la present ciutat
mossèn Thomàs Taularí, oÿdor real, de la
volta de Perpinyà, hont per sos negossis ere
anat.
Divendres,

XXVIII.

Festum Sanctorum Innocen-

a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació ratllat que la libre.
c. a continuació ratllat ls.
d. a continuació ratllat per lur part.
e. li interlineat.
f. a continuació ratllat al sr.
g. a continuació ratllat del de.
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cium. En aquest die partí per a la sua sobrecol·
lecta de levant mossèn Luc Comadaran, sobrecollidor del dit General.
Diumenje, XXX. En aquest die, en la plassa del
Born, se féu tornetx a peu. Isqueren-hi molts
cavallers, y lo excel·lent senyor loctinent general y sa muller y la duquessa de Medinaceli, ab
ses filles y noras, lo miraren de las finestras de
casa de don Barnat Meca, antigament de mossèn Bisbal.
90r

Janer, any

Peu de la Creu, vingueren al concistori, pregant-los que demà, en la sglésia del dit monestir novament feta, lo dia de demà se fa festa del glorisíssim y sanctíssim nom de Jesús;
que ab lur presència los volguessen afavorir
dita festa, venint en dit monestir ea iglésia
nova. E dits senyors deputats, que ells veurien
lo faedor.
91r

MDLXVI

Dimarç, lo primer. Festum Circumsisio Domini. En aquest die los consellers, ab gran conpanyia, faeren la cavalcada y feren la volta en la
forma acostumada, y a la primera filera anaven,
a mà dreta, lo bisbe de Barcelonaa, aprés lo
comte de Aytona, aprés mossènb..., y aprés
mossèn Miquel de Vallseca, y aprés lo conseller
en cap, a la mà squerra.
Diumenje, VI. Epifania Domini. En aquest die,
ja tart, arribà a la posta lo il·lustríssimo y reverendíssimo senyor Ugo Boncompany, presbiter
cardinalis tituli Sancte Anastasie, legatus a latere, qui anave a Roma, per la posta, y per axò
no·y isqué ningú a rebre’l.
90v

Dilluns, VII. Festum beati Juliani, feriatum. En
aquest die, deprés dinar, los senyors deputats
anaren ac visitar lo il·lustríssimo y reverendíssimo cardenal Ugo de Boncompany, qui posava
en casa del excel·lent senyor loctinent general
de sa magestat. En aquest die se féu elecció en
Roma de papa, per mort de Piod Terc, de fra
Miquel Alexandrino, ordinis fratrem predicatorum.
Dimarç, VIII. En aquest die, abans de mitxjorn,
se enbarcà en la platja de la present ciutat, ab
dos bargantins, lo dit il·lustríssimo y reverendíssimo senyor cardenal Ugo de Boncompany,
per causa que Fransa està alterada y somoguda
dels luterans.
Dimecres, VIIII. En aquest die tornà de la sua
sobrecol·lecta de levant Luc Comadaran, sobrecollidor del dit General.

Diumenje, XIII. En aquest die, de matí, se ajustaren en casa del senyor mestre Francesc Tor
relles, deputat real, la qual té en la present ciutat prop lo portall de la Farrisa. Y tots los
senyors diputats, aconpanyats de molts officials y ab les masses grans devant, anaren al dit
monestir dels Àngells y en la sglésia nova del
dit monestir, encara que no fos acabada, per
ésser molt xiqua la vella, y muntaren en lo altar
major, y en la part squerra de aquella se segueren, ço és, la part de la epístola. Y dix lo offici o
missa lo reverent senyor deputat ecclesiàstic, y
lo evangeli lo ardiaca Jordà, de Tortossa, y sermonà fra Thomàs, del orde de preïcadors.
Agué·y molta gent, que encara que la sglésia
fos estada altra volta major no·y aguera cabut
la gran jent. Lo excel·lent senyor loctinent
no·y fonc per ésser-se trobat en la nit de mala
gana, ni los consellers, perquè conforme lo libre Vert o lur Baldufari han d’enar a Sanct
Agostí.
En lo deprés dinar, aprés de vespras y conpletas, se féu molt solemna luminària de la confraria del sanctíssimb y gloriossíssim nom de Jesús.
Aportaren lo tàlem lo conseller terç y quart.
Anà per lo carrer que ex al carrer del Hospital,
per la porta Farrissa, per la plassa de Santana,
per lo carrer de Sanctana, per devant lo Studi,
per lo carrer d’en Borra, y tornà entrar a dit
monestir. Agué·y molta gent, que és cosa de
loar a Déu.

91v

Diumenje, XX. Festum beati Sabestini.
Dimarç, XXII. Festum beati Vincencii.

92r

Divendres, XXV. Conversio sancti Pauli.

93r

Fabrer, any

Dissabta, XII. En aquest die dos capellans, per
part de la reverent priora y convent del monestir de Nostra Senyora dels Àngells, àlies dele
a.
b.
c.
d.
e.

[1566 ]

a continuació ratllat a la.
a continuació un espai en blanc.
a continuació ratllat a visitar lo dit.
Pio interlineat, damunt de papa Julio ratllat.
a continuació ratllat preu.

MDLXVI

Dissabta, II. Festum Purificacionis Virginis Marie.
Dimecres, VI. En aquest die pertiren de la present ciutat, per la volta de Leyda, lo senyor
mestre Francesc Torrelles, diputat real, mossèn Miquel Olzinelles, oÿdor ecclesiàstic, y
a. e interlineat.
b. a continuació ratllat no.
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[1566 ]
94r

mossèn Climent Oller, racional del dit General, per sos negossis propris.

Diumenje, XXIIII. Festum beati Matie, apostoli.
Diumenje de Carnestoltes.

Diumenje, XVII. En aquest die, de matí, en la
casa de la Diputació, se digué solemne offici, y
foren presents molts cavallers dels qui havien
de exir al tornetx; y cantaren la missa los músichs de la Seu, y sonà lo orgue lo canonje Vila
de la Seu. En aquest matex dia, deprés dinar,
los senyors deputats, aconpanyats dels officials
de la casa de la Diputació y de la Bolla, per lo
Ragomir y per lo carrer Ample, y al Borna, y
montaren a las finestras que·s acostumen de
logar, y lo senyor deputat militarb y los priors,
qui tanbé aconpanyaven los dits senyors deputats, muntarenc al cadafàs dels jutjes. Y al cap
de una bona stona vingueren los mantenidors,
aconpanyats de molts atanbors, y aprés de ells
vingueren losd aventurers, trets a la sort, y
aprés altros qui per lur gala exi- // 94v // en, uns
ab un carro, altros a cavall, y donaren-se més
prisos, ço és, de més galant a mossèn Miquel
Àngell de Mitjavila, altre dels mantenidors; de
colp de pica, don Alonso de Erill, baró de Erill;
y de colp de spasa, don Joatzim de Sentelles.
Foren jutjes lo il·lustre almirant de Nàpols, lo
senyor diputat militar, mossèn Barnat Joan de
Ivorra, prior, y mossèn Galseran de Corrego,
clavari.

Dimarç, XXVI. Dimarç de Carnestoltes. En
aquest die, segonsa, totes les cobbles dels jutglars ab la gent que ballaven, que foren, segons se dix, trenta-y-duesb, anaren a casa del
excel·lent senyor loctinent, y del pont enfora,
a cada hu de dits balls, donaren quatre scuts
d’or.
Dimecres,
feriat.
95v

Març, any

Lo primer die de Quaresma,

MDLXVI

Divendres, lo primer. Feriat deprés dinar.
96r

Dilluns, XVIII. En aquest die, de matí, per la
gran secada és entorn de Barcelona, ab molt solemna professó aportaren la Vera Creu a banyar
a mar, y primerament a Sancta Clara, hon se féu
solemne offici, y aportaven lo tàlem los concellers; lo excel·lent senyor loctinent general de
sa magestat anave ab los preveres qui han dita la
missa, a la mà dreta del diaca.
Dimarç, XVIIII. En aquest die, de matí, vingueren en concistori mestre Francesc Torrelles, deputat real, y mossèn Johan de Olzinelles, oÿdor
ecclesiàstic, quie la nit passada, junctament ab
mossèn Clement Ollerf, racional, venien de la
volta de Leyda, hont per sos negossis ereng
anats.
Dijous, XXI. Dijous Larder.
95r

XXVII.

Dissabta, XXIII. En aquest die, en la nit, féu una
bona ruxada y neu y calabruxo, que remedià
molt los sembrats. Que plàsia al Senyor donarnos la sua beneÿta gràssia.
a. a continuació ratllat en la.
b. militar interlineat.
c. muntaren... jutjes interlineat.
d. a continuació una paraula ratllada i il·legible.
e. a continuació ratllat mes.
f. a continuació ratllat ving.
g. a continuació ratllat arrib.

Divendres, VIII. Feriat deprés dinar.
Dissabta, VIIII. En aquest die fonc conclosa la
Provínsia que los il·lustríssims i reverendíssims
senyors arcabisbe de Tarragona y los altros senyors bisbes de Cathalunya y tots los abats, per
lo que convenia per lo del consili general de
Trento. Que plàsie a la Divinac.
Diumenje, X. En aquest die, de matí, de les set
a les vuyt, se sermonàd en la Seu y un poc abans
de les vuyt hores acabà; y, acabat lo sermó, se
féu la professó per dedins de la Seu que·s acostuma de fer tots los diumenjes, y encontinent
comensaren lo offici, en lo qual offici foren presents lo il·lustríssim y reverendíssim senyor arcabisbe de Tarragonae, qui seye ab strado y un
setial, devant, y aprés lo bisbe de Leyda, lo de
Barchinona, lo de Tortossa, lo de Vic y lo de
Elna, totsf seyen a la banda de la trona y del
orga. A la altra banda de la sagrestia estava lo
il·lustre senyor comte de Aytona, ab un setial,
qui en lo dit consili entrava per part del rey, y
aprés del setial estave aparallat un banc per als
senyors abats, qui, segons se diu, per certes
qüestions o pretencions ab los senyors arcabisbe y bisbes los presentaren certa requesta, y
se’n anaren y no·y foren. Y en lo cor foren los
senyors diputats, en lo loc hont acostumen de
oir lo sermó. Y, dit lo offici, lo senyor arcabisbe
y bisbe se revestiren de pontificial, y ab la crossa
lo dit il·lustríssim senyor arcabisbe digué certes
oracions, y aprés un prevere, revestit ab una
capa, muntà en la trona y altament pubblicà y
legí lo que en lo dit consili se ere fet, y aprés
totom se’n anà, que fonc molt gran dia. Que
a. a continuació ratllat se dix.
b. a continuació ratllat y.
c. text inacabat.
d. a continuació ratllat y.
e. a continuació ratllat lo los de Leyia de la de Bar.
f. a continuació ratllat set.
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plàsie al Senyor voler-nos donar bona observansa de aquell. Y no·y agué aquest matí sermó
per ninguna iglésia.
96v

que ells no tenian comissió sinó de oir lo que sa
excel·lència los diria y donar-ne rahó cada hu a
sos principals, y que feta dita resposta ells farian
y dirian lo que lurs principals, ço és, los conseller y diputats, los dirian; y lo dit excel·lent senyor loctinent, replicant, los dix que·lsa diguessen que·ls trametessen persones idòneas per dit
negossi.

Dimarç, XII. Festum beati Gregorii.
Divendres, XV. Festum beate Matrone, virginis.
En aquest die, de matí, ab molt solemna professó tornaren lo cos de la beneventurada verja
madona sancta Madrona a la sua capella.

97r

En aquest matex die se féu crida, de part dels
honorables consellers, pregant y amonestant a
totom que lo sendemà de matí totom fes festa
y que anassen a la professó que·s faria, de la
Seu per a la capella de la gloriossa màrtir sancta
Eulària, pregant a Nostre Senyor Déu nos vulle donar la sua gràcia y benedicció, y aygua
congruent, per la gran secada que és en la terra
y gran carastia, que no·s pot haver blat per ninguns diners. E, passada mitjanit, comensà una
molt bona ruxada, queb caygué molt lenta y
suau, que durà fins al matí a les vuyt hores.
Que plàsie a Nostre Senyor donar-nos la sua
gràcia.

Diumenje, XVII. En aquest die portaren de la
Creu Cuberta a soterrar la ossa dels setenciats
de la Creu Cuberta, a la isglésia parroquial del
Pi, quorum anime requiescant in pace.
Dimarç, XVIIII. Festum beati Josef.
Divendres, XXII. Feriat deprés dinar.

97v

Dissabta, XXIII. En aquest die partí de la present
ciutat de Barcelona, per a la volta de Leyda,
misser Macià Torres, advocat fiscal del dit General, segons me dix tornat fonc.
Dilluns,
Marie.

XXV.

Dijous, XXVIII. En aquest die, deprés dinar, los
senyors deputats trameteren a casa del excel·
lent senyor loctinent, per ha veure lo que volia,
a mossèn Miquel de Boxadors, drassaner, mossèn Miquel d’Oms, receptor, don Josef Oliver
y de Boteller, misser Pere Ailla, assessors del dit
General, y a misser Loís Copons, advocat fiscal,
los quals, tornats que foren, digueren que essent allí trobaren mossèn Miquel Oliver, mossèn Ramon Vicens de Sanctmenat, // 98r //
mossèn Jaume Johanc Çapila y mossèn Miquel
Johan de Bellafilla, y tots juncts entraren en
una instànsia hont trobaren lo dit excel·lent senyor loctinent, ab son Consell, yd dix-los que lo
perquè los havie fets ajustar aquí ere perquè le
aconsellassen acerca de la provissió convenie a
fer en lo fet dels forments, per lo que cada dia
anaven faltan. Y les dites persones, oÿda la proposició per sa excel·lència feta, respongueren
a.
b.
c.
d.

Divendres, XXVIIII. En aquest die, de matí, lo
reverent Capítol de la Seu de Barcelona féu
conclusió que per la molta aygua que caygué, y
per los molts fanchs, que la professó no anàs a
Sarrià, sinó que per dedins la Seu se fes solemna
professó, faent laors y gràcias a Nostre Senyor
per la mersè.

Festum Anunciacions Virginis

Dimecres, XXVII. En aquest die lo excel·lent senyor loctinent general tramès a dir als senyorsa
diputats que, per la stretura del forment, tenia
necessitat de aconsellar-seb ab algunes persones, y que·ls volguessen enviar algunes persones per aconsellar-se ab ells, y que lo matex havie enviat a dir als consellers.

[1566 ]

Dissabta, XXX. De Passione.
98v

Diumenje, XXXI. Dominica de Passione.

99r

Abril, any

a continuació ratllat consellers.
a continuació ratllat de.
a continuació ratllat de.
a continuació ratllat y.

MDLXVI

Dimars, II. En aquest die, de part dels magnífichs consellers, se féu una crida per los lochs
acostumats de la present ciutat, pregant y
encarregant a totom generalment que lo sendemà de matí ningú no fes feyna, y que tots
anassen a la professó que anaria a la capella de
la gloriossa sancta Eulària, sobre la vila de Serrià, pregant a Nostre Senyor nos vulle donar
pluja y la sua beneÿta gràcia. Y en aquest die
matex, deprés dinar, se digueren las matinas
enc la Seu, per lo sendemà de matí, perquè puguessen partir de bon matí.
Dimecres, III. En aquest die, al toc de les sinc
hores de matí, levaren Déu a la Seu, y aquí matex digueren vespres, y amostraren la Vera
Creu, y no·y agué sermó. Y, entre sis y set hores, comensà de exir la professó, y anaven pria. a continuació ratllat hame.
b. a continuació ratllat que.
c. en la Seu interlineat.
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[1566 ]

mer los minyons, aprés lo cruxifixi de la confraria de la Sanc de Jesuchrist, ab molta luminària,
y aprés molts pelegrinsa, axí de dita confraria
com de altres, y axí hòmens com dones, y aprés
la bandera de sancta Eulària y los ganfanons, y
aprés las confrarias ab molta luminària, y aprés
la creu de la Seu, sola, y aprés los capellans de
les parròquies, y aprés los òrdens, ço és, primer
los de la Trinitat, los de la Mercè y los quatre
Mandicants mesclats, con se acostumen de
anar, y aprés lo clero de la Seu, que per estar los
beneficiats suspesos a divinis per la questió que
tenen ab mossèn Johan d’Aro, qui és estat lur
procurador en Roma, no·y anaren sinó conductive, y aprés aportaven la custòdia ab un cap de
Verja, ab la corona de sancta Eulària; y los consellers, tots sinc, aportaven lo bordó del tàlem,
y deprés venian lo diaca y sots-diaca y son assistent devant, qui aportave la Vera Creu; y en lo
gremial, entre lo prevere y lo diaca, anava lo reverendíssimo senyor don Guillem Cassador,
bisbe de Barcelona, ab la capa de pells, com a
canonje. Y anà la professó per la plassa Nova,
per la plassa de Sanctana, per lo carrer de la Canuda, devant lo Studi, per lo carrer dels Tallers,
e isqué // 99r // per lo portal dels Tallers, y aquí
restà lo tàlem, y foren aportar al portal de Sanct
Antoni, per hont avia de tornar dita professó. Y
ana·y tanta gent y ab tant de devosió que Nostre Senyor, per sa infinida bondat y per intersesió de la gloriossa verja y màrtir sancta Eulàriab
y sancta Madrona, nos vulle donar plujac y la
sua beneÿta gràcia y benedicció. Y, axí anant, la
professó arribà a la dita capella de la dita gloriossa sanctad Eulària; y, dits allí molts responsos
sants y oracions, la professó anà a la sglésia de
Sarrià, y allà digueren lo offici, y, acabat aquell,
ab lo matex orde tornaren a la Seu, entrant per
lo portal de Sanct Antoni, per devant lo Hospital, per la Bocaria, per Sanct Jaume a la Seu.
Que plàsie al Senyor, per sa infinida bondat y
misericòrdia, donar-nos bona pluja y la sua
gràssia. Y, com arribà dita professó en la Seu,
foren dues hores passat mitxjorn, y tots venien
dejuns.
Dijous, IIII. Festum beati Anbrosii. En aquest
die, de matí, a les set hores tocades, comensà a
ploure, y féu una molt bella ruxada de ayguae
molt suau y molta. Que plàsia al Senyor, per sa
infinida bondat y misericòrdia, donar-ho perseverar-nos-la per la molta gran necessitat ne té la
terra y los sembrats.
Dissabta,
a.
b.
c.
d.
e.

VI.

ciutat, per al monestir de Pedralbes, lo senyor
diputat ecclesiàstic, per sos negossis.
Diumenje, VII. Dominica in Ramis Palmarum.
100r

Dijous, XI. Die Jovis Sancta.

100v

Diumenje,
Domini.

XIIII.

Festum Pasque Resurreccionis

Dimarç, XVII. En aquest die, al vespre, tornà a
la present ciutat lo senyor deputat ecclesiàstic
del monestir de Pedralbes, hont per sos negossis ere anat.
Dimecres, XVII. En aquest diea.
101r

Dilluns, XXII. En aquest die, deprés dinar, se digueren solemnes vespres en la casa de Diputació. Foren-hi los magnífichs consellers de la
present ciutat, lo reverendíssim senyor bisbe
deb..., del orde de preïcadors y moltes altres
persones. Digué les vespres lo bisbe Jubí. E al
loc de la oració diguerenc conpletas. Hagué·y
moltas personas y molta gent.
Dimarç, XXIII. En aquest die se digué hu solemne offici y sermó en la casa de la Diputació, y
fonc-hi lo excel·lentíssimo senyor loctinent general y la excel·lent senyora sa muller, y lo dit
loctinent estigué junct a la portad de la instància del regent los comptes, devés l’ort, y la trona stigué devant la porta del arxiu o racional, y
la excel·lent senyora, sa muller, dins l’ort, en un
cadafals havien fet en la rexa del ort, y ab ella
estigué la senyora duquesa de Cardona. Y fonchi tanbé lo dit bisbee..., del dit orde de preïcadors, yf lo il·lustre senyor comte de Aytona y
molts cavallers y gentills hòmens. Y digué la
missa lo senyor bisbe Jubí, y sermonà fra Paug
Bells, del orde de framenors; y, donar de la pau,
no donaren pau sinó al dit excel·lent senyor
loctinent general. E lo deprés se digueren tanbé solemnes vespres, y no·y agué sinó los senyors deputats y alguns cavallers.

101v

En aquest die partí de la present

a continuació ratllat y.
Eularia y Sancta interlineat.
a continuació ratllat congruent.
a continuació ratllat Madrona.
a continuació ratllat que plàsie al Senyor.

Dijous, XXV. Festum beati Marchi, evangeliste.
Divendres, XXVI. En aquest die, de matí, se féu
per totes les sglésies, per la gran secada y per
determinació del reverendíssimo senyor bisbe
de Barcelona, conmemoració dels defuncts,
com lo dia dels morts, supplicant a nostre sea. text inacabat.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació ratllat vespres.
d. a continuació ratllat dels regents.
e. a continuació un espai en blanc.
f. a continuació ratllat motts.
g. a continuació ratllat Bels.
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nyor Déu nos vulle donar pluja y la sua beneÿta
gràcia, per la gran secada que és per tota la terra.
Diumenje, XXVIII. En aquest die partí de la present ciutat, per a la sua sobrecol·lecta, mossèn
Luc Comadaran, sobrecollidor del dit General
en la sobrecol·lecta de levant.
102r

Maig,

ren de anar a Lotja per arendar les bollas los
senyors diputats.
103v

Dijous, XXIII. Festum Assencionis.

104r

Dimarça, XXVIII. En aquest die, per absència de
misser Loís de Copons, qui per negossis del
General és estat tramès a la cort de sa magestat,
y qui servia lo offici de advocat fiscal del dit General, fonc proveït per dit offici misser Pau
Agullana, doctor en drets, ciutedà de Barchinona.

MDLXVI

Dimecres, lo primer. En aquest die, de matí, lo
reverendíssimo senyor bisbe de Barchinona
consegrà y beneí la sglésia del monestir de la
Verja Maria dels Àngells y del Peu de la Creu.
Agué·y molta gent. Que plàsia al Senyor voler
prosperar y augmentar dit monestir. En aquest
matex die, deprés dinar, ditas vespras y conpletas, partí de la Seu solemna professó de tot lo
clero, ab molta luminària de les confraries y [...]
lo senyor bisbe de Barchinona, y aconpanyaren
la professó [...] pelegrins que (anaven al) monestir de Monserrat, y eren [...] confraria y dotze capellans, ab la creu devant, tots ab lums enseses, y apeu descals, per a [...] Nostre Senyor
vulle donar bona pluja y la sua beneÿta gràcia.
Divendres, III. Festum Sancte Crusis. En aquest
die se féu la justa en la plassa del Born. Fonc-hi
lo excel·lent senyor loctinent general, los consellers y los senyors deputats. Guanyà lo pris de
qui millor justador mossèn Johan de Gualbes, y
de més gentill don Federic de Cabrera. Y pertiren los senyors deputats de la casa de la Diputació, a cavall, per lo Regomir y carrer Anple, y al
Born; y, posats se foren en son loc, lo deputat
militar, prior de dita confraria, tornà a la casa
de la Diputació, hont ere lo mantenedor, qui·s
armave. Y, essent en la dita casa de la Diputació, lo dit mantenidor, clavari y priors, ab ses
insígnies en lo coll y ab las tronpetas y atanbors, partiren per al Born. En aquest die fonc
deliberat que misser Loís de Copons, advocat
fiscal del dit General, anàs a la cort de sa magestat per negossis del dit General.

105r

Dimarç, V. En aquest die vingué en concistori
mossèn Jaumot Alamany de Bellpuig, oÿdor
militar, qui per sos negossis ere anat a la volta
de sa casa.

103r

Diumenje, XII. En aquest die arribà en la present ciutat mossèn Luc Comadaran, sobrecollidor del General de la sobrecol·lecta de levant;
tornà de la sua sobrecol·lecta.

MDLXVI

Dissabta, lo primer. En aquest die, de matí, a
les sinc hores, comensà de fer una molt gran
ruxada de aygua, y durà molt.
Diumenje, II. Festum Pentecostes. En aquest
matex die, de matí fins a mitxjorn, féu una molt
y gran ruxada de aygua que, si fos vinguda la
altra Pasqua, aguera fet molt gran bé a la terra;
ab tot farà molt gran bé. Plàsia a Déu als molts
mils que han scrits, ço és, que per estar los sembrats tots xichs y clars per la gran secada no·s
poden segar, sinó que·ls han de arrencar. Déu
ne sie servit de tot.
106v

Dilluns, XXIII. Nativitas sancti Johannis Batiste.

107r

Divendres, XXVIII. En aquest die, de matí, partí
de la present ciutat lo senyor deputat ecclesiàstic, per al monestir de Pedralbes.
Dissabta,
Pauli.

107v

XXVIII.

Juliol, any

Festum beatorum Petri et

MDLXVI

Dissabta, lo primer. En aquest dieb, deprés dinar, vingué en concistori lo senyor deputat ecclesiàstic.
Dimecres, III. En aquest die vingué en concistori mossèn Jaumot Alamany de Bellpuig, de la
volta de sa casa.

Diumenje, V. En aquest die tornà la professó de
Monserrat, y la de la Seu isqué fins al portal de
Sanct Antoni per ha rebre aquella.
102v

Juny, any

[1566 ]

108r

Dilluns, XIII. En aquest die, de matí, comensa-

Diumenje, VII. En aquest die arribà en la platja
de la present ciutat de Barcelona una nau carragada de blat de Sardenya, de què sien fetes gràcies a Déu que, per la poca collita hi ha aguda
en tota Cathalunya, totom la sperava ab gran
desitx. Y plàsie alc Senyor aportar las altres dues
que carreguen en la matexa illa per la ciutat de
Barchinona.
a. Dimarç interlineat, damunt de Dimecres ratllat.
b. a continuació ratllat després dinar.
c. al Senyor interlineat.
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[1566 ]

Dilluns, VIII. En aquest die fonc instituït y creat
per los senyors deputats un offici dea registrar
los vids dels censals, ab salari de XVIIII lliures,
sous, moneda barcelonesa, com apar en libre
de Deliberacions.

109r

Dilluns, XXII. Festum beate Maria Magdalenes.
Extraccio deputatorum reverendus dominus
Franciscus Giginta, abbas sive administrator
perpetuus monasteri Sancte Marie de Amer;
magnifichus Franciscus de Calders, dominus de
Sancta Fe, vicarie Cervarie; et Michael d’Oms,
civis Barchinona. Extractio auditorum conputorum: reverendus dominus Gaspar Queralt, canonicus Urgellensis; Hieronimus Cortit, dominus
de la Morana, vicarie Cervaria; et Hieronimus
Farrer, cives Illerde.

Dijous, XI. En aquest die fonch lo compte a
misser Pau Agulló, de quaranta-y-sinch dies
que serví per misser Luýs de Copons, de advocat fiscal de la present cassa de la Diputació.
Divendres, XII. En aquest die, de matí, vingué
en concistori misser Macià Torres, advocat fiscal del dit General. En aquest matex die fonc
proveït del offici de registre dels viols dels censals, novament creat, mossèn Luís Rufet, notari
púbblic de Barchinona, a VIII de juliol proppassat.
108v

Dissabta, XXIII. En aquest die lo nobble don Josef Oliver y de Boteller, altre dels asesors del dit
Feneral, renuncià son offici.

109v

Dissabta, XIII. Festum beate Margarete.

Dissabta, XXVII. En aquest die fonc tornat a
proveir, per lo restant del present trienni, lo
nobble don Josef Oliver y de Boteller, en asesor del dit General.

a. a continuació ratllat regis.
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Dietari número 19
Folis núm. 1r-248r

Trienni 1566-1569
Dietarium reverendi domini Francisci Giginta,
abbatis monasterii Beate Marie de Amerio, et
condeputatorum suorum. Inceptum prima die
mensis augusti anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo sexto. Existentes
deputati una cum dicto Giginta, magnificus
Franciscus de Calders, dominus de Sancta Fe,
Cervarie, Michael d’Oms, civis Barchinone. Auditores compotorum, reverendi Gaspar de Queralt, canonicus Urgellensis, Hieronimus de Cortit, dominus de la Morana, vicarie Cervarie,
Michael Ferrer, civis Ilerde. Josephus Cellers,
scriba maior Generalis principatus Cathalonie,
civis Barchinone.
1r

Agost, any

Deputats: mossèn Francesch Giginta, abbat de
Mer, mossèn Francesch de Caldersa, senyor de
Sancta Fe, y mossèn Miquel d’Oms, ciutedà de
Barchinona.
Oÿdors de comptes: mossèn Hierònim Cortit,
senyor de la Morana, y mossènb Miquel Farrer,
ciutedà de Leyda.
1v

Dijous, VIII. En aquest die, durant la absència
de misser Loís de Copons, advocat fiscal del
General, qui per negosis del General residex
end Madrit, per los senyors deputats fonc proveït durant dita absència lo honorable misser
Francesc Gort, qui dit dia acceptà.

MDLXVI

Dijous, lo primer. Festum vincula sancti Petri.
En aquest mateix die juraren en la casa de la
Diputació, aprés de haver oÿda missa en la capella de Sancta Eulària de la Seu de la present
ciutat, hont anaren y vingueren en aquesta manera, ço és, que partiren de la casa de la Deputació los senyors deputats y oÿdors del trienni
proppassat anant per odre lo hu darrera lo altra,
a la mà dreta, y los novellament extretsa, ço és,
tots sinó lo oÿdorb ecclesiàstic, a la mà squerra,
y axí anarenc ha dita capella de Sancta Eulària y
los vells, devallant, segueren a la mà dreta y los
nous a la altra banda, y acabada dita missa los
nous tornaren a la mà dreta y los vells a la mà
squerra, y arribats foren en la casa de la Deputació los novament extrets se assegueren alredador de la taula o taullell gran que en aquella
és, a la banda dels armaris, y los altres devés la
finestra mira sobre la font de Sanct Honorat, y
prestaren lo jurament en la forma acostumada,
prout in libro Juramentorum.
a. a continuació ratllat a la.
b. a continuació ratllat mili.
c. a continuació ratllat en.

Dilluns, V. Festum sancti Dominici. En aquest
die, de matí, los senyors deputats y oÿdors de
comptes del dit General, aconpanyats dels officials del Generalc, anaren al monestir de Sancta
Catarina. Fonc-hi lo excel·lent senyor loctinent
general y los honorables consellers, y sobre de
aconpanyar-lo hi hagué alguna pendènsia.

2r

Dijous, XV. Festum Assumptionis Beate Marie.
Divendres, XVI. Festum beati Rochi. En aquest
die anà professó de la Seu a Sanct Roch.

2v

Dissabta, XVII. En aquest die jurà en la forma
acostumada mossèn Gaspar de Queralt, oÿdor
ecclesiàstic.
Dimarç, XX. En aquest die, de matí, lo excel·
lent senyor loctinent general, aconpanyat dels
concellers, anaren al cap del riu de Lobregat
per ha posar la primera pedrae en la torra que
los consellers han deliberat de fer, y axí la posaren, per prohibir que los moros no vina.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat de.
a continuació ratllat Hierònim.
a continuació ratllat y.
a continuació ratllat la.
pedra interlineat.
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guen a pendre aygua en lo dit riu de Lobregat;
que plàsie al Senyor voler-o.

Camprodon. En aquest matex die foren presentats per part de mossèn Jaume Vidal, prevere, deputat local lo trienni proppassat de Tortosa, los comptes de lur administració.

Dijous, XXII. En aquest die vingué correu de
Castella, de la cort de sa magestat, qui va a Ongría, per ha portar la nova al enperador, qui
aporta letras per lo excel·lent senyor loctinent
general com a dotze del present mes laa magestat de donab [...], reyna y senyora nostra, havie
parit una filla; que plàsie a Déu fer-la a son
sanct servey. En aquest matex die foren presentats per Rafel Albí, lo trienni proppassat diputat
local de Castelló de Empúries, los comptes de
lur administració.
3r

Dissabta, XXIIII. Festum beati Bartholomei, apostoli. En aquest die, deprés dinar, féu una grandíssima gropada y plogué molt entorn de Barcelona.
Dilluns, XXVI. En aquest die, de matí, lo excel·
lent senyor loctinent de sa magestat anà a oïr lo
offici en la Seu de Barcelona, y foren-hi los
concellers, y dit lo offici se digué molt solemnament lo Te Deum laudamus y faeren solemne professó dins la Seu, faent gràcias a Déu de
la mercè Déu nos ha feta de haver delliurada la
reyna y senyora nostra, donant-li a XII del present una filla; que plàsie a Nostre Senyor fer-la
a son sanct servey. En aquest matex die vingué
nova que, faent-se en la ciutat de Roma tres
professons pregant a Nostre Senyor donàs victòria al emperador de la ermada que lo turc
nostre enemic li feyec, que lo Summo Pontífice, anant a peu ab aquellas, tragué alguns demonis de alguns cosos humans.
Dimarç, XXVII. En aquest die partí per a la sua
sobrecol·lecta mossèn Luc Comadaran, sobrecollidor de levant.
Dimicres, XXVIII. Festum beati Augustini.

3v

4r

Dimarç, III. En aquest die, serca de mitxjorn,
arribà en la present platja de Barchinona una
nau grossa que aportava tres mília y dos-centes
salmes de blat carregata en la illa de Sisília, ço
és, les tres mília per la ciutat y dos-centes salmes per particular, y arribà en tal punt que ja la
ciutat no tenia blat per més de sinc o sis dies, y
si Déu no.y hagués proveït hi aguera agut tan
gran motí que fóra estat de mal remediar; que a
Déu moltes gràcies.

Dijous, XXVIIII. Decollatio sancti Joannis. En
aquest die partí de la present ciutat, per aportar
sa muller y casa, mossèn Miquel Farrer, oÿdor
real.

Satembre, any

MDLXVI

Diumenje, lo primer. Festum beatorum Egidii
et Lupi, episcoporum.
Dilluns, a II. En aquest die foren presentats los
comptes de sa administració per Lorens Brunells, lo trienni proppassat deputat local de
a. a continuació ratllat serenissíma.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació ratllat ab.

Dijous, V. En aquest die partí de la present ciutat, per a la volta de sa casa, mossèn Francesch
de Calders, senyor de Sancta Fe, deputat militar.
4v

Diumenje, VIII. Festum Nativitatis gloriossissime Virginis Marie. En aquest die se féua professó en lab sglésia de Sanct Johan de la present
ciutat, y solemne offici y sermó. Dix la missa lo
il·lustre y reverent senyor bisbe de Urgell y sermonà lo doctor Remires, del monastir de Sanct
Pau de la present ciutat. Fonc-hi lo excel·lent
senyor loctinent general, y acabat lo offici y sermó lo dit excel·lent senyor y lo senyor bisbe
restaren a dinar en dita casa de la Comanda abc
lo prior de Cathalunya, fra don Dimas de Requesens. E tota aquesta festa se féu en memòria
que lo any passat, tal dia com vuy, don Garsía,
capità general de la ermada del nostre rey y senyor, socorrogué la illa de Malta ab molta gent
que.y aportà y lo camp y ermada del turc se alsà
y.s levà, y en conmemoració ded tan gran benefici com Nostre Senyor los féu tal dia, lo Gran
Mestre ha ordenat que quiscun any tal dia com
vuy se fassa professó y solemne offici y sermóe
per las casas de lur orde, faent gràcies a Nostre
Senyor de la gran mersè los féu en semblant
dia, y que.ls vulla mentenir dita religió que.s
pot dir la clau de la cristiandat.
Dilluns, VIIII. En aquest die vingué nova que
essent la magestat del rey nostre senyor en lo
bosc de Sogoviaf.
Dimarç, X. En aquest die tornà mossèn Luc
Comadaran, sobrecollidor del dit General, de
la sua sobrecol·lecta de levant.
a. a continuació ratllat molt solemne.
b. a continuació ratllat mo.
c. a continuació ratllat to.
d. a continuació ratllat tot.
e. a continuació ratllat faent.
f. text inacabat.
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5r

Divendres, XIII. En aquest die vingué en la casa
de la Deputació mossèn Climent Oller, racional del General. En aquest matex die, per part
de mossèn Narcís Baurt, lo trienni proppassat
deputat local de Gerona, foren presentats en
concistori los comptes de lur administració.
Diumenje, XV. En aquest die se féu solemna
professó per causa del jubileu. Anaren-hi tots
los convents dels frares mendicants y las parròquias. Isqué dita professó de la Seu per lo portal major, per la plassa del Rey, per la Bòria, per
Sanct Culgat, girà per loa Pes de la Farina, per
la plassa de la Blanquaria, per lo Pla d’en Lull,
per lo Born, per los Cambis, per lo carrer Anple, per la carnisseria d’enb Sors, per la montada de Sanct Miquel, per devant la font de Sant
Miquel, per devant la casa de la ciutat, per devant la Deputació yc tornà entrar per lo portal
major, per hont era exida, y fonc tanta la gent
que en dita professó anave que ja avia molt que
tornava entrar // 5v // per lo dit portal y encara
exia gent qui seguia aquella. Fonc cosa de donar laors a Déu de tanta gent com seguia dita
professó; que plàsie a la Divina Bondat voler oir
alguna bona persona y donar victòria al enperador Maximilià y al rey nostre contra dels infills,
y així a·n aquells com als luterans, que Déu los
vulle tornar y reduir-los a la conexensa de la
sancta fe catòlica, amén. Aquestas y la dos professons que aprés baix se faran són estades fetes
per lo jubileu que sa Sanctadat ha atorgat.
Dimarç, XVII. En aquest die foren presentats los
comtes de la diputació local de Tàrrega per
mossèn Francesc Mir, lo trienni proppassat diputat local.
Dimecres, XVIII. En aquest die foren presentats
los comptes del deputat local de Monblanc per
mossèn Andreu Cervera, deputat local lo trienni proppassat. En aquest die arribaren en la
present ciutat mossèn Francesc de Calders, deputat militar, y mossèn Miquel Farrer, oÿdor
real.
Dijous, XVIII. En aquest die foren presentats los
comtes de la deputació local del trienni proppassat de la ciutat de Leyda, del qual és estat
deputat local mossèn Francesch Algaró, notari,
y aportal’s misser Miquel Farreró. En aquest
die, després dinar, vingué en concistori mossèn
Miquel Farrer, oÿdor real.

6r

Dilluns, XXIII. Festum beate Teccle, virginis.

[1566 ]

Dimarç, XXIIII. En aquest die foren presentats
per part de mossèn Antoni Loís Avella, lo trienni proppassat deputat local de Manressa, los
comptes de lur administració.
6v

Dissabta, XXVIII. En aquest die mossèn Johan
Castelló, notari, ciutedà de Barcelona, filla de
mossèn Johan Castelló, lo trienni proppassat
deputat local de Vilafranca de Penadès, aportà
en concistori una letra de mossèn Pau Xammar,
notari y scrivà de la cort de la deputació local de
la col·lecta de Vilafranca de Penadès, ab la qual
certificava dels fraus que per dit deputat local
eren estats condemnats, y perquè no venia en
forma y no ere culpa del deputat local, sinó del
dit son scrivà, manaren los senyors deputats a
mi, Josef Cellers, que aportant lo compte com
devie venir lo continuàs en aquesta diada que
havia rebuda dita letra, atessa la diligència del
dit diputat.
Diumenje,
cangeli.

XXVIIII.

Festum beati Michaelis, ar-

Dilluns, XXX. Festum beati Hieronimi.
7r

Octubre, any

MDLXVI

Dijous, III. En aquest die, de matí, vingueren
en lo concistori dels senyors deputats quatre
frares del monestir de Sanct Francesc per ha
convidar al senyor deputats per ha demà, per al
hoffici y sermó, y los senyors diputats respongueren que ells farian com tenen acostumat, y
manaren convidar tots los ministres y officials,
així de la casa de la Deputació com del General
y de la Bolla, per lo sendemà, per a la casa de la
Deputació, a les vuyt hores.
Divendres, IIII. Festum beati Francisci. En
aquest die anaren los senyors diputats al monestir de Sanct Francesc, hont oïren lo offici y
sermó. Foren-hi tanbé los magnífichs senyors
consellers, y quiscú segué en son loc, y al donar de la pau vingueren dos reverents y donaren pau tots juncts, lo hu als diputats y lo altro
als consellers, com se acostume, y perquè lo
qui donave la pau als consellers se destingué
un poc més que lo dels senyors diputats, lo
conseller en cap fonc mal content y se annà ab
lo dit frare.
Dissabte, V. En aquest die, per part de misser
Angell Comalada, lo trienni proppassat deputat
local de Tarragona, foren presentats en concistori los comptes de sa administració.

Die Sabbati, XXI. Festum beati Mathei, apostoli.

a. a continuació ratllat plassa.
b. a continuació ratllat Sors.
c. a continuació ratllat per.

a. a continuació ratllat y.
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7v

Dilluns, VII. En aquest die partiren de la present ciutat mossèn Ventallols ya... Olivares, algotzirs reals, a la sobrecol·lecta de ponent.

Dimarç, XXII. En aquest die foren presentats los
comptes de la diputació local del trienni proppassat dea Puigcerdà.

Dimarç, VIII. En aquest die partiren de la present ciutat per a la volta de Perpinyà, misser
Sans y mossèn Francesc Cavaller, ajudant de la
scrivania major, y mossèn Jaume Vallonga, comissari real, y Johan Pujol, porter real, per negossis del dit General.

Dimecres, XXIII. Festum beate Eularie, virginis.
9r

Dijous, X. En aquest die fonc despedida la provisió de receptor dels safrans en favor de Johan
Soler y Johan Calafell, ut in registro, y partiren
per ditas parts de Urgell.
8r

Diumenje, XXVII. En aquest die, en la plassa
del Born de la present ciutat, los reverents inquisidors feren acte de la fe y tragueren a penitència quaranta persones, de les quals ni cremaren tres y quatre ostas de mores. Fonc-hi
present lo excel·lent senyor loctinent general y
los doctors del Real Consell Criminal, y los
magnífichs concellers miraven tanbé de una finestra.

Dilluns, XIIII. En aquest die mossèn Hierònim
Sorribes, receptor del Sanct Offici de la Inquisició, vingué en la casa de la Deputació de part
dels reverents inquisidors, y dix als senyors diputats que los dits senyor inquisidors lo trametien per ha supplicar-los que del dia de aïr, que
ere diumenje, a quinse dies primervinents los
dits senyors inquisidors feyen lo acte en la plassa del Born de la present ciutat, si dit dia no
ploïa, y que si ploïa se farà lo diluns aprés que
tanbé és festa, y que.ls supplicava que.y fossen.
E los senyors deputats respongueren que ells
ho veurian y que farian lo que s’acostume.

Dilluns, XXVIII. Festum beatorum Simonis et
Jude. En aquest die, deprés dinar, entre les tres
y quatre hores, entrà en la present ciutat lo il·
lustríssim y reverendíssim senyor arcabisbe de
Tarragona, visitador dels oficials reals qui no
són tinguts a taula tenir, lo qual venia de Madritc, hont la magestat del rey nostre senyor residex, y aportava la sentència de la visita per ell
feta contra dits officials.

Dimarç, XV. En aquest die, de matí, ab gran
pluja partiren de la present ciutat misser Francesch Sans, altre dels honorables assessors, y
Francesch Cavaller, altre dels ajudants de la
scrivania major de la casa de la Deputació, y
mossèn Jaume Vallonga, algotzir real, per ha
inquirir contra de huns qui havien defraudats
los drets del General y de la Bolla en la vila de
Perpinyà, y havien arrestats los officials dels
dits drets ab motiu que eren officialsb de la Inquisició.
Dimecres, XVI. En aquest die, per part de mossèn Johan Comalada, lo trienni proppassat deputat local de Vic, foren presentats los comptes
de sa administració.

9v

10r

Divendres, XVIII. Festum beati Luce, evangeliste.
8v

Dissabta, XXVI. En aquest die foren presentats
los comptes de la deputació local de la Seu de
Urgellb, en lo qual trienni ere deputat local
mossèn Francesc Capella, dit trienni deputat
local.

Diumenje, XX. En aquest die, de matíc, Jaume
Vallonga, algotzir real, aportà en la casa de la
Deputació la persona de Luís Tarrena, inculpat
de haver fraudats los drets del General y de la
Bolla en la vila de Perpinyà, y fonc posat en les
presons de la dita casa de la Deputació.

a. A continuació un espai en blanc.
b. A continuació ratllat del Gen.
c. A continuació ratllat vingué.

Dijous, XXXI. En aquest die, deprés dinar, un
correu aportà als senyors diputats un plec de letras, dins lo qual hi havia un plec de letras per al
excel·lent senyor loctinent y una letra de sa magestat ab la qual los manava que en la hora matexa la rebrian lo donassen al dit excel·lent loctinent general, en lo qual plec és la conclusió y
las sentèncias dels procesos de la visita. E en la
hora matexa enviaren a dir al dit excel·lent senyor loctinent general que volien anar a donarli un plec de letras que de sa magestatd.

Noembre, any

MDLXVI

Divendres, lo primer. Festum Sanctorum Omnium.
Dissabta, II. Conmemoratio defunctorum.
Dilluns, IIII. En aquest die, per part de Pere Ninoue Pujalt, lo triennif deg MDLVII deputat loa. a continuació ratllat de la ad.
b. a continuació ratllat per.
c. a continuació ratllat y a.
d. text inacabat.
e. Ninou, interlineat, damunt de Joan Jaume ratllat.
f. a continuació ratllat proppassat deput.
g. a continuació ratllat MDLXV.
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567

ditas personas de mossèn Luís Giberta, de mestre Castelló, de mossèn Baltesar de Monrodon,
de mossèn Antic Marsí y de mestre Palau, fuster. Fins ací se à fet lo compte al magnífich misser Francesch Gorch, servint de advocat fiscal
en la cassa de la Diputació per la abcència de
misser Luýs Coponsb.

cal de Tàrrega, foren presentats los comptes en
concistori.
Dimecres, VI. Festum beati Severi.
10v

Dilluns, XI. Festum beati Martini.

11r

Die sabbati, XVI. En aquest die vingué en concistori lo senyor mossèn Francesch de Calders,
deputat militar, qui lo die abans arribà de sa
casa en la present ciutat, hont per sos negossis
ere anat.

11v

12v

Dissabta, XXIII. En aquest die vingueren a la
casa de la Deputació lo reverent fraa... Çator
res, prior, fra Pere Màrtirb... y frac... Comes y
frad..., conventuals dels monestir de Preïcadors
de la present ciutat, per ha convidar los senyors
deputats y oÿdors per ha dilluns propvinent
que serà la festa de la gloriossa sancta Catharina, per al hoffici y sermó, y los senyors deputats
respongueren que farian com tenen acostumat,
y manaren als porters que convidassen als officials de la casa de la Deputació y del General
per dit dia a les vuyt hores de matí. E exits foren los dits reverent prior y frares del dit concistori, los senyors deputats los tornaren fer entrar
y.ls digueren que per lo que tenen antès, y tanbé de persones qui.u han oït, que un frare de
dit orde de preïcadors // 12r // estos diumenjes
proppassats, en la vila de Perpinyà, preïcà púbblicament que lo dret del General y de la Bolla
eren injusts y que sempre que a ell vinguessen a
confessar ab ell los qui dits drets fraudats los
aurian, que ell los absolria perquè eren injustament inposats. Y legit per mi, Josef Cellers,
scrivà major, de manament de dits senyors deputats, un capítol de la letra que misser Francesch Sans, altre dels assessors del dit General,
qui de present, per negossis del dit General és
en Perpinyà, de XXI del present, respongueren
que.n feyan molta maravella de semblant scàndol, perquè són aquestes coses tan tristes y ordinàrias que los minyons ho saben, y que lo
pare provinsial ere en la vila de Perpinyà y que a
nit o demà ha de ésser assí, y vingut sia se proveirà com seu deu.

13r

Desembre, any

[1567 ]

MDLXVI

Dijous, V. En aquest die, de matí, vingueren en
la casa de la Deputació los frares de Framenors
de la present ciutat, per ha convidar los senyors
deputats per ha demà de matí per al hofissi y
sermó, y los senyors deputats manaren convidar los officials per al sendemà a la casa de la
Deputació.
Divendres, VI. En aquest die, de matí, partiren
de la casa de la Deputació, per al monestir de
Framenors, los senyors deputatsc militar y real
y oÿdors de comptes ecclesiàstic y real, ab les
tres masses grosses devant, y oïren lo offici y
sermó.
13v

Diumenge, VIII. Festum Purissime et Inmaculate Conseptionis Virginis Marie.

14v

Divendres, XX. En aquest die tornaren de la vila
de Perpinyà misser Francesch Sans, altre dels
assessors del dit General, mossèn Francesch
Cavaller, ajudant de la scrivania major, mossèn
Vallonga, algoyzir real, y Joan Pujol, porter
real, a las deu hores de nit.
Dissabta, XXI. Festum beate Thome, apostoli.

15r

Dimecres,
suchristi.
Dijous,
tiris.

XXV.

XXVI.

Nativitas Domini Nostri Je-

Festum beati Stefani, prothomar-

Divendres, XXVII. Festum beati Joahnnis, apostolid et evangeliste.
Dissabta, XXVIII. Festum Sanctorume Innocentium. En aquest partí mossèn Luc Comadaran,
sobrecollidor del dit General, per a la sua
sobrecol·lecta de levant; ha d’estar continuat a
XXVII.

Dissabta, XXXe. Festum beati Andree, apostoli.
En aquest die, en la casa de laf ciutat se feu extracció deg consellers de la present ciutat enh
16r

a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació ratllat fra i un espai en blanc.
c. a continuació un espai en blanc.
d. a continuació un espai en blanc.
e. a continuació ratllat III.
f. a continuació ratllat Deputació.
g. a continuació ratllat deputats.
h. a continuació ratllat favor.

Janer, any

MDLXVI (I)

Dimecres, lo primer. Festum Circumsisionis Doa.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat mossèn Baltesar de Monrodon.
fins ací Copons interlineat al marge esquerre.
a continuació ratllat y.
apostoli interlineat.
Sanctorum interlineat, damunt de Innocentium ratllat.
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mini. En aquest die, deprés dinar, los consellers
se ajustaren a la plassa de Sanct Jaume, los consellers y lo veguer, y feren la volta acostumadaa.

vien dit a misser Pere Ailla, altre dels assessors
del dit General, y a Melchior Rovira, sel’s aturaren en la dita Inquisició hi.ls posaren en la
presó. En aquest mateix dia, per la captura de
misser Pere Ailla y per la absència de misser
Francesch Sans, fonc proveït de assessor misser
Josef Montaner, doctor en drets.

Dilluns, VI. Epifania Domini.
16v

Dimarç, VII. En aquest die tornà mossèn Luc
Comadaran, sobrecollidor del General, de la
sua sobrecol·lecta de levant.

18v

Divendres, X. En aquest die, per estar indespost, lo<s> senyor mossèn Francesch Giginta, deputat ecclesiàstic, no vingué en concistori.
17r

Divendres, XVII. Festum beati Antonii.

17v

Dilluns, XX. Festum beati Sebastiani. En aquest
die se féu solemna professó a la capella de Sanct
Sabestià, féu-se solemne offici y sermó y
hagué.y molta gent.

19r

MDLXVII

Diumenje, II. Festum Sexagessimac beate Marie.
En aquest die, per la contenció tenien los sen
yors inquisidors ab los senyors deputats, se por
rogà la tornetx per lo dijous primervinent.

Dijous, XXIII. En aquest die partiren per a la vila
de Perpinyà misser Francesch Sans, mossèn
Francesch Cavaller, Jaume Vallonga, algotzirb,
y Johan Pujol, porter real, per ha proseguir la
execució comensada contra los consultors del
Sanct Offici.

Dimarç, IIII. En aquest die, per ésser dijous, lo
dijous larder, y per no torbar la bollíssia que lo
senyor volia fer, aparegué que lo tornetx se fes
lo dia de damà.
Dimecres, V. En aquest die, deprés dinar, en la
plassa del Born, per la festa de sanct Jordi, se
feu tornetx. Fonc-hi lo excel·lent senyor loctinent general, los consellers y los senyors deputats qui.l feren fer. Guanyà lo pris de més galant
mossèn Joan Làtzer de Costabella, de picad...
Ferran, de Vilafranca de Penadès, de spasa don
Anton de Pau.

Dissabta, XXVI. Festum Conversionis beati Pauli, apostoli.
Dimarç, XXVIII. En aquest die, de matí, los sen
yors deputats militar y realc, y oÿdors de comptes ecclesiàstic y real, los diputatd ecclesiàstic
per sa indisposició corporal absent del present
concistori y lo oÿdor militar per sa vallessa y per
no cansar-se no.y anà, y ab les masses grans de
davant, aconpanyats de molts officials y ministres del dit General, anaren a casa del excel·lent
senyor loctinent general per ha suplicar-lo que
perquè havien entès se’n volia anar a Castella,
que fos servit de no voler dexar la terra, y majorment ara que està tan passífica de mala gent,
y ja que se’n anàs, que fos servit de procurar
tantost, y lo dit excel·lent senyor respòs que per
lo que li conplia no podia dexar de anar-se’n y
que ell procuraria de tornare lo més prest li fos
possible.

Fabrer, any

Dissabta, lo primer. En aquest die vingué en
consistori lo senyor deputat ecclesiàstic, que
fins assí havie estat indispost.

Dimecres, XXII. Festum beati Vincencii.

18r

Divendres, XXXI. En aquest diea, de gran matí,
partí de la present ciutat a la volta de Perpinyà
lo magnífich mossèn Francesch de Calders, deputat militar, aconpanyat de misser Andreu
Farrer; per assessor mossèn Onofre de Farreró,
altre delsb.

19v

Dissabta, VIII. En aquest die tragueren de la
presó, los senyors inquisidors, ja molt tart, a
misser Pere Ailla y a Melchior Rovira, altre dels
porters de la casa de la Deputació.
Dimarç, XI. Carnestoltes y fonc divini.
Dimecres, XII. Festum beate Eularie, virginis.

20r

Dimecres, XXVIIII. En aquest die, de matí, los
reverents pares inquisidors, qui lo die abans haa. l’assentament corresponent a Dissabta, IIII, és ratllat i amb
la inscripció És continuat a VII del matex.
b. a continuació ratllat ex.
c. a continuació ratllat aconpanyats.
d. a continuació ratllat mil.
e. a continuació ratllat sen.

Diumenje, XVI. En aquest die comensà anar la
Règia Audiència viceregia per lo governador, y
serví lo offici de assessor de dita governació lo
magnífich misser Hierònim Planes, en quiscun
dret doctor, assessor de la governació general
de Cathalunya, com apare ab certificació feta
a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat per.
text inacabat.
Sexagessima interlineat.
a continuació un espai en blanc.
a continuació ratllat la.
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deprés dinar, vingué en concistori lo dit reverent fra Ramires y dix als senyors deputats com
lo senyor president de la lur religió lo havie tramès a demanar y li digué que los senyors deputats li havien dit que ell havia dites algunes coses lo dematí en la trona, sobre la contenció de
jurisdicció que entre los senyors deputats y se
nyors inquisidors havien concorregudes. Que
per lo àbit de sanct Benet que aporta, que tal
cosa no digué, ni may sa intenció és estada de
curar-se de semblants coses, sinó que lo havia
dit ere estat per corregir algunes persones curioses qui volen tenir ànsia y posar las lenguas
en lo que no saben, y que mirassen que a la sua
canbra en lo monestir li eren vinguts y allí a ell
li havian dites moltes coses en aquest negossi
molt scusades, y que refrenassen lurs lengües
en no curar-se del que no·ls toque, perquè si
no·u fan ell faria lo que deuria, ço és, que·ls avisaria, y que altra cosa no ha dita ni may ha tingut altro intent que corregir los qui mal parlen.

per lo discret mossèn Pons Bas, scrivà de dita
governació, a, XII del mes de abril M(D)LXVIIa.
Dilluns, XVIIb. En aquest matex die, segons la fe
ne ha feta Antoni Viladamor, scrivà de manament, isqué del present Principat lo excel·
lentíssimo senyor príncep de Melito, loctinent
y capità general, per anar a la cort de sa magestat. En aquest matex die fonc proveït de assessor del General misser Josef Montaner, per absència y per la anada que misser Pere Ailla, altre
dels assessors, qui ha de anar per negocis del dit
General, y per estar absent misser Sans, altre assessor, qui és absent en Perpinyà.
Dimarç, XVIII. En aquest die partí de la present
ciutat de Barchinona, per a la volta de Enpurdà
y Rosselló, lo senyor mossèn Francesch Gigintac, abat de Mer, deputat ecclesiàstic, per sos
negossis.
20v

22r

Dijous, XX. En aquest die, de matí, partí de la
present ciutat per a la cort de sa magestat en
Castella, per negossis del dit General, lo honorable misser Pere Ailla, altre dels assessors y advocats ordinaris del dit General. En aquest matex died, ja tart, tornà en la present ciutat
mossèn Francesch de Calders, deputat militar,
misser Francesch Sans, assessor del dit General, misser Andreu Farrer, mossèn Honofree de
Farrera, Francesch Cavaller, Jaume Joan Bosc.

Març, any

Dissabta, XV. Festum beate Matrone, virginis.
Aquest die, per comensar la Vera Creu y la
sglésia haver ja feta la festa de la benaventurada
festa, no se’n féu mensió.
23r

Diumenje, XVI. Dominica de Passione.

23v

Dilluns, XXIIII. En aquest die mossèn Antoni
Mas, scrivà de manament, aportà als senyors lo
privilegi de virrey que sa magestat de nou ha
confirmat al excel·lent senyor don Diego Urtado de Mandossa y de la Sierva, príncep de Melito, duc de Francavila, que sa magestat ara novament li ha consedit durant nostra mera
liberalitate, y dix que dissapta propvinent seria
a Leyda, hon volia jurar, y que ses senyories hi
trametessen lo síndic del General per a dit dia,
per assistir en dit jurament, y que lo matex havia dit als senyors de consellers, y axí manaren a
mossèn Antoni Johan Bonet, notari, síndic del
dit General, que s’aparellàs y que per divendres
a vespre que.s trobàs en Leyda, y vist y regonegut que agueren dit privilegi, digueren al dit
mossèn Antoni Mas que bé estave y que·ls ne
liuràs una còpia. Tanbé dit dia se digué que sa
magestat y la reyna y lo príncep partirien de
Castella per ha venir a Barcelona, a, XV de maig,
y que las magestats del rey y reyna passavan a
Flandres, y que lo príncep tindria Corts als catalans; que plàsie al Senyor voler-ho encaminar
tot al seu sanct servey. E en aquest matex die
fonc deliberat y manaren a mossèn Antoni Joan
Bonet, síndic del dit General, que anàs a Leyda
per asestir al jurament de sa excel·lència.

MDLXVII

Dimecres, XII. Festum beati Gregorii, pape.
22v

[1567 ]

Dijous, XIII. En aquest die, de matí, per lo que
fraf... Remires, monjo del monestir de Sanct
Pau de la present ciutat de Barcelona, de l’ordre
de Sanct Benet, dix en lo sermó a Sant Just,
hont prehica la Quaresma, que los proseïments
fets per los senyors deputats contra los inquisidors no eren ben fets y moltes altres coses, enviaren a demanar a don Johan de Tormo, president de la religió de Sanct Benet, perquè al dit
fra Ramires donàs una bona correcció y que li
manàs se desdigués del que avia dit, y que per
ser ell la persona que era se li·n donave rahó, y
que no faent-ho que ells y proveiran com millor
convindrà, y axí offerí o faria. En aquest matex
die, deprés dinar, entre les tres y quatre hores
a. assentament escrit per error en aquest die. Inscripció marginal Stà a continuat lo devall scrit notament a la jornada de
XVII, y per error és continuada assí.
b. a continuació està escrit Lo notament continuat dalt del
dia que hanà la Audiència vicerègia, ha de estar continuat al
dia de, XVII, que és aquest die, y per error se continua a XVI.
c. a continuació ratllat deputat.
d. matex die interlineat, damunt de tart ratllat.
e. a continuació ratllat Salavor.
f. a continuació un espai en blanc.

Dimarç, XXV. Festum Incarnationis Domini
Nostri Jesuchristi. En aquest die, per ésser la
Semmana Sancta, no.s féu ninguna mensió de
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dita festa, més que la gent no féu feyna y la
sglésia mudà lo offici per aprés de Pasqua.
24r

24v

Diumenge, XXX. Festum Pasque Resurrectionis
Domini Nostri Jesuchristi. En aquest die arribà
en la platja de la present ciutat Johan Andria
Doria, ab nou galeres, qui ab XXXV galeres ere
vingut de Malta, y les restants dexà a Roses.

Abril, any

leshores que digue als porters de la Deputació
«caminau, pus que les masses són de sa excel·
lència». En aquest matex die arribà en la present ciutat de Barchinona mossèn Antoni Joan
Bonet, síndic del General.
25r

MDLXVII

Dimecres, II. En aquest die arribaren en la platja de la present ciutat, ja tart, vint-y-sis galeres,
qui eren romasses a Roses. En aquest matex die
prestà lo juramenta en la forma acostumada lo
excel·lent senyor príncep de Melito, en la Seu
de Leyda.
Dijous, III. En aquest die, de gran matí, partí
de la platja de la present ciutat, Joan Andria
Doria, ab totes les galeres, per a la volta de
Málaga, hont onave per ha carregar infantaria y
per ha veure si trobaria al Alfac o a la Anpolla,
hont deyen que havian vist fustes de moros que
estaven molt adobades de una nau reguesca
que havia conbatuda. Fins en aquest die anà la
Audiència Real viceregia per lo governador, y
serví lo offici de assessor de aquella misser Hierònim Planes, com apar ab la certificatòria feta
per mossèn Pons Bas, scrivà de dita governació
a XIII del present. En aquest matex die prestà lo
jurament a la ciutat de Leyda lo excel·lentíssimo
senyor príncep de Melito, segons la certificació
de Anthoni Vilademor.
Divendres, IIII. En aquest die, deprés dinar, per
lo que la altra volta, ço és, la primera que lo
excel·lent senyor príncep Melito entrà en la
present ciutat per loctinent de sa magestat, y
tanbé quan don Garsía de Toledo vingué per
virrey, los canseller y regent la cancellaria, thesorer, advocat fiscal y doctors del Real Consell,
axí civil com criminal, qui també isqueren a rebre dits senyors loctinets generals, aportaven
masses i.s volgueren posar entre los senyors deputats y los dits porters, hi agué alguna dissenció, com apar ab los dietaris, y per lo que se té
per molt cert que demà deprés dinar lo excel·
lent senyor príncep de Melito, qui ja ha jurat en
Leyda, vindrà y se trobaran en la matexa contenció, per ço, ab consell dels assessors y de
mossèn Ramon Vicens de Sanctmenat y de
mossèn Jaume de Mitjavila, que si los dits regent, thesorer y doctors pretendrian de anar
aprés dels porters dels senyors deputats que
se’n vajen y dexen lo dit excel·lent senyor, si ja
no demanant-li lo senyor deputat militar aquellas massas de qui són y ell responia «mias», y
a. a continuació ratllat acos.

Dissabta, V. En aquest die, entre la una y las
duas hores deprés dinar, los senyors deputats
militar y real, lo ecclesiàstic absent de la present
ciutat y vegaria de Barchinona, y los honorables oÿdors de comptes ecclesiàstic ya real, lo
militar tanbé absent de la present ciutat y vegaria de Barcelona, en altre filera, ab los porters
ab les mases grosses y cotes de drapb devantc,
aconpanyats de molts officials y ministres de la
casa de la Deputació, General y Bolla, tots a cavall, exirien de la casa de la Deputació y per la
Bocaria, per lo carrer del Hospital, isqueren per
lo portal de Sanct Antoni a la Creu Cuberta, y
de aquí comensaren anar molt a pler fins a la
carnissaria de Sans, hont se detingueren un
poc, y aprés molt a plaer passaren la riera de
Sans que és aquí, y essent un poc més enlà encontraren lo excel·lentíssimo senyor loctinent
general al costat del qual anave, a la mà squerra,
lo il·lustríssimo y reverendíssimo senyor bisbe
de Barcelona, y fet son resebimentd per lo senyor deputat militar, se posà a la dita mà squerra, que lo senyor bisbe se era posta a la mà dreta, y volent comensar de anar los verguers o
porters del senyor regent volgué porfiar de voler anar més darrera que les dels senyors deputats, y lo senyor deputat demanà de qui eren
aquelles masses, y lo excel·lent senyor loctinent
respòs «que suias». Y axí, en la hora matexa, lo
senyor deputat alt dix als porters: «passau devant, pus que les massas són de sa excel·lència».
Y axí caminaren, y al cap de un poc abans de
arribar a la dita riera fonc aquí hu dels senyors
inquisidors de la erètica pravitat, dit lo licenciado Jordi Padillae, y havent fet son resibiment al
dit excel·lent senyor loctinent general, lo dit senyor loctinent, no pensant-hi més, dix al senyor deputat militar «que se fuesse». Y lo senyor
deputat, replicant-li, li dix: «senyor, jo stic en
mon loc y vostra excel·lència no ho mane». Y
lashoras lo dit il·lustríssimo y reverendíssimo
senyor bisbe de Barcelona dix a sa excel·lència
que ningú nof s’havia de moure perquè tots
staven en son loc, sinó que lo senyor inquisidor
que se’n anàs, y axí, lashoras lo dit senyor inquisidor girà y se’n tornà la volta de Barcelona.
Y essent a la riera de Sans prengué lo camíg per
a. a continuació ratllat mi.
b. a continuació ratllat vant.
c. a continuació ratllat exuen.
d. a continuació ratllat lo senyor bisbe passà.
e. Jordi Padilla interlineat.
f. a continuació ratllat mo.
g. A continuació ratllat de.
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aquella y se’n tornà a Barcelona. E axí lo dit
excel·lent senyor y lo senyor bisbe a la mà dreta
y lo deputat militara a la mà squerra, y devant
de ells lo senyor deputat real, y oÿdor ecclesiàstic a la mà dreta y lo real a la squerra, y devant
de ells los dos algotzirs ordinaris, y abans los
dos porters de sa excel·lència, y devant los dels
senyors deputats, y axí anaren fins casi a la Creu
Cuberta hont, essent aquí prop los consellers,
los senyors deputats romangueren endarrera, y
tantost que los senyors deputats agueren dexat
a sa excel·lència los consellers foren aquí yb feta
li agueren sa cortesia tingueren la matexa contenció sobre les masses, y tanbé sa excel·lència
dix que eren sues, y axí tanbé anaren com anaren ab les dels senyors deputats, y aprés de sa
excel·lència, aprés del qui aportave lo guió, en
lo // 25v // qual ere de tafetà carmessí, y ab
aquell estava pintat un sanct Jordi, y del cavallarís y de altros encars de sa excel·lència, anaven los senyors regent al mitx, lo thesorer a la
mà dreta y misser Barnabé Serra, com a més antic, a la mà squerra, y aprés tots los doctors de
la Audiència Civil, per antiguitat, y aprés los del
Criminal per antiguitat, y alguns del Civil tanbé mesclats ab ells, per antiguitat, y aprés los
scrivans de manament, y aprés los peticioners y
procuradors fiscals y alguns algotzirs. Y dexat
que agueren los senyors deputats a sa excel·
lència, vingueren poc a poc darrera, y essent a
la Creu Coberta, per devant Valldonsella, per
lo portal dels Tallers, per lo carrer de la Canuda, la plassa de Sancta Anna, per la Seu, tornarenc a la casa de la Deputació de hont eren,
com dit és, exits. E lo dit senyor loctinent,
aconpanyat del senyor bisbe y consellers, vingué a la Seu, hont prestà lo jurament en la forma acostumada.

sen unasa canyas, y que axò deye com a confrare de sanct Jordi.

[1567 ]

Dilluns, VII. En aquest dieb se féu la festa de
Nostra Senyora, per esser-se trobada en lo dimars Sanct fonc porrogada per lo dia de vuy, y
totom féu festa axí com si fos estada lo matex
dia.
Dimars, VIII. En aquest die, per la molta secada
és per la terra, abc gran professó anaren a portar
los cos de la benaventurada sancta Madrona a
l’altar major de la Seu; que plàsia a la Divina
Bondat donar-nos bona aygua.
26v

Dimecres, XVI. En aquest die, de la vila de Sanct
Culgat de Vallersd.
Dijous, XVII. En aquest die, entre les deu y onse
hores de matí, arribà en la present ciutat lo senyor mossèn Francesc Giginta, deputat ecclesiàstic, de la volta de la sua abadia de Amer, hont
per sos negossis ere anat.
Divendres, XVIII. En aquest diee, de matí, vingué en concistori lo senyor deputat ecclesiàstic.
En aquest die, de matí, comensà a ploure; que
plàsie al Senyor voler-la perseverar y donar-nos
bona aygua, que segons la gran secada és per
tota la terra y la gent està spantada, faria molt
gran bé per tota la terra.

27r

Diumenje, VI. En aquest die, cobrada resposta
del síndic, lo qual havian tramès lo matí a sa excel·lència per a dir-li que lo deprés dinar, entre
la una y las duas oras, anirian a bessar les mans
de sa excel·lència, tocades les dues hores, que
per no ésser vingut lo oÿdor real se detingueren
tant, los senyors deputats militar y real y oÿdor
ecclesiàstic, aconpanyats de molts officials y
ministres del dit General, anaren a bessar las
mans a sa excel·lència, dient-li la molta confiansa que tot aquest Principat té en son regiment, y aprés de algunes cortesias dix als dits
senyors deputats que una cassella que en la
Dressana era comensada que la manassen fer
acabar y que por ello lo senyor de sanct Jordi
seria ab ells, y tanbé ja que per la festa de sanct
Jordi se feya justa y tornetx, que tanbé que.s fesa. a continuació ratllat y los dip.
b. a continuació ratllat bessant.
c. a continuació ratllat ab.

Dimars, XXII. Vigilia beati Georgii. En aquest
die, després dinar, se digueren en la casa de la
Deputació solmenes vespres, y fonc-hi los magnífichs senyor consellers, y digué las vespras lo
reverendíssim senyor bisbe Jubí, y al vespre somenes conpletes.
Dimecres, XXIII. Festum beati Georgii. En
aquest die, de matí, se féu solemne offici en
la casa de la Diputació. Fonc-hi lo excel·lentíssimo senyor príncep de Melito, loctinent
y capità general de sa magestat, los magnífichs
consellers. Digué lo offici lo reverendíssim
senyor bisbe Jubí, lo evangeli lo canonje Oliveres, la epístola lo canonje Caraps. No.s donà
pau ha ningú sinó al excel·lentíssimo senyor
loctinent general. Fonc-hi tanbé al dit offici
lo il·lustre senyor comte de Aytona, no·y agué
ningun bisbe. Sermonà don Barnat de Jossa,
abat de Sanct Salvador de Abrea. Després
dinar, a las vespres, no·y fonc ningú sinó los
senyors deputats y los qui·ls havien aconpanyats.
a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat alcan.
a continuació ratllat per.
a continuació ratllat molt.
text inacabat.
a continuació ratllat vin.
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Divendres, XXV. Festum beati Marchi, apostoli.
Dissabta, XXVI. En aquest die, a la matinana,
passà de aquesta vida en la altra la ànima de
misser Hierònim Suner, doctor en drets, del
Consell Civil, cuius anima requiescat in pase.
27v

28r

Dilluns, XXVIII. En aquest die se féu aniversari
per tot lo bisbat de Barchinona per les ànimes
de purgatori, per la gran secada és per tota la
terra; que plàsie al Senyor voler-nos donar
bona aygua y la sua beneyta gràcia.

Matx, any

MDLXVII

Dijous, lo primer. Sanctorum Jacobi et Filipi,
apostolorum.
Dissabta, III. Invensio Sancte Crusis.
Diumenje, IIII. En aquest die, de matí, se digué
solmne offici en la casa de la Deputació per causa de la justa que se havie de fer lo després dinar
en la plassa del Born, y foren-hi los senyors deputats y alguns dels justadors. En aquest die,
deprés dinar, a les dues hores, los senyors deputats y oÿdors de comptes ecclesiàstic y real ab les
masses grosses de devanta, aconpanyats de
molts officials y ministres del dit General, per la
plassa de Sanct Jaume, per lo Regomir, per lo
carrer Anple y per lo Born, y se apearen en lo
Born en una casa hont acostumen de muntar. Y
lo senyor deputat militar, prior de la justa, tornà
a la casa de la Deputació hont eren los altros
prior y clavari y lo mantenidor de la justa. Y sabent que lo excel·lentíssimo senyor loctinent
general y los magnífichs de conselleres eren ja
en la plassa del Born partiren de la casa de la
Diputació y anaren al Born, hont se tingué la
justa. Lo mantenidor era don Felip Albert, guanyà lo prís de més galant don Johan Tarré y de
millor justador mossènb... Salgueda.
28v

Dilluns, V. En aquest die, de matí, don Miquel
Bosc vingué en concistori y dix que per certes
vies havia entès que la causa de la capitania general no va com deuria per lo bé del General, y
que seria bé que los senyors deputats y mostrassen una poca de calor. E en la hora matexa feren
convidar les persones devall scrites, lo il·lustre
senyor don Carles Pau de Cardona, don Loís
de Servelló, misser Garau Vilana, don Miquel
de Tormo, lo prior Çaragossa, mossèn Barnat
de Sanctcliment, lo il·lustre senyor comte de
Aytona, don Francesch de Guimerà, don Miquel Bosc, don Barnat Meca, mossèn Miquel
Oliver, mossèn Sanctmenat de Sanctiga, don
a. a continuació ratllat ab.
b. a continuació un espai en blanc.

Johan de Boxadors, don Jaume Sanctmenat,
mossèn Miquel Joan de Bellafilla, mossèn Johan Loís Lull, mossèn Galseran Carbó, mossèn
Miquel Salgueda, mossèn Jaume Joan Çapila,
mossèn Loís Durall y mossèn Jaume de Mitjavila, que en la hora matexa vinguessen en la casa
de la Deputació. Y axí tots vingueren sinó foren
don Loís de Servelló y lo abat Çaragossa y don
Francesch de Guimerà y mossèn Jaume de Mitjavila, que no.ls trobaren. Y essent ajustats, los
dits senyors deputats los digueren lo que la
causa de la capitania havien sentit, y axía foren
de parer que los senyors deputats manassen
ajustar advocats y que informassen los doctors
de la Audiència y si menester era que los deputats, per una part, y los consellers per altrab, ço
és, quiscú per si, tots en un dia, anassen a informar al Real Consell, ço és, huns aprés dels altros, y que ells, dites persones, anirien particularment per informar los doctors del Real
Consell.
Dijous, VIII. Festumc Assencionis Domini.
Divendres, VIIII. En aquestt die partí de la present ciutat, per a la volta de sa casa, mossèn Gaspar de Queralt, oÿdor de comptes ecclesiàstic.
Dissabta, X. En aquest die, de matí, vingué en la
casa de la Deputació frad... Palajare, de l’orde
de framenors, del monestir de Sanct Francesc
de la present ciutat, y misserf... Çafranquesa,
qui per ésser tant gran dia supplicà a ses senyories, per part dels reverentsg... y convent del
monestir de Sanct Francesc de Framedós de la
present ciutat de Barcelona, fossen servits de
volerh manar ajustar-se en la casa de la Deputació ells y sos advocats, perquè volen deduir-los
alguns agravis que tenen sentiment que·ls voler
fer, axí al dit monestir com encara a tots els monestirs de la dita orde de Sanct Francesc de la
observansa de tota Spanya, reformar y reduirlos al orde del matex Sanct Francesc de Jesús. Y
oït agueren lo dit misser Franquessa com encara al dit frai... Palejar, los digueren que isquesen fora, y exits foren y hagut rahonamentj, los
dits senyors deputats resolgueren de tornar per
alk deprés dinar per ha oir-los, y axí los tornaren
la resposta. Dit dia, després dinar, a les tres hores tocades, vingueren en la casa de la Deputaa. a continuació ratllat del.
b. a continuació ratllat y.
c. a continuació ratllat Assumptio.
d. a continuació un espai en blanc.
e. a continuació un espai en blanc.
f. a continuació un espai en blanc.
g. a continuació un espai en blanc.
h. a continuació ratllat donar-los-li.
i. a continuació un espai en blanc.
j. a continuació ratllat ab lo.
k. a continuació ratllat deputat.
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ció lo dit misser Safranquesa ab dos frares del
dit monestir de Framenós, y digué com tenian
nova molt certa que lo excel·lentíssimo senyor
loctinent general de sa magestat en lo present
Principat tenia orde y manament de la magestat
del rey nostre senyor que un dia cert prengués
tots los frares dels monestirs de Sanct Francesca claustrals, y perquè tenen per molt cert
que ha de ésser molt prest, supplicaven a ses
senyories que volguessen aplegar algunes persones dels tres brasson y fer enbaxada a sa excel·lència que en lo prosseir de dita clausura o
reformació de aquella se haje benignament servant les constitucions de Cathalunya. Y oïtb hagueren lo dit misser Çafranquesa y los dits frares, fonc resolt. Y entrats foren los respongueren que de ajustar persones dels tres brassos no
sabien perquè, ni manco fer enbaxada a sa excel·lència, majorment que ells no aportaven ni
còpia de la bulla o motu proprio de sa Sanctedat, y que lo que ellsc podian fer era que, aportant-los supplicació ab que tocassen las constitucions pretenen ser rompudes, que ells hi
manarian fer cap y cua, y per lo síndic la presentarien al excel·lentíssimo senyor loctinent. Y
oïda la resposta respòs lo dit misser Safranquesa
que·ls besave les mans y que ells ne consultaria
ab los frares. Y anat se’n fonc, al cap de una
stona mossèn Antoni Vilademor, scrivà de manament, qui aportà una letra de sa magestat, lo
qual dix que lo excel·lentíssimo senyor loctinent general de sa magestat li havie donada y
manat que la aportàs a sas senyorias, y que ere
sobre la formació que sa magestat y sa Sanctedat mane fer dels monestirs de Sanct Francesc.
Y axí, en la hora matexa, uberta fonc, la legiren,
y ere que per lo que sa Sanctedat mane reformar tots los monestirs dels frares claustrals de
l’orde de Sanct Francesc y los de las monjas del
matex orde, que afavorescan la dita clausura. Y
lo dit mossèn Viladamor dix que altra letra havie donada als consellers de la present ciutat, y
la dita letra dels senyor deputats era espedida
per cansellaria. E per quant lo excel·lentíssimo
senyor príncep de Melito entengué que los frares del dit monestir treyen tota la roba, or y argent que podian del // 29v // dit monestir, envià a dir al senyor bisbe de Barcelona que
remediàs dit scàndol y agravi, y axí, junctament
ab lo veguer de Barcelona, anà al dit monestir y
comensà de inventariar la roba, or y argent del
monestir, y dexà en aquell guarda. Y vist y sabut per los senyors deputats que lo senyor bisbe
ab lo veguer y ab la guarda deld virrey eren anats
a dit monestir, y vista la letra que de sa magestat
a.
b.
c.
d.

havien rebuda, resolgueren que en cosas que sa
Sanctedata y sa magestat manaven no·y havie
ni·y podien ells res fer ni tocar. E tanbé perquè
entengueren que los magnífichs senyors de
consellers, qui estaven ajustats en la casa de la
ciutatb per dit negossi y tenien ajustada promenja, y com saberen que lo senyor bisbe era ja
anat a dit monestir, y veren una altra letra que
sa magestat los feye per dit negossi, y que tenien ja determinat de fer enbaxada a sa excel·
lència, determinaren de dexar-ho estar y no mirar-se’n més.
30r

[1567 ]

Dijous, XV. En aquest die, de matí, tornaren lo
gloriós cos de santa Madrona a la sua capella,
per la molta abundànsia de aygua. En aquest
matex die lo general de l’ordre de Preïcadós,
per les causes y rahons contengudes en un acte
per ell fet, en poder de mossèn Jaume de Encontra, restituí les monjes del monestir de
Montission a l’ordinari, y totes foren contentes
sinó sis o set que no·y consentiren, ans volienc
romandre en lur poder, y la reformaciód.
Dissabta, XVII. En aquest die arribà en la present ciutat lo magnífich misser Pere Ailla, de la
cort de sa magestat, hont per negossis del General ere anat.
Diumenje, XVIII. Festum Pentecostes.
Dimarç, XX. En aquest die, de matí, se féu solemna professó com per la volta de la de Corpus.
Anaren-hi totes les parròquies y monestirs, y los
de framenors y heren més de 30, faent laors y
gràcias a Déu per lo gran benefissi no·s havia fet
en donar-nos tanta aygua y donar tant de blat
com per mar de Sicília y de Fransa arribà.

30v

Dimecres, XXI. En aquest die, deprès dinar, a
lese tres hores, los frares del monestir de Jesús,
ab la creu alsada, que eren bé vuytanta, entraren per lo portal de l’Àngell, per la plassa de
Sanctana y per lo carrer Anple, y lo il·lustríssimo
y reverendíssimo senyor bisbe de Barcelona
anave en la dita professóf, y essent devant de la
casa hont lo excel·lentíssimo senyor loctinent
posa y ha ont se trobaven los consellers de la
present ciutat, y passant la dita professó lo dit
excel·lentíssimo senyor loctinent y los dits consellers se posaren ab la dita professó, cada hu en
son loc, y axí anaren al dit monestir de Framenós, hont hi avie tanta de gent que escasament
se podie entrar, y en dit monestir no·y trobaren
a. a continuació ratllat manà.
b. ciutat interlineat, damunt de Deputació ratllat.
c. a continuació ratllat que.
d. text inacabat.
e. a continuació ratllat sinc hores.
f. a continuació ratllat y per lo carrer Anple.

a continuació ratllat de doservansa.
a continuació ratllat lo.
a continuació ratllat han.
a continuació ratllat monestir.
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sinó fra Monserrat Ombert, qui ere coxo, que
tots los altros frares se’n eren anats, y aquell liurà les claus als dirs frares de Jesús, y havent feta
oració lo senyor bisbe los donà la benedicció y
totom se’n anà, y los dits frares de Jesús romangueren obra dea..., y los altros de parell en parell se’n tornaren al dit monestir de Jesús.
31r

Dimecres, XXVIII. En aquest die, deprés dinar, a
la plassa de Sanct Jaume se féu la festa en la forma acostumada.
Dijous, XXVIIII. Festum de Corpore Christi. En
aquest die se féu solemne professó per la present ciutat, com se acostume.
Dissabta, XXXI. En aquest die, de matí, abans de
dia, sis fustas grossas de moros saquajaren algunes cases de Badalona y prengueren sinc o sis
persones, y aprés altramentb a anaren a Lobregat a pendre aygua, hon arribà lo virrey, y
enderrocaren los moros eren desenbarcats algunes filades de la torra que allí fan y nafraren
en la cama de don Joan de Cardona, governador de Menorca, y passant devant la platja los
tiraren los baluarts y una nau grossa era en la
platja, y no·n tocaren cap.

31v

Juny, any

MDLXVII

Dilluns, II. En aquest die, de matí, les sis fustes
de moros tragueren en la platja de Tarragona
molts moros y prengueren molta gent, ço és,
30 ó 33 persones, entre les quals prengueren a
Johan Vidal, collidor de la bolla de Barchinona, y a Johan Vidal son pare, qui eren exits al
viafora.
32r

Dimecres, XI. Festum beati Barnabe, apostoli.

32v

Diumenje, XV. En aquest die, deprés dinar, entre
tres y quatre hores, comensà a fer una grandíssima pluja que durà fins prop de mitjanit y tostemps molt fort, que fonc tan gran y durà tant
que ha molts anys que no n’ha feta senblant pluja, que serà molt bon principi de samenter.
Dimarç, XVII. En aquest die, de matí, vingué en
lo concistori dels senyors deputats mossèn Hierònim Sorribes, receptor del Sanct Offici de la
Inquisició, y dix als dits senyors deputats que lo
senyor visitador de la Inquisició lo trametre a
ses senyories per ha supplicar-los-li volguéssen
donar còpia de la numeració dels fogatjes de
Cathalunya, y tanbé que a la una hora que li
trametessen las pretensions que lo síndich del
General té contra los inquisidors. Y oÿt lo dit
a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació ratllat lo.

Sorribesa li respongueren que se aguardàs defora, y tornat fonc entrar li respongueren que
ellsb ne demanarien de parerc y se’n aconsellarien, y que aprés trametrien la resolució a sa sanyoria. // 33r // E encontinent que se’n fonc
anat lo dit mossèn Sorribes, manaren que en la
hora matexa convidassen y fassen venir en la
casa de la Deputació los doctors devalls scrits,
qui han entrevingut en los negossis de la Inquisició, ço és, misser Francesch Salaverdenya,
misser Josef Montaner, misser Caller, misser
Font Pastor, misser Pasqual, misser Andreu
Farrer, misser Fort y misser Monserrat Guardiola. E haguts molts y diversos tractes, fonc conclòs que s’enviàs a dir al senyor visitador per algun official o persona preheminet, com lo dia
present Hierònim Sorribes, receptor del Sant
Offici, ere vingut en la casa de la Deputació hi·
ls ha vie demanat de lur part que li donassen
còpia del fogatje o de la numeració dels fochs
de Cathalunya, y que tanbé lo fisch que fos ab
ell per ha deduir-li las pretensions que pretén, y
que com en la casa de la Diputació no.s tinguen
actes ni scriptures sinó solamente las que són
menester per la bona administració de la dita
casa y del present Principat, que may se’n acostumave de donar còpia ni trasllat a ningú, majorment que lo que manave ho trobaria en lo
racional del rey per lo maridatje, y que las pretensions del fisc del General jad eren devant de
sa magestat, qui n’havia de conèxer, y que se li
fessen les offertes largues que si res li ocorria y
los senyors deputats ho farian de molt bona
gana encara que no.n tinguessen letra de sa magestat. E axí, per ha tornar dita resposta, fonc
anomenat y elegit mossèn Miquel de Boxadors,
drassaner del dit Generale. Dit dia, deprés dinar, essent en concistori lo dit mossèn Miquel
de Boxadors, per los senyors deputats li fonc
dita la elecció que de ell havien feta per ha tornar dita enbaxada al dit senyor visitador dels
inquisidors, y axí, en la hora matexa, partí. Y
tornat fonc referí com ere anat a casa de mossèn Tersa, a la Devallada de Viladecols, hont
possa, y no lo.y trobà, que era exit de casa, y los
senyors deputats li digueren que lo endemà de
matí que. y tornàs. En aquest matex dia, deprés
dinar, en la plassa del Rey, fonc desagraduat
mossèn Galseran Vilaformic, prevere, per moltes morts y cassos atrossos havie fet anat molts
anys ab quadrilla. Prengué-u ab molta gran
passiència; plàssia al senyor de tot lo món sia en
remissió de sos peccats.
Dimecres,
a.
b.
c.
d.
e.

XVIII.

En aquest dia lo dit mossèn

a continuació ratllat y.
a continuació ratllat s.
a continuació ratllat a les persones.
a continuació ratllat se’n.
a continuació ratllat y essent en lo.
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Miquel de Boxadors, tornat fonc del dita senyor visitador, dix com havia dit a sa senyoria lo
que per ses senyories li hera estat manat, y que
li havia respost que “estava bien, y que si la dita
numeració huviera mutxo menester se la enbiará a pedir con acto de notario, y que todavía se
les agradessía mutxo lo buen desseo que tenían de
asserles mersedes”.
33v

Dijous,
casii.

XVIII.

Fertum beatorum Gevasii et Pas-

Dimarç, XXIIII. Nativitas beati Johannis.
34r

Dijous, XXVI. En aques die, deprés dinar, se
ajustaren en la casa de la Deputaciób, de ordinació dels senyors <deputats>, les persones devall scrites de les dotze persones a qui per les
persones dels tres staments està comès lo negossi de la Inquisició: lo il·lustre senyor don
Carles Pau de Cardona, abat del Stany y prior
de Sancta Anna, mossènc... Agulló, abat ded...,
don Miquel de Tormo, prior de Besalú, y mossèn Galseran Albanell, pabordre dee... don
Francesc de Guimerà, mossèn Miquel Oliver,
mossèn Miquel de Vallseca, mossèn Loís Setantí, mossèn Johan Loís Lull y mossèn Miquel
Salgueda, ciutedans de Barchinona. A les quals
persones, axí com dit és ajustades y congregades per los senyors deputats, ço és, per lo ecclesiàstic fonc dit que per lo que los havian fets
ajustar y congregar en aquex loc era perquè los
aconsellassen sobre lo faedor en los negossis de
la Inquisició, perquè entenien que sa magestat
se’n passave en Flandres lo agost, y tanbé que
lo excel·lent senyor loctinent general se’n anave a la vila de Perpinyà, y que anant-se’n sa magestat sens donar ningun assiento en los negossis de la Inquisició seria molt gran dany per tota
la terra, y com ja ajan scrit al vici-canseller y als
regents de la Corona de Aragó conminant que
si sa magestat no.y done lo orde y assiento que
convé que a despeses del dit General se trametrà una solemna enbaxada, y que per letres de
misser Loís de Copons, qui dies ha és en la dita
cort de sa magestat per solesitar dit negossif, de
vint de corrent, entenien que a alguns dels dits
regents no parria mal dita enbaxada anàs, y per
millor claressa yg entellegència de ditas letres
los senyors deputats manaren a mi, Josef Cellers, scrivà major del dit General, que aquellas
legís, ço és, las que los senyors deputats fan als
dits vici-canseller y regents y la que lo dit misser
a. a continuació ratllat in.
b. a continuació ratllat les per.
c. a continuació un espai en blanc.
d. a continuació un espai en blanc.
e. a continuació un espai en blanc.
f. a continuació ratllat en.
g. a continuació ratllat entel.

Copons ha feta a dits senyors deputats, y axí foren legides. E tanbéa que anant-se’n lo dit excel·
lent senyor loctinent general, com dit és, a la
villa de Perpinyà, en aquesta sahó que los dit visitador era assí present, y lo qual ab medi y intervenció de sa excel·lènciab se poria donar algun consert en lo de la Inquisició, y que en
aquesta // 34v // sahó no.s dex, seria un gran
dany de tot lo negossi, majorment que fins assí
hajen rebudes de sa excel·lència tantes mersès
en dit negossi, que per so ses mersès sien servits
de aconsellar-los lo que.ls aparegua més convenir per lo bé y útil del dit General y dels pobblats en lo present Principat. E les dites persones, oïdes les dites coses, foren de parer que.s
devia fer una enbaxada al excel·lent senyor loctinent general de sa magestat y que·y anassen
los senyors deputats supplicant-lo que perserverant-los las mersès que fins assí los han fetes vulla porrogar la anada de Perpinyà, perquè essent
assí lo visitador de la Inquisició per intervensió
sua los negossis de lac Inquisició pendran algun
bon assiento, y que replicant-li diguen que tanbé estaven tractant de enviar a sa magestat una
solemne enbaxada ans que no se’n vaja en Flandres y que la absència de sa excel·lència los faria
molt gran falta. E tanbé, per donar més calor a
la dita enbaxada, seria bé ne fassen part als honorables consellers, dient-los la determinació
que han feta y que seria bé, si a ells aparia, que
tanbé que·y anassen. Y axí, en la hora matexa,
fonc deliberat que los honorables misser Francesch Sansd, altres dels assessors del dit General,
y misser Francesch Gort, qui servex lo offici de
advocat fiscal, que anassen en la hora matexa a
la casa de la ciutat per a dir-los la determinació
havien feta de anar a supplicar a sa excel·lència
que vulle prorrogar la dita sa anada, y tanbé
com estaven pensant de trametre la dita solemna enbaxada a sa magestat, bé que açò estaven
tractant-ho y no n’estaven resolts. E tornats foren los dits misser Sans y Gort, digueren als senyors deputats y a les persones demunt anomenades, que los dits honorables consellers los
bessaven les mans per la mercè y que com la
pràctica de aquella casa era hans dee determinar
cosa alguna ajunctar les persones per haconsellar-se ab elles, que ells le faran ajunctar, y que
anant-hi ses senyories demà de matí que ells,
aprés que.y fosen estats, hif anirien. E axí, aguda dita resposta, totom se’n anà.

[1567 ]

Divendres, XXVII. En aquest die, de matí, los senyor deputats, que per no haver-hi sinó un
a. a continuació ratllat enten.
b. a continuació ratllat las.
c. a continuació ratllat Inquisic.
d. a continuació ratllat y misser.
e. a continuació ratllat dent.
f. a continuació ratllat tomarien.
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oÿdor romanqué en la casa de la Deputació, ab
les masses grans de davanta, vingut que fonc lo
síndic de la casa del excel·lentíssimo senyor loctinent general, aconpanyats de molts officials y
ministres del dit General, anaren a la casa de sa
excel·lència, yb estant en sa presència li digueren
quec venien a supplicar a sa excel·lència, per lo
que entenen que sa excel·lència està de partida
per a la vila de Perpinyà,y com sa excel·lència
sempre haja tinguda la mà en los negossis y contencions que són estades ab los inquisidors yd
com per mà de sa excel·lència se sie hagut y fet
en dit negossie y aportat en lo punt en que està, y
com ara sie en la present ciutat de Barchinona lo
visitador tramès per sa magestat per ha visitar los
inquisidors y officials del Sanct Offici en lo present Principat, que sa excel·lència, de mà de qual
tantas mersès ha rebudes tot lo present Principat, que sie servit de prorrogar la ditaf anada fins
a tant que los dits negossis sien ben encaminats,
com convé al bé y útil del present Principat, y
que en cas que no la puga porrogar que sie servit
de voler tornar prest. E sa excel·lència, responent, dix que la anada que havia de fer per ha
Perpinyà que en ninguna manera la podia porrogar, més que procuraria de no estar més havant
de quinse o setze dies, y que lo del visitador estave ja ben assentat y que ell ho dexaria de la manera que més convé, y que no·y ha persona alguna que tingue més desix en que los negossis de la
Inquisició se assenten que ell, y que a causa sua
se donarà assiento axí en València, Aragó y Cathalunya com millor convindrà. E tornant-li a replicar, los dits senyors deputatsg digueren a sa
excel·lència que tanbé entenien que sa magestat
estave deliberat de pasar en Flandres, y que
anant-se’n y no donant lo orde qual convè en los
dits negossis de la Inquisició tot loh present Principat ne rebria molt gran dany, e que estaven ab
algun pensament de trametre una solemna enbaxada a sa magestat, supplicant-lo ans de sai partida donar assiento en dit negossi. E estant axí
parlant lo senyor deputat ecclesiàstic, sa excel·
lència li dex una carta ha rebuda de sa magestat
ab que.m diu que us diga que no és menester
enbiar dita enbaxada, perquè hans que sa magestat se’n vaja hi donarà lo assiento qual convé, y
demana a son secretari Vallès que li donàs la letra
de sa magestat per als senyors deputatsj. E sa
excel·lència la liurà als senyors deputats donant-

la al senyor deputat ecclesiàstic, qui la rebé ab
aquella honor que.s pertany y·s deu a sa magestat. Y tanbé dix sa excel·lència que mirassen que
ab lo memorial que a sa magestat havien donat
demanan que s’observen los capítols de l’any XX,
y que seria molt millor que demanassen que·s fes
ab Cathalunya com sa magestat ha ordenat en
Castella, y que per poc que.ls done los donarà
més que no·y ha en losa capítols de l’any XX. Y
feta dita resposta los senyors deputats, obtenguda licència de sa excel·lència, se’n anaren y tornaren a la casa de la Diputació, hont ligiren la letra
que sa magestat los havie donada. En aquest die,
deprés dinar, ja tart, arribà enla present ciutat
mossèn Hierònim Cortitb, oÿdor militar, de la
volta de sa casa.
35v

36r

a. a continuació ratllat anà.
b. a continuació ratllat en s.
c. a continuació ratllat li.
d. a continuació ratllat que.
e. a continuació ratllat bo.
f. dita interlineat.
g. a continuació ratllat li dig.
h. a continuació ratllat gen.
i. a continuació ratllat perdi.
j. a continuació ratllat qui en la hora matexa.

Diumenje, XXVIII. Festum sanctorum Petri et
Pauli. En aquest die arribaren dos naus regussas carregadas de blat. Venian de Sisília, la una
de tres mília salmes per la ciutat y la altra de mil
y sinc-centes salmes de particulars, y comtaven
que las galeras del Gran Mestre han preses dues
galeres del turc de la guarda de Rodas y un
gran esquiràs, bé que de las galeras del Gran
Mestre han morts passats de quaranta comanadors y més de sexanta soldats.

Juliol, any
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Dimecres, II. Festumc Visitationis beate Elisabet.
Dijous, III. En aquest die, de matí, lo senyor
deputat ecclesiàstic en concistori dix que mossèn Antoni Viladamor, scrivà de manament, en
nom y per part del excel·lentíssimo loctinent
general en lo present Principat, li havia dit que
fos content que la causa de la capitania general
se sobresegués y se allargàs fins que sa excel·
lència fos tornat de la vila de Perpinyàd, per ha
hont partiria de assí a dos dias, y lo dit senyor
deputat eclessiàstic dix que ell no·n tenia de fer,
mes que ell ne parlaria ab sos conpanyons y que
per ço ces mersès que vessen lo que li respondria. Y los senyors deputats ordenaren que los
advocats que vinguessen per aconsellar lo faedor, y haguts molts rahonaments y fets molts
contraris fonc deliberat que per a deprés dinar
convidassen les persones dels tres staments devalls scrites perquè millor se poguessen determenar. Y axí manaren al síndic que convidàs
per a les tres hores lo il·lustre senyor comte de
Aytonae, don Carles de Cardona. Y als tres porters don Loís de Cervelló, abat de Sanct Culgat
de Vallers, mossèn Barnat de Santcliment, lo
a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat any XX.
a continuació ratllat de.
a continuació ratllat bet.
a continuació ratllat hon.
a continuació ratllat y als tres porters lo senyor don Loís.
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prior Cegarossa y misser Garau Vilana, don
Francesc de Guimerà, mossèn Miquel Oliver,
don Joan de Boxadors, mossèn Miquel de Bellafilla, don Jaume Sanctmenat, don Miquel
Bosc, don Bernat Meca, militars. Per reals a
mossèn Joan Loís Lull, mossèn Miquel Salgueda, mossèn Galseran Carbó, mossèn Jaume
Joan Çapila y mossèn Jaume de Mitjavila. A les
quals persones, per los senyors deputats los
fonc dit lo que dalt és estat dit, y haguts molts y
diversos tractes fonc deliberat que lo honorable
misser Francesch Sans anàs als magnífichs senyors consellers perquè.lsa diguessen lo que
per part de l’excel·lent senyor loctinent ere estat tramès a dir al senyor deputat ecclesiàstic, y
tanbé perquè la causa va en nom dels síndichs
del General y de la ciutat de Barcelona, // 36v //
y que seria bé que sabessen lo que passave y que
diguessen son parer. Y axí, tornat fonc dit misser Sans, los dix que los consellers ajustarian
promenia y sos advocats, y determinarian lo faedor y que.ls ho farian saber. Y axí, haguts
molts y diversos tractes, per los dits senyors de
consellersb ab los dits senyors deputats, resoludament, los consellers los digueren que ells staven resolts de no consentir en ninguna manera
en prorrogar la causac, sinó instar a sa excel·
lència que aquella despedesca y fassa justícia. Y
fetes algunes rèpliques per los senyors deputats
y per les dites persones, respongueren los senyors consellers que en ninguna manera hi volien consentir, y axí los dits senyors deputats
tanbé foren contents.
Divendres, IIII. En aquest die partí per a la
sobrecol·lecta de levant Francesc Cabessa,
substituït de mossèn Luc Comadaran, sobrecollidor del dit General de dita sobrecol·lecta.

senyors deputats en lo concistori de la casa de
la Deputació, hu dels porters dels dits senyors
deputats que defora havia un gentilhome quea
volie parlar ab ses senyories y deye que s’anomenava Peralta, y que deye que ere diputat del
regne de Aragó, y que volie parlar ab ses senyories, y los senyors deputats li enviaren a dir si
venie com a deputat o como ha particular, y ell
respòs que venie com a deputat del regne de
Aragó, y leshores los senyors deputats manaren
als porters que prenguessen las masas y axí ab
les masses devant isqueren ha rebre a dit deputat de Aragó fins a la porta de l’ort hi·l feren
seure en la matexa cadira del deputat militar,
qui era fora de Barchinona, hy dix als senyors
deputats que en Caragossa tenien quexes que
com los aragonesos volien traure moneda de
Cathalunya los feyen venir en la casa de la Deputació per ha demanar la licència, y que conforme la concòrdia per la última Cort entre los
aragonesos y catalans feta paria agravi per los
aragonessos, majorment que en Aragó no
deyen res als catalans sinó que sens més los dexaven traure la moneda volian, y que ses senyories ho manassen proveir, y axí los senyors deputats li respongueren que ells hib proveïrien, y
axí se’n anà y l’acompanyaren fins a la porta de
l’ort, de part de dintrec, ab les masses devant.
En aquest matex dia vingueren en concistorid...
Calafell, collidor dels drets dels safrans lo any
present en les parts de Urgell, ye... Trepols,
procurador d’enf..., credenser dels dits drets,
junctament ab misser Castelló Quintana.
38r

Dissabta, V. En aquest die, de gran matí, lo
excel·lent senyor loctinent y sa muller partiren
de la present ciutat per a la volta de Perpinyà.
En aquest matex die partí Antonio Rosselló,
porter real, ab letres per als deputats locals de
Vic, Camprodon, Puigcerdà, Berga y Manresa,
per la residència dels officials.
37r

Dijous, X. Festum beati Christofori. En aquest
die, de matí, partí de la present ciutat per a sa
casa, mossèn Francesc de Calders, deputat militar, per sos negossis.

37v

Diumenje,
nis.

XIII.

Festum beate Margarite, virgi-

Dilluns, XIIII. En aquest die, de matí, essent los
a. a continuació ratllat que entengué.
b. a continuació ratllat los.
c. a continuació ratllat sinó.

[1567 ]

Dimecres, XVII. En aquest die tornà de la
sobrecol·lecta de levant Francesc Cabessa, substituït de mossèn Luc Comadaran, sobrecollidor
del dit General de la sobrecol·lecta de levant.
Divendres, XVIII. En aquest die tornà Antoni
Rosseló, porter real.
Dissabta, XIX. En aquest die, per Jaume Calafell
y per part de Joan Soler, foren presentats los
comptes de la recepció dels safrans.
Dilluns, XXI. En aquest die, entre quatre y sinc
hores de matí, arribaren en la platja de la present ciutat vint-y-sinc galeres de sa magestatg,
les quals havien dexat en Dènia al excel·
lentíssimo senyor don García de Toledo, capità
general de sa magestat de las galeras y harmada
de mar y virrey de Sisília.
a. a continuació ratllat dey.
b. a continuació ratllat provei.
c. a continuació ratllat y.
d. a continuació un espai en blanc.
e. a continuació ratllat Nàpols, i un espai en blanc.
f. a continuació un espai en blanc.
g. a continuació ratllat de.
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38v

Dimarç, XXII. Festum beate Marie Magdalenes.
Dijous, XXIIII. En aquest die, a mitxjorna, de
ordinació dels magnífichs concellers se ajustà lo
Consell dels Cent Jurats perquè aportant lo cap
de guayta de la ciutat, de ordinació dels senyors
consellers y mostasaf, an enb... Arinyoc, carnisser, qui talla a la carnissaria del Clot, per certs
fraus y bans, y estant prop del palau del senyor
bisbed, ... Bresio, algotzir del senyor governador, lo·y volgué levar, com de fet ho féu, dient
que lo senyor governador lo tenia guiat, y axí lo
se’n aportà, y los consellers feren junctar lo
Consell de Cent per veure lo que·s devia fer, y
fonc deliberat de scriure’n al excel·lentíssimo
senyor loctinent general, y anà·y mossèn Miquel Bastida, ciutedà.

Bosc, altre dels porters ordinaris de la casa de la
Deputació, filla d’en Thomàs Corts, de Sarrià.
Agué.y grans dansas y molta gent, y no·y hagué
ninguna.
Diumenge, X. Festum beati Laurencii.
40v

Dissabta, XVI. Festum beati Rochi. En aquest
die lo excel·lent senyor loctinent general y la
senyora sa muller, entre sis y set hores de matí,
ab sis galeres, arribaren a la platja de la present
ciutat, qui venien de la vila de Perpinyà.
41r

Divendres, XXV. Festum beati Jacobi.
Dissabta, XXVI. Festum beate Anne.
39r

39v

Dilluns, XXVIII. En aquest die, de ordinació dels
senyors deputats, fonc liurat al il·lustre senyor
governador o portantveus de general governador de Cathalunyae..., spiet francès, qui estava
près en la presó de la casa de la Deputació per
haver pressar una pessa de cordellat de la casa
de la Bolla, y li fonc liurada còpia autèntica de
la enquesta contra de ell pressa.

Agost, any
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Dillunsf, IIII. En aquest die, ans de mitgjor, se
avarà y posà en mar una galera que la magestat
del rey nostre senyor féu fer en las dressanas de
la present ciutat, de trenta-y-sinc banchs per
banda, y ha de vogar de popa al arbre nou hòmens per banc, y del arbre a popa vuyt per
banc, y per ésser tan gran y anple hagueren de
rompre y exemplar la muralla de mar per ha
traure-la, que·s diu que ha molts anys que en la
mar no.y ha hagut vaxell tan gran; que plàsie a
Nostre Senyor donar-li bona sort y ventura.

Dilluns, XVIII. En aquest die lo magnífich misser Adrià Vilanab, doctor del Real Consell Criminal, novament proveïtc en loc y per mort de
misser Hierònim Sunyer, doctor del Real Consell Civil, ab son privilegi real en deguda forma
despedit, dat en Madrit a III del present mes de
agost, prestà en mà y poder del magnífich misser Francesch Montaner, regent la Real Cansellaria, sagrament y homanatje, y prometé haver-se bé y lealment en lo regiment del dit
offici, com apar en lo dors del dit privilegi. E
més, lo dit dia hoý sentència de excomunicació
en la cort ecclesiàstica de l’il·lustríssimo y reverendíssimo senyor bisbe de Barcelona, apar
tanbé en lo dors del dit privilegi.
Dimecres, XX. En aquest die, de matí, morí
mossèn Miquel Codina, thesorer de Cathalunya, qui ere vingut de Perpinyà ab lo excel·lent
senyor loctinent general, de mala gana, y prenia
a xarops, y una sclava li posà en la enpolla soliman, que són matzinas, y prengué lo axarop de
matí, y entred una y dues hores aprés mitxdia
morí.

Dissabta, VIIII. En aquest die, deprés dinar, en
la casa de la Deputació, en la sala de la ximenea,
sposaren una jermana de la muller d’en Jaume

Dijous, XXI. En aquest die, de matí, a les deu
hores, aprés de haver aguda ora per lo síndic
del dit General, qui per los senyors deputats
hera estat tramès al excel·lent senyor loctinent
general, partiren de la casa de la Deputació los
senyors deputats ecclesiàstic y real, lo militar
absent, y los honorables oÿdors de comptes militar y real, lo ecclesiàstic tanbé absent de la present ciutat y vegaria, aconpanyats dels officials
del dit General, y ab las massas devant, y estant
en presència de sa excel·lència li donaren la
benvinguda y li digueren con havien rebuda
una letra de sa magestate de V del present, que

a. a mitxjorn interlineat, damunt de de matí ratllat.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació ratllat qui talla.
d. a continuació un espai en blanc.
e. a continuació un espai en blanc.
f. Dilluns interlineat, damunt de Dissabta ratllat.

a.
b.
c.
d.
e.

Dimarç, V. Festum beati Dominici, confessoris.
No anaren a Preïcadors los senyors deputats.
Dimecres,
ni.
40r

Divendres, XV. Festum Assumptionnis Beate
Virginis Marie.

VI.

Festum Transfigurationis Domi-

text inacabat.
a continuació ratllat novament.
a continuació ratllat de doctor.
a continuació ratllat do.
a continuació ratllat ab.
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està registra ina secretorum, y ab aquella amostrava ésser estat servit de haver sobreseguda la
enbaxada que estave determinada, y que ell hi
donarie molt prest lo assiento, com convé per
lo bé de la // 41v // terra, y que per ço supplicaven a sa excel·lència que, pues que aquest negossi de la Inquisició per sa mà estava tan bé
encaminat y ere vingut en tan bon punct, que
sa excel·lència fos servit de solisitar y instar y
scriure a sa magestat lo quant convé que se
done assiento. E sa excel·lència respongué y dix
que per lo bé de la terra convenie molt que si
pos orde y que tanbé lo que ells avien de demanar ere que sa magestat posàs lo mateix orde de
és en Castella en Cathalunya y que.se dexen de
demanar que s’observen los capítols de l’any
XX, perquè los inquisidors pretenen que ja ho
observen y que ells que scriguen, que tanbé ell
scriurà tanbé, y axí, fet son actament, se’n anaren.
Divendres, a XXII. En aquest dia, deprés dinar,
se ajustaren y congregaren en la casa de la Deputació, de ordinació dels senyors deputats, lo
il·lustre senyor comte de Aytona, don Loís de
Cervelló, abat de Sanct Culgat de Vallers, don
Francesc de Guimerà, don Johan de Boxadors,
mossèn Miquel Oliver, mossèn Galseran Carbó, don Jaume Sanctmenat, don Barnat Meca,
mossèn Johan Loís Lull, don Miquel Bosc,
mossèn Miquel Joan Bellafilla, misser Pere Ailla y misser Sans, assessors del dit General. Y
essent aplegats y congregats en la casa de la Deputació, los senyors deputats digueren a les dites persones que en la causa de la capitania general se eren declarades les sospites contra de
misser Pere Camps, advocat fiscal patrimonial,
per los síndichs del dit General y de la ciutat al·
legades, declarades en favor dels dits síndichs
del dit General y ciutat, y com ara com ja saben
no resten més de deu dies per ha declarar en la
causa principal, y comb ara reste informar particularment als doctors delc Real Consell per donar calor a la despedició de dita causa, que sa
senyoria y mersèsd, junctament ab los assessors
y advocats del dit General y de la ciutat, prenguessen treball de anar-los ha informar, y que
aprés los magnífichs consellerse, per sa part, y
ells, dits senyors deputats per la sue, aniran a
informar in pleno consilio. Y axí, oït lo dalt dit,
tots conformes foren de parer que estaven
promtes de anar ont los aparagués y ab los advocats y doctors del Real Consell los aparia. Y
axí, en la hora matexa, fonc conclòs que lo
demà deprés dinar, a la una hora, anassen a ina.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat sen.
a continuació ratllat st.
a continuació ratllat Rel.
a continuació ratllat prengéssen.
a continuació ratllat y.

formar los doctors devalls scrits, qui en dita
causa entrevenien. Primo: lo il·lustre comte de
Aytona, don Loís de Servelló, abat de Sanct
Culgat, y don Francesch de Guimerà, misser
Ailla y misser Çarrovira, al il·lustríssimo y reverendíssimo senyor canseller, don Guillerm de
Cassador, bisbe de Barchinona, misser Francesch Montaner, regent la Cancellaria, y misser
Bernabé Serra. Don Joan de Boxadors, mossèn
Miquel Oliver y mossèn Galseran Carbó, misser Sans y misser Porrinet, a misser Ros y a misser Lobregat. // 42r // Don Jayme Sanctmenat,
don Barnat Meca y mossèn Joan Loís Lull, misser Pasqual y misser Prexana han de informar a
misser Farrer y a misser Quintana. Don Miquel
Bosc, mossèn Johan Miquel de Bellafilla, mossèn Miquel Sangueda y misser Càller y misser
Farran informaran a misser Negrell y misser
Terça. E axí, anomenades les dites persones,
fonc deliberat que misser Pere Ailla, ab dit memorial, anàs a casa de la ciutat y fes a saber la
dita determinació y si.s aparia bé, sinó que.s faria de manera que estigués per bé per tots, y
aparent-los bé que.ls digués que procurassen
que los lurs advocats a les vuyt hores fossen
demà, a les vuyt hores, per ha que junctament
ab sos assessors vessen lo faedor ya tractassen lo
que se havia de fer. E tornat fonc lo dit misser
Pere Ailla, dix que venia de la casa de la ciutat y
que als magnífichs consellers los aparia bé lo
que ses senyories havien deliberat, y axí se’n
anaren ab determinació que los advocats de la
ciutat y del General fossen demà de matí a les
vuyt hores a la casa de la Deputació y a las ditas
personas a la una hora.

[1567 ]

Die sabati, XXIII. En aquest die, de matí, vingueren en la casa de la Deputació los dits advocats de la ciutat y del General, hont tractaren y
resolgueren lo que havian de fer, y trameteren
los síndichs per a dir-los com lo deprés dinar,
particularment, volien anar a informar. En
aquest dia, deprés dinar, entre la una y las dos
horas aprés dinar, las ditas personas ab los assessors demuntdits, anaren ha informar los
doctors del Real Consell, com dalt és dit.
Diumenje, XXIIII. Festum beati Bartholomei.
En aquest die, de matí, se ajustaren en la casa
de la Deputació los senyors deputats y assessors, misser Càller, misser Pasqual, misser Çarrovira, misser Parrinet, misser Prexana y misser
Ferran, y haguts molts tractes y col·loquis fonc
deliberat que lo síndic del dit General anàs al
excel·lentíssimo senyor loctinent general y li
digués, de part de ses senyories, que.l supplicaven que demà volien anar ha informar en plen
consell, y que supplicaven a sa excel·lència que
a. a continuació ratllat tractaren.
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s’i volgués trobar. En aquest die matex, deprés
dinar, se tornaren ajustar en la casa de la Deputació los dits senyors deputats y los dits assessors y advocats, y vingut o tornat fonc lo dit
mossèn Antoni Johan Boneta, síndic del dit
General, dix a sas senyorias com havie dit a sa
excel·lència lo que per sa part lo dematí li ere
estat manat, y que sa excel·lència li havie dit
que ell procuraria de ésser-hi si altros negossis
no lo.y inpedien.
Dilluns, XXV. En aquest die, de matí, a les vuyt
hores tocades, los senyors deputats ecclesiàstic
y real y oÿdors de comptes del dit General,
aconpanyats dels assessors y advocats ordinaris
de dit General y de misser Càller y de misser
Pasqual, aprés que s’agueren informats los
consellers, entraren en la sala hont lo excel·lent
senyor loctinent estave, ço és, aprés de la primera sala del cap de la scala, ço és, la altra aprés
que trau finestra sobre lo sel y sobre lo carrer,
hont lo dit senyor loctinent estave de front ab
son doser, y a la mà dreta, ab un banc, seye lo
canseller, lo regent la cansellaria y aprés los
doctors del Real Consell consecutivament, lo
hu aprés lo altre, y misser Pere Camps y misser
Francesch Puig, novament elegit per hu dels
doctors del Real Consell Criminal en loc de
misser Adrià Vilana, y lo dit misser Puig és estat nomenat per sa excel·lència, en loc de misser Pere Camps, advocat fiscal. Y los senyors
deputats seyen a la mà squerra de sa excel·
lència ab un banc, consecutivament, y aprés
mossèn Miquel de Boxadors, drassaner, mossèn Jaume de Mitjavila, sobrecollidor, aprés jo,
Josef Cellers, scrivà major, y aprés lo racional,
y en un banc qui estave de través baix, devant
de sa excel·lència, seyen misser Ailla, misser
Pasqual, misser Sans, misser Càller yb aprés lo
síndic de dit General. Y aprés de haver fet son
raonament lo senyor deputat ecclesiàstic se remès a la informació que misser Pere Ailla faria.
Y axí, haguda licència de sac excel·lència, lo dit
misser Ailla comensà sa informació, y acabada
aquella lo dit senyor deputat ecclesiàstic dix
que supplicaven a sa excel·lència que volgués
mirar per lo que convé per lo bé y útill de la
terra, com fins assí té acostumat, y demanada
licència se’n anaren a la casa de la Deputació,
hont manaren als porters que per a tres hores
convidassen les persones dels tres staments devall scrites. En aquest die, deprés dinar, se
ajustaren les persones dels tres estaments en la
casa de la Deputació, ut in libro Deliberationum.

43v

Satembre, any
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Dilluns, lo primer. Festum sanctorum Egidii et
Luppi.
Dissabte, VI. En aquest die hu dels defenedors
de la Lotja de la present ciutat, aconpanyat ab
tres mercaders ab los lurs vergues, vingueren a
la casa de la Deputació per ha convidar los senyor deputats per ha dilluns, pera a demà a les
primeres vespres, y lo sendemà per a l’offici, y
los senyors deputats los ho regresiaren.
44r

Dilluns,
Marie.

VIII.

Festum nativitatis beate Virginis

Divendres, XII. En aquest die, de matí, vingué
en lo concistori mossèn Francesch Calders, deputat militar.
44v

Dimecres, XVII. En aquest die, de matí, partí
per a la volta de Canet mossèn Miquel Farrer,
oÿdor real, per sos negossis.

45r

Divendres, XVIIII. En aquest die tornà mossèn
Miquel Farrer, oÿdor real, de la volta de Canet.
Dimarç, XXIII. Festum beate Terecie, virginis.

45v

Dissabta, XXVII. Festum beatorum Cosme et Damiani.
Diumenje, XXVIII. En aquest die partí de la present ciutat, a la volta de Rosselló, lo honorable
misser Pere Ailla, altre dels honorables assessors y advocats ordinaris del dit General, per
sos negossis.
Dilluns, XXVIIII. Festum beati Michaelis, arcangeli.
Dimarç, XXX. Festum beati Hieronimi.

46r

a. a continuació ratllat dix.
b. a continuació ratllat de f.
c. a continuació ratllat magestat.

Octubre, any

MDLXVII

Dijous, II. En aquest die frab... Salom y un altre
frare delc orde de Jesús, que vuy estan en lo
monestir de framenors de la present ciutat,
convidaren los senyors deputats y oÿdors per a
la festa de sanct Francesc que serà dissapta primervinent.
Dissabta, VIII. Festum beati Francisci. En aquest
dia los senyors deputats y oÿdors de comptes
militar y real se ajustaren a la casa de la Diputació, y ab les masses devant y aconpanyats de
a. a continuació ratllat a la festa.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació ratllat monestir de framenors.
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molts officis y ministres del dit General anaren
al monestir de Framenors. Digué lo offici lo revendíssim senyor bisbe Jubí, y sermonà lo dit
fra Salom.
46v

Dimecres, XXII. En aquest die tornà en la present ciutat y en concistori mossèn Miquel
d’Oms, deputat real, de la volta de Nostra Senyora de Monserrat y de Tarrassa, hon per sa
devossió y negossis ere anat.

Dimarç, VII. En aquest die y en la nit passarena... galeres de sa magestat que van a Itàlia.

Dijous, XXIII. Festuma beate Eularie, virginis.

Dimecres, VIII. En aquest die, de matí, vingueren en la casa de la Deputació los il·lustres y reverendíssimo senyor bisbe de Urgell, lo senyor
comte de Aytonab, mossèn Loís Gibert, conseller en cap de la present ciutat de Barchinona,
don Carles Pau de Cardona, abat de l’Stany y
prior de Sancta Anna de Barchinona. Y per
quant per alguna competència que.y ha en lo
seure axí lo conseller, qui pretén que no.l pot
presehir sinó hu, com encara de don Carles de
Cardona, qui pretén tanbé seure entre los senyors deputats, deliberaren tots seure en la lotja de l’ort, a la banda de la Seu, hont acostumaven de seure, y seguren-se tots los deputats y
oÿdors de comptes a la banda de la paret, y los
dits senyor bisbe, conseller y lo senyor comte
de front y a la paret devès la Seu.

Divendres, XXIIII. En aquest die, de matí,
aprés de haver aguda ora de l’excel·lentíssimo
senyor loctinent general per lo síndic del dit
General, qui per los senyors deputats hi fonc
tramès, partiren de la casa de la Deputació, y
essent en lur presència lo deputat ecclesiàstic dix que mossèn Fogassot, scrivà de manament, los havie dit, de part de sa excel·lència,
que havie manat pagar los danys donats als de
Serdanya, y que a Pedro de Ávalos, qui està
en la pressó, ell lo manaria castigar conforme
serà de justícia, y que per ara se acontentarian
que sa excelència fes declarar en la causa principal, ço és, la que los síndichs del General y
de la ciutat instenb de la capitania general. Y
sa excel·lència los respòs que està bé y que per
las letras que de sa magestat havie rebudasc,
dins tres o quatre dies partirà per ha Perpinyà
per la comossió que los luterans han feta contra son rey, y que abans que se’n vaje la farà
declarar y manar legir las novas que de cort se
scriuen.

Dissabta, XI. En aquest die tornà en la present
ciutat lo magnífich senyor misser Pere Ailla, altre dels honorables assessors del dit General, de
la volta de Rosselló, hont per sos negossis ere
anat.
47r

Divendres, XVII. En aquest die partí de la present ciutat, a la volta de Monserrat, mossèn Miquel d’Oms, deputat real.

48r

Diumenje, XVIIII. En aquest die, de matí, ans
de comensar lo offici major en la Seu, los magnífichs consellers anaren a la Seu y feren professó per dintre la Seu, fent gràcies a Déu que avia
desliurada la magestat de la reyna nostra senyoraf parint una filla; que plàsie a Déu voler-lo fer
a son servey.

Diumenje, XXVI. En aquest die partí per a la
sobrecol·lecta de levant mossèn Luc Comadaran, sobrecollidor del dit General.
Dimarç,
Jude.

Dissabta, XVIII. Festum beati Lucec, evangeliste.
En aquest die los senyors deputats reberen letre
de la magestat del rey nostre senyor, ab que.ls
donave avís com did..., que comtaríeme... del
present mes, la reyna nostra senyora, sa muller,
avia parit una filla.
47v

[1567 ]

XXVIII.

Festum beatorum Simonis et

Dijous, XXX. En aquest die, deprés dinar, a les
set hores tocadas, passà de aquesta vida en la
altre la ànima del nobble don Francesc Gralla y
Desplà, mestre racional de la casa y cort de sa
magestat. Fonc aportat lo cos a soterrar a la
ciutat de Leyda, hon són soterrats tots sos parents; cuius anima requiescat in pace.
49r

Dilluns, XX. En aquest die partí per a las parts
de Urgell Martí Monclús, collidor de Mataró,
per receptor del drets dels safrans.
a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació ratllat ap.
c. a continuació ratllat ap.
d. a continuació un espai en blanc.
e. a continuació un espai en blanc.
f. a continuació ratllat que plàsie.

Noembre, any

MDLXVII

Dissabta, lo primer. Festum Omnium Sanctorum.
Dilluns, III. Conmemoratio Defunctorum. En
aquest die, deprés dinar, los senyors deputats,
aconpanyats dels officials y ministres del dit
General, vestits de dol, ab les masses xiques
devant, anaren a casa de mossèn Francesc Graa. a continuació ratllat torum Simonis et Jude.
b. a continuació ratllat contra.
c. a continuació ratllat ab que.
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[1567 ]

lla, mestre racional de la casa y cort de sa magestat. Tenia lo cap del dol lo il·lustre senyor
comte de Aytona, son gendre, y anà.y molts cavallers.

mave de seure lo il·lustre senyor comte de Aytona devant laa finestra del dit ort, y per tenir
ara lo offici de mestre racional no.y vingué, y
don Carles de Cardona pretenia seure aprés del
conseller, y fonc conclòs que aprés del senyor
conseller segués don Francesch de Guimerà, y
aprés don Carlos de Cardona.

Dijous, VI. Festum beati Severi, martiris, episcopi Barchinonensis. En aquest die arribà en la
present ciutat mossèn Luc Comadaran, sobrecollidor del dit General, tornat de la sua
sobrecol·lecta, hont ere anat.
49v

Dissabta, VIII. En aquest die se proferí la provisió en la causa de la capitania general que en la
Real Audiència se aporte a instància dels síndichs del General y de la ciutat contra lo fet de
dita capitania; que plàsie al senyor vaje a bé,
quietut y repòs de la terra y a servey de Déu.
Amén.
Dilluns, X. En aquest die, per part de Jaume
Soler, lo trienni de MDLVII deputat local de Vilafranca de Conflent, foren presentats los
comptes de lur administració en concistori. En
aquest mateix die foren presentats en concistori
los comptes de la administració de Francesc Aicart, lo trienni de MLXII deputat local de dita
Vilafranca de Conflent. En aquest mateix die lo
magnífich misser Francesc Puig, novament
proveït per la magestat del rey nostre senyor en
hu dels doctors del Consell Criminal, en loc de
misser Adrià Vilana, que és entrat en lo Consell
Civil, ab son real privilegi en deguda forma
despedit, dat en Madrit, a XVII, 17a del mes de
octubre proppassatb, en deguda forma despedit, prestà lo juramentc y sagrament y homanatje prestar acostumat, en mà y poder de misser Francesc Montaner, regent la Cancellaria, y
oí sentència de excomunicació en la forma
acostumadad. En aquest die, a la tarda, entrà en
la present ciutat lo reverent senyor oÿdor ecclesiàstic, de la volta de sa casa, hont per sos negossis ere anat.

Dimarç, XVIII. Festum Edificationis Sedis Barchinonense.
50v

Dilluns, XXIIII. En aquest die, deprés dinar, los
frares de Preïcadors vingueren en la casa de la
Deputació, los frares preïcadors, per ha convidar los senyors deputats per a demà a l’offici. Y
per la vigília de sancta Catarina no.y hagué ningú en concistori, anaren a casa del senyor abat
deputat ecclesiàstic, y per quant per lo que se
entén que los frares de preïcadors tenen un
motu proprio de sa magestat ab que pretenen
no n’han de pagar ni bolla ni general y estan
personalment los frares dels altros òrdens, que
junctament ab ells vinguen a presentar aquell
als senyors deputats, per ço ne venien a convidar a dits senyors deputats.

51r

Dimarç, XXV. Festum beate Catharine, virginis
et martiris. En aquest die, de matí, anarenb al
monestir de Preïcadors dits senyors deputats y
oïdors de comptes, aconpanyats dels officials
y ministres del dit General, y oïren lo offici y
sermó. Sermonà lo prior de dita casa. Y acabat
lo offici se’n anaren, y los officiants, frares del
dit monestir, no vingueren a donar gràcies als
dits senyors deputatsc, com acostumaven, que
cert se cregueren los senyors deputats que ho
feyen per lo dit del motu proprio. En aquest die
de XXV de noembre, partí per a la vila de Sitjes
lo magnífich misser Francesc Sans, altre dels
honorables assessorsd. En aquest die se’n anà
de la present ciutat a la volta de Sitjes per sos
negossis.

Dimecres, XII. En aquest die, deprés dinar,
vingué en concistori lo senyor oÿdor ecclesiàstic.
50r

Dijous, XIII. En aquest die los senyors deputats
aplegaren en la casa de la Diputació les persones dels tres staments continuades en lo libre
de Deliberacions, y los senyors deputats seien
en la banda dreta qui entre en lo concistori
nou, devant la porta qui entre en lo ort, y lo
il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe de Urgell y lo senyor conseller en cap, y aprés acostua. 17 interlineat, damunt de XVII, ratllat.
b. a continuació ratllat noembre present y comdi.
c. a continuació ratllat acostumat.
d. octubre... forma acostumada interliniat al marge esquerre.

Dimecres, XXVI. En aquest die, de matí, vingué
en concistori lo reverent frae... prior del monestir de Preïcadors, demanant perdó als senyors
deputatsf com air no féu gràssiesg a ses senyories per la mercè los feren de anar en lur casa a
decorar-los la festa, que per ser ell estranger y
no saber las pràctiques no.u havia fet, y que per
ço venia aquí a demanar-los-ne perdó.
Dissabta, XXVIIII. En aquest die partí de la prea. a continuació ratllat porta.
b. a continuació ratllat en lo.
c. a continuació ratllat que com los senyors deputats.
d. en aquest dia... assessors, interlineat al marge esquerre.
e. a continuació un espai en blanc.
f. a continuació ratllat o.
g. a continuació ratllat als se.
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sent ciutat per a la vila de Martorell mossèn Miquel d’Oms, deputat real. En aquest matex die
tornà en la present ciutat lo magnífich misser
Francesc Sans, altre dels honorables assessors y
advocats ordinaris del dit General, de la vila de
Sitjes, hont per sos negossis ere anat. En aquest
matex die se’n anà fora de la present ciutat
mossèn Hierònim de Cortit, oÿdor militar.

en favor e instància dels luterans, y que Nostre
Senyor vulle convertir aquells y als huns y altros y tornar-los a la conexensa de la vertadera
fe de Nostre Senyor Déu Jesucrist, y los qui no
poran confessar y dejunar aquesta semmana
ho puguen fer la altra aprés següent; que plàsie
al Senyor voler-nos fer gràsia, lo guanyem y oia
alguna bona persona, Amén. En aquest matex
die, aprés de vespres, se féu una molt solemna
professó per la volta de la de Corpus. Isqué de
la Seu y anaren-hi totes les confraries y parròquies y religions, y fonc tan grandíssima la
gent que la seguí que ere una cosa de loar a
Déua. Aportave lo tàlem losb quatre consellers, lo segon per ésser indespost no.y anà, y el
loc seu anave mossènc Loís Setantí, y lo altro
bordó del tàlem aportave mossèn Galseran
Burguès, y en la professó anava lo excel·lentíssimo senyor loctinent general, en lo gremial,
ab los qui anaven revestits, los il·lustríssimos y
reverendíssimos senyors bisbe de Barcelona,
aprés dels canonjes ab la capa de pells, y lo de
Urgell a la altra banda, y fonc molt tart quant
tornaren.

Diumenje, XXX. Festum beati Andree, apostoli.
En aquest die, a mitxjorn, se féu en la casa de la
ciutat extracció de consellers per lo anya venidor de mossèn Andreu Çacosta, mossèn Miquel Bastida, mossèn Joan Loís Cornet, mossèn Jaume Ros y de mossèn Steve Quintana,
candeler; que Déu los fassa ben regir. En aquest
matex die partí per ha Monserrat mossèn Climent Oller, racional.
52r

Desembre de l’any

MDLXVII

Dimarç, II. En aquest die tornà en la present
ciutat mossèn Miquel d’Oms, deputat real, de
la volta de Martorell, hont ere anat per sos negossis. En aquest matex die partí de la present
ciutat mossèn Pau de Fluvià, sobrecollidor del
dit General, de la sobrecol·lecta de ponent, per
a la sua sobrecol·lecta.
52v

Dilluns, VIII. Festum beate Conseptionis. En
aquest die, aprés de l’offici major, se féu entorn
de la Seu solemne professó.

53r

Dissabta, XIII. Festum beate Lusie, virginis. En
aquest die fonc extret en lab casa de lac ciutat,
en terna de mostesaf, mossèn Johan Coma,
ciutedà, mossèn Francesch Hierònim Bonet,
mercader, y mestred... Castelló, metxe, y lo
excel·lent senyor loctinent general prengué a
mestre Francesc Castelló.

Dilluns, XV. En aquest die lo il·lustríssimo y reverendíssimo senyord..., novament elet en arcabisbe de Tarragona, qui ab una nau grossa arribà en Roses, vingué en lo monestir de Jesús,
que per no tenir la possessió del dit arcabisbat
no entrà en Barcelona perquè entrant no.y foren exits a rebre’l, y per ço se detingué aquí fins
que tingués nova que en Tarragona havien
pressa per ell y en son nom possessió, y axí estigué en dit monestir fins a dimecres, que entrà
en ciutat.
53v

Diumenje, XIIII. En aquest die se pubblicà per
les trones lo jubileu pleníssim que sa Sanctedat
à atorgate a totom generalment, qui la present
semmana lo dimecres, divendres i dissabta primervinent dejunaran hi.s confessaran, y lo diumenje aprés inmediatament rebran lo pressiossim cors presiós de Jesucrist y seguiran la
professó que.s farà lo die present y las que.s faran lo dimecres y divendres aprés inmediatament seguides, y han de pregar a Nostre Senyor
Déu que vulle confondre la gran armada que.s
diu que lo gran turc enemic comú de nostra
sancta fe catòlica, fa y aparella per ha venir en las
terras de crestians y danyar an aquellas y venir
a.
b.
c.
d.
e.

[1567 ]

any interlineat, damunt de trienni, ratllat.
a continuació ratllat causa de.
a continuació ratllat Deputació.
a continuació un espai en blanc.
a continuació ratllat y que ajan de.

Dimecres, XIIII. En aquest die, de matí, per la
pluja que féu, lo reverendíssimo senyor bisbe
de Barcelona y lo reverent capítol deliberà que
la professó se havia de fer per ciutat per causa
del jubileu se fés solament per lo redodor de la
ciutat, y donaren licència a les religions y monestir y parròquias que vingueren que se’n tornàs cada hu en son monestir o sglésia, y per de
dins de aquellas, y axí.s féu. En aquest die, deprés dinar, lo il·lustríssimo y reverendíssimo senyor arcabisbe de Tarragona isqué del monestir
de Jesús y anà a la volta de Sanct Andreu, y aquí
isqué lo reverendíssimo senyor bisbe de Barchinona ab son reverent capítol dels canonjes, ab
lo badell ab sa massa o verga davant. Y los senyors deputats, acompanyats de molts officials
y ministres del dit General, per la plassa de
Sanct Jaume, per la Bòria, isqueren al portal
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat anà.
a continuació ratllat sinc.
a continuació ratllat Galseran Burguès.
a continuació un espai en blanc.
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Nou, y abans de arribar al Pont de las Bigas trobaren lo il·lustríssimo y reverendíssimo senyor
bisbe de Barcelona, qui aconpanyat del reverent Capítol dels canonjes de la Seu de la present ciutat, ab lo vadell devant, qui tornave del
senyor arcabisbe, y anaven a la Seu per ha vestir-se y rebre al dit senyor arcabisbe. Y passant
avant dits senyors deputats, passada la creu vulgarment dita de Fra Antoni, ans de arribar a la
torra de la Verja Maria, aquí encontraren al dit
senyor arcabisbe de Tarragona, y al seu costat
squerra estava lo reverent senyor bisbe de Urgell, y bassades li agueren los dits senyors deputats y oÿdors de comptes y alguns officials les
mans, lo senyor deputat ecclesiàstic se li posà a
la mà dreta, y axí anaren fins més ensà del Pont
de las Bigas, hont trobaren los consellers qui
venian, y essent aquí prop, los dits senyors deputats prengueren per un caminet qui ha aquí,
passat dit pont de les Bigas, isqueren al [...] Tapiat de Sant Pere y prop lo Joc de la Rula, per
lo pontet [...] portal de Jonqueres, per lo torrent de Sanct Pere, per lo carrer Condal, per la
plassa de Sanctana, per la plassaa Nova, tornaren a la Deputació, hon quiscú se’n anà a casa
sua. E lo dit il·lustríssimo y reverendíssimo senyorb arcabisba, per la Bòria, per devant de la
Deputación, per la plassa Nova, isqué a les scales baix devant lo portal major, hont era exit lo
clero dels preveres y lo reverent capítol dels canonjes y lo reverendíssimo senyor bisbe de
Barchinona, revestit de pontifical y ab la bandera gran [...] y anà devant, y entrant en la Seu,
ço ésc, dalt devant lo portal major, abans de entrar dins lo portal major, hont // 54r // estaba
parat un altar, adorà la Vera Creu y aprésd feu
oració a l’altar major y baixà a Sancta Eulària y
aprés se’n tornà, y cavalcà y se’n anà a casa de
mossèn Miquel d’Omse, deputat real, hont
posà.
Dijous, XVIII. En aquest die, deprés dinar, a les
tres hores, aprés de haver haguda hora de
l’excel·lentíssimo senyor loctinent general, los
senyors deputats, acompanyats de molts officials del dit General, ab les masses grans devant,
anaren a casa de l’excel·lentíssimo senyor loctinent general, al qual digueren com per lo que
los quatre hòrdens mendicants intemptaven de
eximir-se de no voler paguar dret de bolla, ni
general, ni fogatjes, en virtut de un motu proprio que pretenien de sa Sanctedat, ab què de
dits drets los fa franc, y aquell per alguns locs
del present Principat lo han presentat, y per lo
que lo interès és de sa magestat, han determia.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat de.
a continuació ratllat bis.
a continuació ratllat al.
a continuació ratllat ab.
a continuació ratllat hont.

nat de trametre.y una enbaxada, que per ço
supplicaven a sa excel·lència que fos servit de
voler-ne scriure axí a sa magestata com a les
persones a qui a sa excel·lència millor li aparrà
convenir, per lo bé y [...] de la enbaxada, que
tot lo present Principat ho tindria a singular
gràcia y mersè. Y lo dit excel·lentíssimo senyor
loctinent general dix que ell ne scriuria a sa magestat, al vici-canseller, al príncep Roís Gomes,
son gendre, y a les persones que més havant
convindria, y axí se’n anaren molt contents. E
de aquí enfora anaren a casa de mossèn Miquel
d’Oms, deputat real, qui està al carreró dels
Sombrarers, hont lo dit il·lustríssimo y reverendíssimo senyor arcabisbe posa, y li donaren lo
perhabé, axí de l’arcabisbat com de lur vinguda, offerint-li lo present Principat, qui ab tota
cortesia los rebé hi s’offerí propte al que al dit
General convinga, y axí se’n tornaren a la casa
de la Deputació de hont eren exits.
Divendres, a XVIIII. En aquest die se féu la tersera professó que per ha guanyar lo santíssim
jubileu se havie de fer. Isqué per las scales devant la Seu, per la plassa Nova, per devant las
casas de l’il·lustre senyor compte de Aytona,
per la porta Farrissa, per dins lo pati de l’Hospital y por lo carrer de l’Hospital, per la Bocaria, devant Sanct Jaume, // 54v // devant la
Deputació, devant las Venas, y entrà per lo
portal majorb dins la Seu. Seguia-la molta
gent, y anaren-hi las parròquias y òrdens y religions; que plàsie a la Divina Magestat hoir alguna bona ànima y confondre la [...] del turc y
dels luterans, y reduir y tornar-los a la bona
part, amén.
Dissabta, XX. En aquest die, de matí, lo il·lustríssimo y reverendíssimo senyor arcabisbe de
Tarragona partí de la present ciutat per a la sua
ciutat de Tarragona, y anaren ab ell molta gent
y molts cavallers. En aquest matex die, en companyia del dit il·lustríssimo y reverendíssimo
senyor arcabisbe, partí per a la ciutat de Tarragona mossèn Miquel d’Oms, deputat real, per
fer-li companyia.
Diumenje, XXI. Festum beati Thome, apostoli.
En aquest die per totas las sglésies conbregà
molta gent per lo jubileu, y axí, per estar la gent
en guanyar lo jubileu y perquè tot lo matí plogué, no pararen la ciutat.
Dimars, XXIII. En aquest die [tornà] mossèn
Pau de Fluvià, sobrecollidor del dit General de
la sobrecol·lecta de ponent, de la sua sobrecol·lecta.
a. a continuació ratllat vin.
b. a continuació ratllat devant.
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Dimecres, XXIIII. Vigilia Natalis Domini. En
aquest die, a mitxjorn, tornà lo molt magnífich
senyor mossèn Miquel d’Oms, deputat real, de
la ciutat de Tarragona, hont ere anat en
conpanyia de l’il·lustríssimo y reverendíssimo
senyor arcabisbe de Tarragona.
55r

Dijous,
cristi.

XXV.

Nativitatis Domini Nostri Jesu-

Divendres, XXVI. Festum sancti Stefani, protomartiris. En aquest die, per negossis del General, de matí, los senyors deputats ecclesiàstic y
real y los honorables oÿdors de comptes se
ajustaren en la casa de la Deputació. En aquest
matex die mossèn Miquel d’Oms, deputat real,
vingué en concistori, com dalt és dit.
Dissabta, XXVII. Festum sancti Johannis, apostoli
et evangeliste.
Diumenje,
tium.
56r

XXVIII.

Janer, any

Festum Sanctorum Innocen-

MDLXVIII

Dijous, lo primer. Festum Circuncissionis Domini.
Divendres, II. En aquest die partí per a la sua
sobrecol·lecta de levant Luc Comadaran, sobrecollidor del dit General.
Dimarç, VI. Festum Epifania Domini.
57r

Dimarç, XIII. En aquest die, de matí, entre deu
y honse hores de matí, se meté foc en una nau
reguesca, capitàa..., reguseu, que estava surta
en la platja de la present ciutat de pasada de dos
mília salmes que lo dia abans havia acabat de
descarregar un carret de forment que de Sicília
havie aportat de mercaders, y posi foc que volia
donar quitrà a una gumetra dins la nau matexa,
y s’i posà foc en ella, que sexanta hòmens que
dins aquella havien no tingueren temps sinó de
saltar en mar y de terra enfora hy anaren moltas
barques, y essent prop de dita nau ninguna barca si gossava acostar per por que tenien que las
pessas que eren parades (que n’aportaven moltes) no·s desparassen y no·ls sfondràs, y que
adés hi aja com las pessas se scalfaven se desparaven, y las pedras anaven saltant sobre la mar.
Fonc tan gran lo foc se possà que ere la major
pietat del món, y lo pior que ningú si gossava
amostrar y la major gràssia del món fonc que
no·y morí ningú. Lo foc durà tot lo dia y en la
nit, a les set hores tocades, se’n entrà lo poc
que romangué dins mar y no·s veu ningun foc
a. a continuació un espai en blanc.

més. Diu-se que·y havia molta monedaa y roba
dels mariners; que plàsie al Senyor voler-los-ne
fer bona smena als amos de qui són.

[1568 ]

Dijous, XV. En aquest die, per part dels hereus
de Francesc Ricart, lo trienni de MDXXXXV deputat local de Vilafranca de Conflent, foren
presentats en concistori los dits comptes de
dita deputació local. En aquest die tornà de la
sua sobrecol·lecta Luc Comadaran, sobrecullidor del dit General.
Divendres, XVI. En aquest die, de matí, per estar demà festa y los senyors deputats no venir
en concistori, vingueren en concistori mossèn
Francesc Antoni Setantí y don Ferrando Maymó // 57v // en lo concistori dels senyor deputats, de part de la reverent priora y convent de
les monjes del monestir dels Àngells, per ha
supplicar a ses senyories que lo diumenje propvinent feyen en la església del dit monestir dels
Àngells festa del gloriossísim nom de Jesús,
que ab lur presència volguessen decorar y ornar
dita festa anant concistorialment a hoir en dita
sglésia lo offici diurnal, majorment que ni lo
excel·lent senyor loctinent general ni los magnífichs consellers no.y anirian. Y oït per los senyors deputats lo demuntdit, respongueren
que ells tenien moltas ganas de afavorir e inlustrar aquell monestir, qui tan principalment floria y augmentava en lo servey de Déu, y procurarian de anar-hi. E anats se’n foren, manaren
als porters que convidassen los officials y ministres del dit General per lo dilluns a les vuyt hores en la casa de la Deputació, per anar als Àngells.
Dissabta,
ris.

XVII.

Festum beatib Antonii, confesso-

Diumenje, XVIII. En aquest die, de matí, los senyors deputats y oÿdors de comptes del dit General, sinó lo militar que per sa vallesa no·y pogué anar, ab les masses grosses devant, partiren
de la casa de la Deputació, per la plassa Nova,
per lo portal de la Farrissa, per la Rambla, per lo
carrer d’en Borra, aconpanyats de molts offi
cials y ministres del dit General, arribaren al
monestir dels Àngells hy·s posaren a l’altar major, pujant a la mà dreta, y tantost comensaren
lo offici, sermonà don Josef de Rocabertí, fill
de dona Anna de Rocabertí, de l’orde de Jesús,
qui, per cer català lo preïcà en castellà, y per axò
no tingué més gràsia ni aportà més doctrina. Lo
diaca donà pau al deputat ecclesiàstic y ell al deputatc militar, en la boca, y axí de hu a l’altro, y
a. a continuació ratllat rob.
b. a continuació ratllat Vincencii.
c. a continuació ratllat ecclesiàstic.
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no.y agué ni virrey ni consellersa. Lo deprés dinar se féu solemna professó per lo carrer del
Carme, per la plassa de Sancta Anna, ço és, devant lo abaurador, per lo carrer de Sancta Anna,
per devant lo Studi, y tornà al dit monestir de
hont ere exida, y agué.y dos o tres consellers
qui aportaven lo tàlem, y agué.y molta gent.
58r

Dimarç, XX. Festum beati Sabestiani, martiris.
Féu-se solemne professó a la capella de sanct
Sabestià. En aquest die, per los [...] de la orde
de la Mersè de la redempció dels catius, per
mort de mestreb... Puig, general de dita orde,
en lo monestir de la present ciutat, tots conformes, elegiren per general mestrec Papiol, prior
de dit monestir; Déu lo dex ben regir, bé que
los de la província de Castella citats no.y conparagueren.

cipat, y que les coses del present Principat les
tingués per pròprias, axí ab sa magestat com ab
sa altesa, ya dit il·lustríssimo senyor respòs que
les coses del present Principat les tenia per
pròpries y lo de que més se pressia és ésserb nat
en la present ciutat de Barchinona, y anant-se’n
los aconpanyà fins al cap de la scala, e tornats
foren manarenc despedir-li una letra de pas,
prout in registro.
59v

Dijous, XXII. Festum beati Vincencii.
Dissabta, XXIIII. En aquest die, de matí, mossèn
Agostí Malo, notari, secretari de la Inquisició,
vingué al concistori dels senyors deputats, de
part dels reverents senyors inquisidors per a
demà, a vuyt dies, que sien a la plassa del Born,
hont faran acta.
58v

Diumenje, XXV. Festum beati Pauli, apostoli. En
aquest die féu tan gran fret que totas las favas y
pèsols y amellers cremà, que axí com no havia
aquest ivern fet gens de fret tot se era molt
avensat y per ço se’n fa assí aquest novament.
En aquest mateix die arribà en la present ciutat
don Loís de Súniga y de Requesens, comanador major de Castella, enbaxador per la magestat del rey nostre senyor en Roma, qui desenbarcà a Roses o Palamós ab una galera de
Gènova, y diu-se que va a sa magestat perquè
l’ha fet loctinent de general per don Joan
d’Àustria, jermà de sa magestat, qui és general
de la ermada de mar.
Dimarç, XXVII. En aquest die, de matí, los senyors deputats deliberaren que lo senyor deputat ecclesiàstic y lo militar anassen a visitar lo il·
lustríssimo senyor don Loís de Súniga, y axí
trameteren primer lo síndic per haver ora. Y
axí, tornat fonc, en la hora matexa dix qued sa
senyoria li dix que en la hora matexa hi podien
anar, y axí, aconpanyats de alguns officialse hi
anaren. Y essent en sa casa los féu molt gran
resibiment y cortesia, y los senyors deputats li
offerirenf, de part del concistori, lo present Prina. a continuació ratllat lo de.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació un espai en blanc.
d. a continuació ratllat lo dit.
e. a continuació ratllat y.
f. a continuació ratllat lo.

Fabrer, any

MDLXVIII

Diumenge, lo primer. En aquest die, de matí, a
les set hores, los senyors deputats, aconpanyats
de molts officials y ministres del dit General,
partits primer que foren del palau de la Inquisició los penitenciats, ço és, molts perd dos mullers y algunes dones pere dos marits, y sinc stàtuas y tres per ha cremar, que entre tots
forenf..., y al cap de una stona partiren los senyorsg inquisidors, que són tres, aconpanyats
dels il·lustríssims i reverendíssims senyors bisbe
de Barcelona, bisbe de Urgell, lo senyor comte
de Aytona, don Carles de Cardona, lo general
de la Mersè y moltes altres persones principals.
Y sabent que eren partits de la Inquisició, partiren los senyors deputats ab les tres masses grosses devant, aconpanyats de molts officials y ministres del dit General, y anaren per la
Calsataria, per la Bòria, per lo carrer de Moncada, y essent per entrar en lo Born, per no ajustar-se los dits senyors inquisidors, los senyors
deputats se detengueren un poc, mentre que
los qui aconpanyaven los dits senyors inquisidors descavalcaven y pujaven al cadafals, y los
senyors inquisidors, com estaven per descavalcar, los senyors deputats entraren per lo Born
per hanar a descavalcar en una casah en la que
acostumen de anar a mirar la justa hi lo tornex
los dits senyors deputats, sinó en una altra casa
devers Sancta Maria, y comensant de entrar per
lo Born tanbé comensà a entrar la guarda de
l’excel·lent senyor loctinent general, que s’apeà
a casa de don Barnat Meca. Y sermonà un frare
de l’orde de Sanct Domingo, y dit lo sermó comensaren de legir los processos, y fonc prop de
las duas horas quant acabaren de legir los processos, y condemnaren-ne tresi a mort, qui
eren francessos, y cremaren-los dins ciutat, entre lo molí de mar y lo baluart de levant, lo matex die.
a. a continuació ratllat ell.
b. a continuació ratllat de.
c. a continuació ratllat li.
d. a continuació ratllat ha.
e. a continuació ratllat ha.
f. a continuació un espai en blanc.
g. a continuació ratllat de consellers, aconpanyats.
h. a continuació ratllat devant tro.
i. a continuació ratllat de.
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Dilluns, II. Purificació beate Virginis Marie.
Dimarç, III. En aquest die, ena la nit, lo senyor
deputat ecclesiàstic, en nom dels senyor deputats, reberen una letra de sa magestatb, de XXIII
de janer, dada en Madrit, ab la qual los deia
que per certes causes consernents lo bé y útil de
sos reg- // 60r // nes y senyories, postposada la
hamor paternal, havia retirada la persona del
sereníssim príncep don Carles, son fill yc primogènit, assenyalant-li una instància certa hont
estigués.
Dimecres, a, IIII. En aquest die, de bon matí, lo
senyor abat ecclesiàstic, qui la nit abans rebé la
de sa magestat de XXIII del mes de janer, la
aportà en concistori, y legida aquella fonc deliberat per los senyors deputats que en la hora
matexa anàs lo síndicd a casa de l’excel·lentíssimo senyor loctinent general per a demanar hora a sa excel·lència de part de dits senyors
deputats, qui, tornat fonc, dix que sa excel·
lència li havie dit que en la hora matexa hi anassen, y axí ferene convidar los officials de la casa
y de la Bolla y del General per acompanyar a sas
senyories. Ef més havant deliberaren que per a
deprés dinar convidassen y fessen aplegar en la
dita casa de la Deputació los il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Urgell, lo conseller
segon, lo vescomte de Canet. E en la hora mateixa, ab les masses grosses devant, y aconpanyats de molts officials del dit General, anaren
a l’excel·lentíssimo senyor loctinent general, y·l
trobaren en una sala aconpanyat de molts cavallers y persones principals, y sa excel·lència se
apartà un poc ab los dits senyors deputats, y lo
senyor deputat ecclesiàstic li dix que ab la que
sa excel·lència la nit passada de sa magestat, de
XXIII de janer, havien vist lo que sa magestat los
scrivia havia fet ab y en la persona del sereníssimo senyor don Carlos, fill primogènit de sa
magestat, que cert los havia moguts molt, y
que supplicaven a sa excel·lència que si ninguna
cosa més particular sabia los ne donàs part, y sa
excel·lència respòs que no sabia més del que ses
mersès sabian, y los senyors deputats li repplicaren dient-li que feyen compte de deprés dinar aplegar algunes persones dels tres staments
perquè·ls aconsellen lo que.ls aparrà se degue
fer, y sa excel·lència los dix que seria molt ben
asertat.

en la casa de la Deputació les persones dels tres
staments, y conclogueren que hu o dos dels senyors deputats, molt ben aconpanyats, a la posta vajen a sa magestat per ha entendre que
mana que·s fasse, y axí fonc conclòsa per los senyors deputats que mossèn Miquel d’Oms, deputat real, qui lo dia abans entre ells fonc nomenat per ha dita anada, que anàs. E per quant
algunes persones dels dits tres staments que
aquí eren presents, qui tenian ganesb de anar,
veren la conclusió demuntdita, deliberaren que
per lo deprés dinar, en nom de l’il·lustre comte
de Quirra, qui tenia letra de sa magestat del demuntdit, se applegassen les persones de l’stament militar en lo capítol de la Seu de la present ciutat. En aquest matex dia, de matí,
mossèn Jaume de Mitjavila, qui per lo Consell
de Cent // 60v // de la present ciutat fonc anomenat y elegit per hanar a sa magestat per entendre lo que sa magestat, partí a la posta ab
dos criats y un correu o postillo. En aquest matex die fonc deliberat per los cavallers, qui de
ordenació de l’il·lustre senyor comte de Quirra
se eren ajustats en lo capítol de la Seu de
Barchinona, vista la offerta que dit il·lustre
comte féu que per ser ell de poca edat y no poder anar-hi, que s’offaria de pagar los gastos
que en dita anada se farian, deliberaren que lo
il·lustre senyor don Pedro de Pinósc, vescomte
de Canet, que·y anàs, y feta dita elecció, segons
se diu, don Enric de Cardona, fill de l’il·lustre
senyor don Pedro de Cardona, governador de
Cathalunya, cassat ab una jermana del dit comte, se offerí de aconpanyar a dit senyor vescomte. En aquest die, de matí, se’n anà lo senyor
deputat militar, de mala gana, a casa sua.

Dijous, a, V. En aquest die se ajustaren de matí

Divendres, a, VI. En aquest die, a les vuyt hores,
partí de la present ciutat a la posta, lo dit il·lustre vescompte de Canet abd... En aquest matex
die lo molt magnífich mossèn Miquel d’Oms,
deputat real, aconpanyat dels senyors deputats
ecclesiàstic y oÿdors de comptese militar y real,
que per estar indispost lo senyor deputat militar y estar en lo lit no.y anà, y per no estar-hi dit
deputat y per anar més còmodament no·y anà
lo oÿdor ecclesiàstic, y anaren en aquesta manera: primerament los tres porters ab les tres
masses xiques, que per aportar-se’n lo dit se
nyorf deputat real la una no pogué anar, y aprés
anaven los senyors deputats ecclesiàstic y real, y
aprés los dos oÿdors militar y real, y aprés los assessors, y aprés los altros officials. Isquereng de

a. en la... ecclesiàstic, en nom dels interlineat, damunt de
de matí ratllat.
b. a continuació ratllat al.
c. a continuació ratllat primo.
d. lo síndic interlineat, damunt de a casa.
e. a continuació ratllat v.
f. a continuació ratllat e en la ho.

a. a continuació ratllat que mossèn.
b. a continuació ratllat que.
c. a continuació ratllat vescompt.
d. text inacabat.
e. a continuació ratllat real.
f. a continuació ratllat oÿdor real.
g. a continuació ratllat per.
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la Deputació, y per la plassa Nova, y devant la
casa de l’il·lustre comte de Aytona, per lo carrer
del Carme, al portal de Sanct Antoni, fins a les
cases fora del portal, ont se departiren, y anavan aba dit senyor deputat real, a la posta, mossèn Gaspar de Ivorra, mossèn Loís Durall, mossèn Johan Pau Ciurana, regent los comptes del
dit General, qui aportava la bossa per ha despendre, y Melchior Rovira, hu dels porters ordinaris de la casa de la Deputació, y ab sos criats, que eren per tots onse o dotze. Veritat és
que per no ésser despedit, mossèn Ciurana romàs, anàs en ciutat que no isqué ab ells. E despedits se foren dels dits senyors deputats, y comensat a còrrer, los senyors deputats se’n
tornaren a la Deputació, ço és, que lo senyor
deputat ecclesiàstic anave al mitx, com sòl, lo
oÿdor militar a la mà dreta y lo real a la squerra,
y per devant lo Ospital, per la Bocaria, tornaren
a la Deputació.
61r

61v

62r

Dilluns, VIIII. En aquest die, de matí, partí a la
volta de sa casa lo reverent senyor mossèn Gaspar de Queralt, oÿdor ecclesiàstic. En aquest
matex die lo reverent frab... Garriga, abat del
monestir de la Verja Maria de Monserrat, novament elet, vingué en concestori per offerir-se
ell y aquella sancta casa al que manaran los senyors deputats, supplicant-los que aquella
sancta casa tingan per pròpria. E los senyors deputats, ço és, lo ecclesiàstic, li féu moltas gràssias hi s’offeriren proptes al que mane, y segué en
la cadira del deputat militar, que estava buyda
per ser indispost.
Dimarç, XVII. En aquest die misser Jaume Agostí, doctor en leys, ciutedà de Barcelona, qui
per lo excel·lentíssimo senyor don Diego
Hurtado de Mandossa y de la Serda, príncep
de Melito, duc de Francavila, loctinent y capità general de sa magestat en lo present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Serdanya és estat anomenat per tems de un
any comtador, del dia de la data de son privilegi baix calendat, durant la absència de misser
Francesc Farrer, advocat dels pobres del present principat de Cathalunya, per ha regir dit
offici dels pobres, ab son privilegi ab deguda
forma despedit, de mà de sa excel·lència fermat, ab segell en lo dors sagellat y ab altres
serimònies despedit, dat en Barcelona a XXXI
del mes de desembre proppassat, prestà lo jurament, sagrament y homanatje prestar acostumat en mà y poder del magnífich misser
Francesch Muntaner, regent la Cansellaria, y
oý lo matex dia sentència de excomunicació
en la forma acostumada.
a. a continuació ratllat ell.
b. a continuació un espai en blanc.

Diumenje, XXII. Sexagesima. En aquest die, per
lo que sa magestat ha escrit y per lo que mossèn
Miquel d’Oms, deputat real, és anat a la cort de
sa magestat, no·s féu lo tornetx que cada any en
semblant dia per lo General se acostume de fer.
Féu-se dit tornetx aprés, diumenje a VIIII de
maig del matex any.
Dilluns, XXIII. En aquest die, de matí, vingué
en concistori lo molt magnífich mossèn Francesch de Calders, deputat militar. En aquest
die, deprés dinar, se ajustaren a casa del senyor
abat de Mer, deputat ecclesiàstich, per estar indispost, lo senyor mossèn Francesch de Calders, mossèn Farrer, oÿdor real. // 62v // En
aquest matex dia de dilluns, a XXIII del dit, de
matí, entre les set y vuyt hores de matí, arribaren a la present ciutat quatre monjes de l’orde
de Prehicadors, que los frares de dita religió
han fetes venir de València, del monestir dea...,
la una de les quals ha de estar en lo monestir de
Montission, per lo que·s veu en priora, la altra
sots-priora, la altra vicàriab, la altra portera y
una lega per ha servir-las, y entraren per loc
portal de l’Àngell ab un cotxo, que per estar las
ditas monjas de Montission diferents entre ellas
y no poder-se avenir lo és estat forsat aportarne de stranyes; que plàsie a Déu voler-las donar
bona pau y concòrdia y bon sosiego, y que no
se seguesca algun scàndol, perquè és molt difícill passar de un extrem en altro.
Dimecres, XXV. Festum beati Matie, apostoli.
Dijous, XXVI. En aquest die, de matí, entre les
set y vuyt hores, ab les masses xiquesd devant,
aconpanyats los senyors deputats ecclesiàstic y
militar, los oÿdorse militars y reals, aconpanyats
de molts officials y ministres del dit General,
partiren de la casa de la Deputació y per la plassa Nova, per la plassa de Sanctana, per lo portal
de l’Àngell anaren al monestir de Jesús, ont feren dir un solemne officif del Sanct Sperit ab la
conmomoriació de la Verja Maria y de sanct
Jordi, y acabat aquell inmediatament feren solemne professó per las claustras del dit monestir, aportant tots, los dits senyors deputats, officials y frares, siris blancs en les mans, pregant a
Nostre Senyor don bong assiento y encamini al
seu sanct servey los negossis que concorren ab
la magestat del rey nostre senyor y lo sereníssim
senyor don Carles, fill primogènit y únic de sa
magestat.
a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació ratllat y una lega.
c. a continuació ratllat monestir d’en.
d. xiques interlineat, damunt de devant ratllat.
e. a continuació ratllat real, lo militar romàs.
f. a continuació ratllat al.
g. a continuació ratllat assento.
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63r

Divendres, XXVII. En aquest die, de matí, a les
vuyt hores, los senyors deputats ecclesiàstic y
militar y oÿdor de comptes real, que per fer
molt gran vent lo oÿdor militar per ser vell no·y
anà, aconpanyats de alguns officials del dit General, per bé que pochs, per lo matex camí tornaren al dit monestir de Jesús y feren los frares
lo matex offici y professó y les matexes pregàries, y féu un grandíssim vent, que no·y havia qui
pogués anar.

fos assí, y estant per ha partir lo.y poguessen
tornar a trametre perquè no s’hagués de esperar. E així manaren los dits senyors deputats als
porters de la cassa de la Deputació, que convidassen tots los officials y ministres del dit General per a les dues hores deprés dinar, que fossen a cavall a la casa de la Deputacióa. E axí los
dits senyors deputats ecclesiàstic y militar y hoïdors de comptes de aquell, militar y real, aconpanyats de molts officials y ministres del dit General, ab les tres masses devant, partiren de la
casa de la Deputació, per lo Call, per la Boqueria, per lo carrer de l’Hospital, per lo portal de
Sanct Antoni, la volta de la Creu Cuberta, y essent devant la Creu Coberta fonch aquí lo
magnífich mossèn Miquel d’Oms, deputat per
lo bras real, aconpanyat ja de molta gent qui de
Barchinona era exida per ha rebre’l, y fet son
acatament se posà en son loc, y así se’n vingueren y tornaren la volta de Barcelona, y entraren
per lo dit portal de Sanct Antoni, per lo carrer
del Carme, per la porta Farrissa, per devant las
casas de l’il·lustre senyor comte de Aytona, que
foren de don Francesc Gralla y Desplà, per la
plassa Nova, per lo portal de la Seu, per devant
la Seu, arribaren dins la casa de la Deputació, y
essent aquí los senyors deputats y oÿdors de
comptes, quiscú per sa via se’n anà a casa sua, y
lo dit mossèn Miquel d’Oms, aconpanyat casi
de la matexa gent y dels officials qui eren exits a
rebre’l, lo aconpanyaren fins a casa suab, hont
se hapeà.

Dissabte, a, XXVIII. En aquest mateix die los
dits senyors deputats y oÿdor real tornaren al
dit monestir de Jesús, y los frares feren lo mateix offici y professó; féu vent, més no tan gran,
y tots aportaven lums en les mans.
63v

Març, any

MDLXVIII

Dimarç, II. Carnestoltes. En aquest die ni los
altros abans no·s ballà en tota ciutat ni·s feren
màsqueres, per causa del que se ha seguit entre
sa magestat y son fill don Carles.
Dimecres, III. Primer dia de Quaresma. Feriat.
En aquest die lo senyor deputat militar y oÿdor
real, acabat agueren lo sermó a la Seu, ab las
massas devant, anaren a la casa de la Deputació,
aconpanyats de alguns officials del dit General,
ont oïren missa y·ls donaren sendra, y se’n anaren, y en tot lo dia no·y agué concistori per ser
feriat.
64r

Dijous, XI. En aquest die, en la nit, féu un gran
fret que cremà totas las vinyas, que comensaven
ja de brotar las favas y pèsols, que no·y ha romàs res; que Déu nos ne fassa bona smena.

65v

Divendres, XII. Festum beati Gregorii, pape.
64v

Diumenje, XIIII. En aquest die, en la nit, féu
molt gran fret y acabà de cremar las vinyas, favas y pèsols que eren romasos. Las vinyas, que
com fins assía havia feta gran dolsura y no havia
fet ivern, tot se era molt avensat.
Dilluns, XV. Festum beate Matrone, virginis.

65r

Dissabta, XX. En aquest die, de matí, los se
nyors deputats reberen per un correu una letra
del senyor Miquel d’Oms, deputat real, de Tar
ragona, qui venie de la cort, ab la qual deye que
lo die present, a les sinc horesb, entraria en Barcelona. E los senyors deputats, per lo matex
correu, li respongueren que estave ben determinat y que si ere possible que fos a les quatre y
que·ls tornàs a trametre lo matex correu perquè
a. a continuació ratllat fet.
b. a continuació ratllat seria.

[1568 ]

Dilluns, XXII. En aquest die, de matí, vingué en
concistori mossèn Miquel d’Oms, deputat
real, y féu relació als senyors deputats y oÿdors
de comptes del que havia fet en sa enbaxada, bé
que lo senyor deputat ecclesiàstic per estar de
mala gana no·y fonc. En aquest matex die, de
matí, loc honorable misser Pere Ailla, altre dels
honorables assessors y advocats ordinaris del
dit General, per sos negocis propris anà a la
volta de Rosselló. En aquest matex die, havent
feta conclusió de paraula los senyors deputats
de pendre las personas ded... Benetes, notari
real, ciutedà de Barcelona, qui ha instància de
missere Çaragossa lo dissabte proppassat havie
presentada una requesta a mossèn Miquel Baltasar Dot, ajudant del regent los comptes del
dit General, vingué y entrà en concistori mossèn Joan Farrer, ajudant de la scrivania major,
dient que per los dits se li volie presentar una
requesta, y que per ço ne donave rahó a ses senyories, qui li respongueren que anàs en bona
a. a continuació ratllat y axí, a les tres hores deprés dinar,
lo.
b. a continuació ratllat y.
c. a continuació ratllat mag.
d. a continuació ratllat Ben, i un espai en blanc.
e. a continuació un espai en blanc.
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hora de fora y que si acàs, lo quea no creyen,
la.y presentaven, que ho digués als senyors deputats, qui tanbé manaren als porters que si
acàs la.y presentaven que.ls prengués y.ls posàs
en la presó. Y essent fora dit Farrer, entrà un
porter dient com los dits misser Çaragossa y
Benetes volien entrar, qui essent entrats, junctament ab misser Pasqual Tuxen, dix lo dit misser Çaragossa que primer demanaven perdó a
ses senyories que no pensant-hi més volien presentar unab requesta a mossèn Johan Farrer, y
que no.u havien fet, y que.ls ne demanave perdó, y amostrada una còpia de la requesta que a
mossèn Dot, ajudant del regent los comptes,
havien lo dissabte proppassat presentada, dix
dit Benetes que ell la havia presentada no pensant fer res, y axí li fonc demanat que ha hont
tenia lo original, qui respòs que a la sala la teniac, y axí li fonc manat que la portàs, qui en la
hora matexa hi anà, y aportat la agué se’n feren
trosos, y dix que no n’i havia còpia ninguna
més en altra part, y que podien agreir com en
temps se eren regoneguts y n’havien demenat
perdó, perquè altrament ells hi tenien ja proveït
com convenia, perquè si·ls paria que los officials no feyan lo que devian que vinguessen a
quexar-se’n ells, perquè los castigarien ho.y
proveirian com millor convindria.
66r

67r

Dijous, XXV. Festum Incarnationis Domini Nostri Jesucristi. En aquest die y lo deprés dinar del
dia abans, anà tanta gent a la sglésia de la Verja
Maria del Coll per guanyar lo jubileu que en
dita sglésia era, la qual lo prior del dit monestir,
mossènd... Balsells, ha procurat de sa Sanctedat
lo any present y per los altres anys.

sa magestat, ab la qual li deye que essent en
Madrit mossèn Miquel d’Oms, deputat, y
anant a besar la mà a sa magestat, no havia permès que anàs ab la insígnia acostumada de massa, y que no se ere fet per perjudicar-los lurs
preheminències, sinó per ésser los negossis de
la calitat eren convenia axí al servey de sa magestat, y axí, de part de sa magestat los ho deya,
y manà a mossèn Antoni Viladamor que legís
dita letra, y axí la legí. E leshores lo senyor deputat ecclesiàstic dix que fos sa excel·lència servit se’n levàs acte per dit mossèn Viladamor y
per lur scrivà major, y axí fonc rebut y continuat en lo manual.
67v

Dijous, VIII. En aquest die, deprés dinar, arribà
en la present ciutat lo senyor oÿdor ecclesiàstic
de la volta de sa casa. En aquest matex die, deprés dinara, partí<t> de la present ciutat per a la
volta de sa casa en Enpurdà, lo senyor deputat
ecclesiàstic.
Diumenje, XI. Dominica Palmarum.
Dilluns, XII. En aquest die tornà de la sua
sobrecol·lecta Luc Comadaran, sobrecollidor
del dit General.

68r

Dijous, XV. Die Jovis Sancta.
Diumenje, XVIII. Festum Pasque Resurreccionis
Domini Nostri Jesucristi.

68v

Dimarç, XX. En aquest die partí per a la sua
sobrecol·lecta de ponent mossèn Pau de Fluvià,
a la sobrecol·lecta.

Dissabte, XXVIII. En aquest die, aprés mitgior,
morí misser Antoni Puig Icart, doctor del Real
Consell Criminal.

Dimecres, XXI. En aquest die, de matí, arribà
en la present ciutat lo senyorb deputat eccle
siàstic.

Abril, any

Dijous, XXII. Vigilia beati Georgii. En aquest
die, després dinar, se digueren en la casa de la
Deputació solemnes vespres y foren-hi los
magnífichs consellers.

MDLXVIII

Diumenje, IIII. En aquest die partí per a la sua
sobrecol·lecta Luc Comadaran, sobrecollidor
del dit General de la sobrecol·lecta de levant.
Dilluns, V. En aquest die, deprés dinar, los senyors deputats y oÿdors de comptes del dit General, aconpanyats dels officials y ministres del
dit General y assessors, anaren a casa de l’excel·lentíssimo senyor loctinent general, qui.ls havie
enviats a demanar, y estant ene presència de sa
excel·lència, los dix que.ls havie enviats a demanar per a dir-los com havia rebuda una carta de
a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat lur.
a continuació ratllat supplicació.
a continuació ratllat dix que.
a continuació un espai en blanc.
a continuació ratllat lur.

Divendres, XXIII. Festum beati Jeorgii. En
aquest die, de matí, se féu solemne offici y sermó en la casa de la Deputació, y digué la missa
lo reverendíssimo senyor bisbe Jubí, lo evangeli
mossènc... Oliveres y la epístola mossènd... Caraps, canonjes de la Seu de Barchinona, y sermonà don Barnat de Josa, abat de Sanct Salvador de Abrea, de l’orde de Sant Benet. Fonc-hi
lo excel·lentíssimo senyor loctinet general de sa
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat arribà.
a continuació ratllat oy.
a continuació un espai en blanc.
a continuació un espai en blanc.
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magestat en lo present Principat y los magnífichs consellers.
69r

Diumenje, XXV. Festum beati Marchi. En
aquest die, de matí, feren en la casa de la Deputació solemne offici, y foren-hi los senyors
deputats y oÿdors de comptes ecclesiàstic y
real, lo militar absent, y don Alonso, baró de
Erill, mantenidor de la justa, y alguns dels
avanturers de la justa y alguns dels altros cavallers. En aquest die, deprés dinar, a les dues
hores, partiren de la casa de la Deputació los
senyors deputats y oÿdors de comptes, lo militar absent de la present ciutat y vegaria de
Barchinona, ab les masses grosses devant y
aconpanyats de molts officials y ministres del
dit General, exint per la plassa de Sanct Jaume,
per devant casa de la ciutat, per lo Regomir,
per lo carrer Anple, per los Canvis Vells, isqueren al Born y descavalcaren y se’n muntaren a
las ditas finestras que aparellades los estaven en
la dita plassa del Born devers lo mar, y ja loa
excel·lent senyor loctinent general hi ere, y los
consellers de la present ciutat. E lo senyor deputat militar no s’apeà, sinó queb se’n tornà a
la casa de la Deputació, y al cap de una molt
gran estona vingué ab lo mantenidor, ço és, ab
los tabals, trompes y ministrils devant, y lo andador, y aprés mossènc... de Tamarit, de Rodonyà, qui per mossèn Joan Loís Cornet, clavari, qui per ésser conseller lo any present no.y
pogué estar, aportava lo standart devant, aprés
mossèn Ramon Vicens de Sanctmenat de Santiga, prior, y aprés mossèn Francesc de Calders
de Sancta Fe, deputat militar, prior, y aprés lo
mantenidor. Y fetes les voltes y acataments
acostumats, los dits priors y clavaris y don Loís
Icart, balle general de Cathalunya, jutge anomenat per lo dit don Alonso, baró de Eril,
mantenidor, se’n muntaren en lo cadafals dels
jutjes. Y feta dita justa donaren los prisos de
més galant a mossènd... Farrer, senyor de Claravalls, y de millor justador a mossène... Pons
de Ribelles, y fonc molt tart quant acabaren.
En aquest matex die vingué a la platja devant
Badalona una galera de Johan Andria Doria
per ha pendre y enbarcar a don Garsía de Toledo, virrey que fonc de Cathalunya, qui va als
banys de Luca en Itàliaf.

70r

Maig, any
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Dissabta, lo primer. Festum beatorum Jacobi et
Felippi.
Dilluns, III. Invensio Sancte Crusis.
Dimarç, III. En aquest die partí per a la sua
sobrecol·lecta mossèn Luc Comadaran, sobrecollidor del dit General.
70v

Dissabta, VIII. En aquest die tornà en la present
ciutat mossèn Pau de Fluvià, sobrecollidor, de
la sua sobrecol·lecta de ponent.
Diumenje, VIIII. En aquest die se féu lo tornetx
que s’havia de fer lo dia de la Sexagèsima proppassada, lo qual se dexà de fer per causa de las
novas que lashoras concorrian de la presó del
sereníssim príncep de Spanya. Y partiren de la
casa de la Deputació los senyors {deputats} y
oÿdors de comptes, lo militar absent de la present ciutat y vegaria de Barcelona, aconpanyats
dea alguns officials y ministres del dit General.
Anaren per devant casa de la ciutat, per lo carrer Anple, per devant Sancta Mariab, al Born, y
essent a.n aquell descavalcaren y montaren en
unas finestras de una casa que perc ses senyories
estaven aparellades, y los assessors se posaren
en lo cadafals que devant ditas finestras per
aquells estaven aparellades, y lo senyor deputat
militar, com a prior de la dita confraria, devallà
de dites finestres al cadafals que per als jutgesd
devant dites finestres estave apparrellat, y dit
senyor deputat militar y mossèn Ramon Vicens
de Sanctmenat, prior, y lo il·lustre done... de
Rocabertí, vescompte de Rocabertí. Y fet ditf
tornetx donaren lo pris de més galant a mossèng... Aguilar, deh pica a don Barnat de Boxadors, y de spassa a mossèn Cadell. Y fet dit tornetx los senyors deputats se’n anareni a la casa
de la Deputació hont se departiren.

71r

73r

a. a continuació ratllat magnífich.
b. a continuació ratllat fonc.
c. a continuació un espai en blanc.
d. a continuació un espai en blanc.
e. a continuació un espai en blanc.
f. en l’assentament corresponent a dilluns, dia XXVI, es llegeix
ratllat En aquest die torna de la sua sobrecol·lecta de levant
Luc Comadaran, sobrecollidor del dit General, de la sobrecol·lecta de levant.

Dimecres, XII. En aquest die mossèn Luc Comadaran, sobrecollidor del dit General de la
sobrecol·lecta de levant, tornà de la sua sobrecol·lecta.

Juny, any

MDLXVIII

Dijous,

En aquest die, de matí, lo excel·

III.

a. a continuació ratllat molts officials.
b. a continuació ratllat y.
c. a continuació ratllat ells.
d. a continuació ratllat es.
e. a continuació un espai en blanc.
f. a continuació ratllat pris.
g. a continuació un espai en blanc.
h. a continuació ratllat spassa mossèn.
i. a continuació ratllat cada hú.
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lentíssimo senyor loctinent general en lo present Principat tramès als senyors deputats son
secretari, Octaviano Pastorello, lo qual de paraula digué les paraules següents o senblants als
senyors deputats en lur consistori: «Sa excel·
lència ha rebuda una letra del governador de
Narbona, ab la qual lo certifique que los uganaus tenen indústria en posar libres de lurs sectes dins les bales que venen de Fransa a Spanya,
y que per ço fa ha saber a se senyories dit avís,
perquè sobre de açò proveescan lo que convé al
servey de Déu y de sa magestat.» E encontinent
per lo senyor deputat ecclesiàstic li fonc respost
que bessaven les mans a sa excel·lència per la
mercè y que ellsa proveirian lo que convindria.
E la matexa hora, aprés de haver tractat y comunicat entre ells lo dit negossi, resolgueren
que convenia per remedi de dites coses que·s
fessen letres manant a tots los collidors que regoneguen totes les bales de qualsevol mercaderies que vinguen de Fransa, y attès que és negossi que té respecte a coses de la fe, que lo
honorable misser Pere Ailla, altre dels assessors
y advocats ordinaris del dit General, anàs als senyors inquisidors y que·ls explicàs lo que per
part de sa excel·lència los és estat referit, y que
junctament los digués lo parer que han tingut
de scriure a dits collidors. Y axí anà, y tornat
fonc dit misser Pere Ailla, referí que dits senyors inquisidors eren restats molt contents de
la enbaxada los era estada feta, y que dits senyors inquisidors li digueren que digués a dits
senyors deputats que convendria se regoneguessen les bales són en les botigues y en la casa
del General de la present ciutat ab assistència //
73v // dels oficials del dit General y del Sanct
Offici. Dit dia, deprés dinar, dit honorable misser Pere Ailla, per orde y manament de dits senyors deputats, anà junctament amb mi, Josef
Cellers, a sa excel·lència, per ha mostrar-li la
minuta de la letra que se havia de fer per als
collidors, ab consulta de dits senyors inquisidors, la qual, aprés de haver-la-y legida li aparagué molt bé y digué queb scriuria a sa magestat
com los senyors deputats ho havien molt bé determinat. E de aquí dit misser Pere Ailla y jo,
dit Josef Cellers, anàrem a dits senyors inquisidors y amostràrem-los la dita letra, la qual los
aparagué molt bé i·n demanaren còpia. Y en
aquest medi que dit misser Pere Ailla y jo fórem
a casa del dit senyor loctinent general y a la dels
inquisidors, arribaren en concistori mossèn
Hierònim Sorribes, receptor del dit Sanct Offici, y mossèn Barthomeu Garsia, notari dels secrestes, y digueren de part dels dits senyors inquisidors als dits senyors deputats, segons que
aprés nos referiren los dits senyors deputats a
a. a continuació ratllat proveria.
b. a continuació ratllat farra.

dit misser Pere Ailla y a mi, dit Josef Cellers,
que los senyors inquisidors los trametien assí a
sas senyorias per ha regresiar-los lo sanct pensament que havien tingut en avisar-los del que
concorria, y que axí los supplicaven fossen servits voler scriure per tots los collidors de les
taules per a què se tingués gran mirament en
regonèxer totes les mercaderies, perquè dins
aquelles no vinguessen libres ni scriptures ni
pintures, tanbé regonèxer algunas botigues
particulars y lesa bales que són dintre lo General, y que si per an aquestes coses volen que officials del dit Sanct Offici entrevinguen que ho
faran, sinó que.s fasse del modo que dits senyors deputats volran, perquè estaven molt
certs los senyors inquisidors queb los senyors
deputats ho endressaran al servey de Déu. E
aprés lo dit mossèn Barthomeu Garsia parlà
confirmant tot lo que per lo dit mossèn Sorribes, ajustant-hi que aquest negossi los dits deputats lo havien de prendre mol de lur mà, perquè tindria molt millor èxit per los molts
officials que té lo dit General. Als quals, dit
agueren lo demuntdit, lo senyor deputat ecclesiàstic, en nom de tot lo concistori, los dix que
aquest concistori en negossi que tan inporta al
servey de Déu y de sa magestat, y a la quietut
de tot aquest Principat, farà lo que convindria,
y que de açò los senyors inquisidors poden estar molt certs y descansats, y que misser Ailla en
aquest punt ere anat a mostrar la letra se havia
de fer als dits collidors a sa excel·lència y ab
orde que aprés que sa excel·lència la agués vista
la comunicàs als dits senyors inquisidors, perquè vessen si·ls estaria bé, y que en lo de regonèxer // 74r // de las balas que·s fes de la manera
que los senyors inquisidors manarien y com
més convindria per millor dirigirc negossi de
tanta inportància, per lo bé de la cristiandat.
Divendres, IIII. En aquest dia, entre les onse y
deu hores ans de mitxdia (que per haver molt
plogut tot lo matí no·y poguí anar abans), a mi,
Josef Cellers, al palau dels senyors inquisidors y
per ésser ja fora del secret, doní la còpia de la letra que los senyors deputats fan a tots los collidors, la qual lo dia abans havien demanada al
senyor inquisidor Padilla, lo qual, legida aquella,d dix que estave molt bé y que lo de regonèxer de las botigas que digués als senyors deputats seria bé se consertàs vuy perquè demà se
pogués fer. En aquest matex dia, deprés dinar,
lo excel·lentíssimo senyor loctinent general
partí de la present ciutat de Barcelona per a la
volta de la ciutat de Tortossa, per ha visitar y
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat particulars.
a continuació ratllat sa.
a continuació ratllat lo.
a continuació ratllat dix.
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veure la torra o fortalessa se ha de comensar al
port de l’Alfac, hont ha ja molt treballen, y
aportà-se’n en sa conpanyia la excel·lentíssima
senyora sa muller, qui.s diu estarà en lo monestir de Nostra Senyora de Monserrat finsa sa
excel·lència entorne.
Dissabta, V. En aquest die, entre les vuyt y nou
hores de matí, Miquel Solsona, nunsi del Sanct
Offici, de part dels senyors inquisidors vingué
en concistori y dix als senyors deputats que los
senyors inquisidors tenien ja prests lurs officials
per ha anar a regonèxer les bales y robes que
són per las botigas, y que pregaven a ses senyories fossen servits de enviar-los los officials del
General que.ls paragués per ha fer dit scorcoll,
y axí, en la matexa hora, los senyors deputatsb
manaren fer venir moltes de les guardes del General y de la Bolla, a les quals, essent en concistori, los manaren y a molts officials de la casa de
la Deputació, que tots junctament anassen a la
Inquisició y que fessen tot lo que per los dits
senyors inquisidors los serà manat, y axí, en la
hora matexa feren lo que per los senyors deputats los era stat manat. E essent en la casa de la
Inquisició, per los dits senyorsc inquisidors foren repartitsd ab los officials de la Inquisició, y
anave un official de la Inquisició y dos del General, y dos de la Inquisició // 74v // y hu del
General, y exint de la Inquisició anaren a scorcollar y regonèxer moltes botigues, y a ninguna
trobaren res, sinó fonc huna, que.y trobaren algunes obres prohibides.
Diumenje, VI. Festum Pentecostes.

lo cap, y en la hora matexa caygué en terra
mort, y muntaren-lo a casa de mossèn Andreu
Çacosta, loa any corrent conseller en cap, y posaren-lo sobre un lit y vingué la stremenció, y ja
no.y fonc a temps, y jo.y [...] y com lo volian
stremunciar, qui de ma casa havia sentit lo gran
tro. Diu-se que dit don Guillem nou o deu dies
ha matà a mossènb... Malars, algotzir real, qui
tenia manament de sa magestat de perseguirlo, y per dit effecte anaven ab ell los cavallers
laugers de Perpinyà, y que per venjansa de axò
lo matàc lo camarer Malars, jermà de dit mossèn Hierònim Malars.
Dissabta, XII. En aquest die, per sa mala gana,
no vingué en concistori mossèn Miquel d’Oms,
deputat real. En aquest die, de matí, los senyorsd inquisidors trameteren a dir als senyors
deputats que seria bé que.s regoneguéssen les
bales que són en lo General vingudes de Fransa,
y los senyors deputats digueren que molt en
bona hora hi anassen, y manaren als officials del
General que las regoneguessen.
76r

76v

77r

Divendres, XI. Festum beati Bernabe, apostoli.
En aquest die, deprés dinar, entre set y vuyt hores, se passejava per la plassa de Sancta Anna
don Guillem de Josa, qui ere vingut enbarcarse ab les galeres y anava a Nàpols per governadore de la [...], y passejava ab don Guillem de
Sinisterra. Y anant-se axí passejant, los dos a cavall, costat per costat, y alguns altros cavallers
per la plassa, vingué un homo a cavall ab un
cavall ab un arrerielo y un sonbrero, y anant-los
darrera, fins casi devant casa mia, y quant tanbé
l’ome de cavall se girà y anant un poc tirà ab
padrenyal y tocà al dit don Guillem de Josa en
a.
b.
c.
d.
e.

Dimecres, XXIII. En aquest die partí de la present ciutat per a la volta de Tarrassa, lo magnífich mossèn Miquel d’Oms, deputat real, per
sos negossis.
Dijous, XXIIII. Festum beati Johannis Batiste.

Dimecres, VIIII. En aquest die, deprés dinar,
entre les dues y tres hores, arribaren en la platja
de la present ciutat dotze galeres de Sisília, y
ere capità general de elles don Johan de Cardona; van a Sisília.
75r

[1568 ]

Dimarç,
Pauli.

XXVIIII.

Juliol, any

Festum beatorum Petri et

MDLXVIII

Divendres, II. Festum Visitationis beate Elizabet.
Dilluns, V. En aquest die tornà lo magnífich
mossèn Miquel d’Oms, deputat real, de la volta
de Tarrassa, hont per sos negossis ere anat.
77v

a continuació ratllat dit senyor loctinent.
a continuació ratllat y axí.
a continuació ratllat de.
a continuació ratllat y.
a continuació ratllat verdó.

Dissabta, X. Festum beati Christofori, martiris.
Diumenge, XI. En aquest die, de matí, se ajustaren en la casa de la Deputació los senyors deputats perquè lo dia abans ere vingut Barnat
Vantallols, algotzir real, de la Vall de Aran,
hont per negossis del General ere anat en conpanyia de Jaumee Vallonga, tanbé algotzir, lo
qual Vantallols apor<te> uns libres que en la
fira de dita vila havien presos de un fransès y.ls
tenia per suspectes, y los senyors deputats, per
misser Ailla y per lo dit Vantallols, los trameteren als reverents pares inquisidors y.ls donà en
a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat co.
a continuació un espai en blanc.
a continuació ratllat dit Malars.
a continuació ratllat deputats.
a continuació ratllat Vantallols, tanbé algotzir.
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mans del senyor inquisidor Padilla, per no estar-hi lo senyor dona Rodrigo de Mandossa, lo
altro inquisidor, qui ere anat, segons deye, fora
ciutat // 78r // y que vingut que sia comunicaran sobre lo faedor, y que bessaven les mans a
ses senyories per la mersè los feyen y per lo bon
cuydado, y que eren molt certs que ab la ajuda
dels senyors deputats no podian sinó molt bé
assertar lo que convenia per lo bé de la sancta fe
cathòlica, y mirats agué los dits llibres n’i trobà
alguns scrits luterans y de altres suspectes, segons que les dites coses referí lo dit misser Ailla
tornat fonc.

mensiat, y que no.s tenia ninguna speransa de sa
vida; plàsia a la Divina Bondat tornar-li la salut y
donar-nos lo que sab més satisfà per sos regnes
y senyorias. E en la hora matexa lo dit senyor
abat consultà ab los altros condeputats sobre lo
que.ls aparia se havia de fer, y haguts molts y
diversos tractes foren de parer de veure primer
los senyors consellers que farian, y per ésser ja
tart se conclogué que per al matí que s’ajustassen en la casa de la Deputació ya sebrian lo que
los senyors concellers havien deliberat.
80r

Dijous, XV. En aquest die, de matí, me dix mossèn Pau de Fluvià, sobrecollidor del General de
la sobrecol·lecta de ponent, que lo dia matex
volie partir per a la sua sobrecol·lecta.
Divendres, XVI. En aquest die Martí Monclús,
receptor dels safrans, y son companyó, tornaren.
78v

Dimarç, XX. En aquest die partí per a la volta de
Puigcerdà lo magnífich misser Francesc Sans,
altreb dels assessors del dit Generalc, y va ab comissió de concistori, ut in registro.
Dimecres, XXI. En aquest die partí de la present
ciutat, per a la volta de sa casa, lo magnífich
mossèn Francesc de Calders, deputat militar,
per sos negossis.
Dijous, XXII. Festum beati Marie Magdalenes.

79r

Dissabta, XXIIII. En aquest die passà de aquesta
vida en la altra la bona ànima del sereníssim senyor don Carles, príncep de Spanya, en la vila
de Madrit, cuius anima requiescat in pace.
Diumenje, XXV. Festum beati Jacobi, apostoli.

79v

Dissabta, XXXI. En aquest die, deprés dinar, lo
excel·lentíssimo senyor príncep de Melito, loctinent y capità general de sa magestat en lo present principat de Cathalunya, tramès al senyor
deputat ecclesiàstic un capítol de una letra que
a sa excel·lència de Castella li havien tramessa,
ab la qual li deye com havia onse dies que lo
sereníssimo senyor don Carles, príncep de
Spanya, fill y primogènit de la cathòlica y real
magestat del rey nostre don Felip, rey de Spanya, estave molt malalt y qued en aquest temps
no havie volgut menjar sinó fruyta y beure
aygua de nue, y que lo dia abans lo havian strea.
b.
c.
d.

Agost, any

MDLXVIII

Diumenje, lo primer. Festum sanctorum Petri
et Felicis. En aquest die, de matí, se ajustaren
en la casa de la Deputació los senyos deputats y
oÿdors de comptes yb haguts molts y diversos
tractes entre ells resolgueren que, pus que la letra que lo excel·lentíssimo senyor loctinent havia rebuda y comunicada ab los senyors deputatsc no era de sa magestat ni.s sabia de qui era,
que no.s mogués ni.s fes cosa ninguna. E aprés
se entengué que los senyors consellers havien
deliberat lo matex y havien fet manament que
ningú ballàs, y axí.s féu.
Dimarç, a, III. En aquest die, de matí, lo senyor
deputat ecclesiàstic aportà en concistori una letra de sa magestat, dada en Valladolit a XXVIIII
del mes de juliol, ab que deye com Nostre Senyor era estat servit a XXIIII del matex, de matinada, tres dies aprés de haver rebuts tots los sagraments de la sglésia ab molta gran devoció,
aportar-se’n de aquesta vida a la glòria eternal
la bona ànima de sereníssimo senyor príncep
don Carles, son molt car y amat fill y primogènit, y encarregant-los que fessen las demostracions de oracions y dols com bé fins assí tenen
acostumat. E legida la dita letra, en la hora matexa manaren als porters que tancassen las portas de la casa de la Deputaciód, sinó les portes
xiques, y que desenpeliassen les parets, y que
totom se posàs las gramallas de dol, y axí.s féu.
Y los senyors deputats, tocada la hora, quiscú
se’n anà a casa sua. E lo deprés dinar del matex
die, los senyors deputats, quiscú per si vingué a
la casa de la Deputació amb las massas cubertas
de dol y ab lo cap cubert ab lo capiró al cap, y
ab molts officials que.ls aconpanyaven ab gramallas, y estigueren a la casa dee Deputació tots
endolats y lo cobritaula de drap negre, y anaren-se’n los dits senyors deputats y oÿdors de
comptes ab los caps cuberts, axí losf ecclesiàsa. a continuació ratllat a.
b. a continuació ratllat entereguere.
c. a continuació ratllat ni.s sabia de qui era.
d. a continuació ratllat y que levas.
e. de interlineat, damunt de Deputació ratllat.
f. a continuació ratllat eccl.

a continuació ratllat Rod.
a continuació ratllat de sos.
a continuació ratllat per sos negossis.
a continuació ratllat havie.
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tichs com seculars, y los officials que·ls aconpanyaven ab los caps descuberts. En aquest matex
die feren venir en concistori aa... Massaguer,
notari de Barchinona, y li feren liurar y cansellar una requesta a instància de Pedrob Lafuente, procurador de don Dionís Enriques, presentada a Francesch Cavaller, ajudant de la
scrivania major.
80v

Dimecres, IIII. En aquest die, de matí, vingueren
en la casa de la Deputació los senyors deputats,
ço és, quiscú per si, y oÿdors de comptes, ab les
masses cubertes de dol y ab los caps cuberts, y
los officials ab gramalles de dol, que·ls aconpanyaven, ab los caps descuberts, y per no ésser-hi
lo senyor deputat, lo oÿdor militar aportava la
massa de devant, com dit és. En aquest die, de
matí, vingueren en la casa de la Deputació los
reverents mestresc... Encontra, fra Raimon Pasqual, fra Rubinat y frad..., conventuals del monestir de Sancta Catarina de la present ciutat, de
l’orde de Prehicadors, per ha convidar-los per lo
sendemà a l’offici y sermó en lur casa per la festa
del gloriós sanct Domingo, qui·ls respongueren
que per causa del dole del sereníssim príncep no
sabian si·y porian anar.
Dijous, V. Festum beati Dominici, feriatum. En
aquest die, a mitxjor, comensaren a tocar las
canpanas de la Seu per lo dol del dit sereníssim
senyor príncep y las altras yglésias. Y axí matex
tocaren les campanes de la Seu y de las altras
iglésias entrada de nit.
Divendres, VI. Festum Transfigurationis Domini. En aquest dief, de matí, a les sis hores,
tocaren totas las sglésias y parròquias totas las
campanas. En aquest die, de matí, los senyors
deputats, perquè entengueren que los magnífichs de consellers de la present ciutat los havian de fer a saber lo dia del capellardent, se ajustaren y vingueren a la casa de la Deputació, y
vingueren ab los capirons al cap, axí ecclesiàstics com los altros, y essent en la casa de la Deputació mossèn Miquel Joan Cellers, mon jermà, scrivà major de la casa de la ciutat, y
Francesc Guarmis, de part dels senyors consellers, vingueren a la casa de la Deputació yg dix
als senyors deputats com los magnífichs sen
yors de consellers havien deliberat de tenir lo
dol lo dimars propvinent y lo divendres aprés
de fer lo capell ardent, y que ja·ls ho farian més

a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació ratllat fuante.
c. a continuació un espai en blanc.
d. a continuació un espai en blanc.
e. a continuació ratllat nos.
f. a continuació ratllat perquè.
g. a continuació ratllat ls.

particularment. Y los senyors deputats los respongueren que bessaven les mans de ses magnificències per lo avís los donaven. E anats se’n
foren, digueren a mossèn Ramon Vicens de
Sanctmenata, defenedor, y a mossèn Miquel de
Boxadors, drassaner, que anassen a casa de la
ciutat y entenguessen de ses // 81r // magnificències quin loc los donarian lo dia del capellardent dins la Seu, y del que tractarian los ne fessen relació. E axí se’n anaren los dits senyors
deputats de la casa de la Deputació, aconpa
nyats deb officials y ministres del dit General,
com dalt és dit. En aquest die, a mitxjorn, tocaren les canpanes de la Seu y de totes les iglésias y
parròquias y monestirs mitja hora. E axí matex
tocarenc entrada de nit. En aquest matex die arribà en la present ciutat mossèn Pau de Fluvià,
sobrecollidor del dit General, de la sobrecol·
lecta de ponent; vingué de sa col·lecta.

[1568 ]

Dissabta, VII. En aquest died arribà en la present ciutat lo magnífich senyor mossèn Francesch de Calders, deputat militar, qui ere anat a
sa casa per sos negossis. En aquest dia, de matí,
los senyors dipputats ni oÿdors de comptes no
s’ajustaren en la casa de la Deputació. Dit dia,
deprés dinar, se aplegaren en casa lo senyor diputat ecclesiàstich los senyors dipputats y
oÿdors de comptes atapats, y aquí foren mossèn Ramon Vicens de Sanctmenat, deffenedor,
y mossèn Miquel de Boxadors, dressaner del
dit General, los quals refferiren a ses senyories
com lo dia de ahir, per no ésser estats lo després
dinar los senyors consellers en casa de la ciutat,
no havian pogut tractar ni comunicar lo que lo
dia abans los ere estat manat per ses senyories, y
que axí vuy, de matí, eren estat ab ses magnificències y ab ells havian entès com lur voluntat y
gana ere de acomodar a ses senyories y donarlos molt bon loch en les dites obsèquies o capellardent, no prejudicant emperò lo que los toque per lur preheminència. E venint individuar
lo negoci y volent entendre quin lloc los porien
donar, haguts y tractats entre ells molts y diversos tractes, y vists y regoneguts molts y diversos
dels lurs dietaris y libres de serimònies, han vist
y trobat que en moltes y semblants sepultures
los senyors deputats anaven junctament ab los
magnífichs consellers agraduats, y en moltes
cavalcades y dies de serimònies que entre l’any
fan dits consellers anaven dits senyors depputats també ab ells agraduats. E que apparia a
ells, dits mossèn Sanctmanat y Boixadors, que
no·y hauria ningun inconvenient, ans bé convindria a ses senyories que los dies que los dits
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat y.
a continuació ratllat molts.
a continuació ratllat a mitxjorn.
a continuació ratllat de ma.
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magnífichs consellers tindran lo dol en la casa
de la ciutat, que dits senyors dipputats anassen
ha fer-los visita, com antigament acostumaven
de fer, y que tanbé lo dia de los obsèquies agraduats, com antigament se feya, anassen a la dita
sepultura o capell ardent, y que.s procuràs tanbé als dits magnífichs consellers que seguessen
en la Seu axí com starian agraduats, anant ha
dites funeràries. E que axò serie camí molt fàcil
per ha tenir bon loch en dita capellarden, com
antigament se acostumave de fer, enchara que
en dits dietaris de casa la ciutat no.s trobe o
no.ls han amostrat com sehuen en dit capellardent, sinó que és de creure que seuhen com
van agraduats. E haguts molts y diversos tractes
ab dits senyors diputats y oÿdors de comptes,
fonc deliberat y conclòs que per lo sendemà de
matí que fossen los dits senyors dipputats y
oÿdors de comptes y dits mossèn Sanctmenat y
Boixadors a la casa de la Deputació hi.s tractaria lo fahedor. E manaren a mi, Joseph Cellers,
scrivà major del dit General, que entretant
serchàs y regonegués tots los dietaris axí antichs com moderns de la casa de la Deputació,
per veure y entendre com s’és acostumat de fer
en semblants o altres jornades. E per ésser ja
hora tarda se’n anà quiscú en sa casa.
Diumenge, a VIII. En aquest die, de matí, se
ajustaren los dits senyors diputats en la casa de
la Deputació, ensemps an los senyors oÿdors de
comptes ecclesiàstich y militar, lo real absent, e
dits mossèn Sanctmanat y Boixadors, e amostrats per mi, dit Joseph Cellers, molts dietaris
de moltes sepultures y funeràries de reys y reynes, prínceps y princesses, axí antichs com moderns, y vist que en aquells no stan assentats
tant largament com apparria convenir y ésser
manester per lo chas occorrent, fonc manat a
mi, dit Joseph Cellers, que anàs ha supplicar ha
dits magnífichs consellers, de part de ses senyories, que volguessen amostrar e comunicar los
dietaris o libres de serimònies que lo dia abans
havian comunicats y amostrats als dits mossèn
Sanctmenat y Boixadors. Y axí, en la hora mateixa, aní ha dits magnífichs consellers, qui encontinent manaren a Thomàs Vallers, notari
públic de Barchinona e racional de casa la ciutat, que aportàs los dietaris y libres de serimònies en la casa de la Deputació, hont los senyors
diputats estaven ajustats, perquè vehessen
aquells conforme demanaven. E essent en la
dita casa de la Deputació dit Thomàs Vallers, e
vist moltes y diverses obsèquies, funeràries o
capells ardents ab los dits dietaris o libres de serimònies de casa la ciutat. E anat se’n fonc dit
Thomàs Vallers, per alguna diferència que entre dits diputats y oÿdors de comptes havia,
fonc detterminat que per ha després dinar, a les
tres hores, convidassen les persones dels tres

staments devall scrites per a què.ls aconsellasen
lo fahedor y ab consell de aquells procehissen
en dit negoci, ço és, lo reverendíssim bisbe de
Urgell, don Carles Pau de Cardona, abat del
Stany, don Miquel Tormo, prior de Besalú,
mossèn Martí Joan de Calders, prior de Sanct
Marçal, don Francesc de Guimerà, mossèn
Galseran Burguès, don Alonso, baró de Erill,
don Bernat Joan de Marimon, mossèn Miquel
Oliver, mossèn Joan Luýs Lull, mossèn Jaume
Joan Çapila, mossèn Luýs Setantí, mossèn
Luýs Durall y mossèn Jaume de Mijavila.E feta
dita nominació, digueren a dits mossèn Sanctmenat y Boixadors que anassen ha casa la ciutat, que per lo que convenia per la direcció de
dit negoci y més assertar en aquell convidaven
per al deprés dinar algunes persones dels tres
staments perquè los aconselllasen sobre lo fahedor, e que ses magnificències fossen servits
de voler-se trobar en dita casa de la ciutat perquè ab més facilitat puguessen tractar y comunicar lo que més convindria. E los dits magnífichs consellers respongueren, segons que
aprés per los dits Sanctmenat y Boixadors se
entengué, com ells després dinar serien en la
casa de la ciutat y que aplegarian tanbé promanja. Dit dia, deprés dinar, se ajustaren en la
casa de la Depputació los dits senyors dipputats y oÿdors de comptes, // 82r // a hont vingueren les persones dalt mencionades, exceptat
don Bernat Joan de Marimon, mossèn Jaume
Joan Çapila, mossèn Luýs Setantí e mossèn
Jaumea de Mijavila. E sobre lo assentar-se en
concistori concorregué algunab dissenció, pretenent les dites persones que havien de seure
mesclades entre los dits senyors diputats y
oÿdors de comptes, e per levar dissenció fonc
conclòs que los senyors diputats y oÿdors de
comptes seguessen en la paret de front en la
lotja de l’ort de la casa de la Deputació, devers
la font de Sant Honorat, hont estaven ajustats,
y devers lo ort, y lo reverendíssimo bisbe de
Urgell segués en lo cantó o rachó de dita lotja,
al portal del corredor qui mira ha dita font, y
aprés consequtivament lo baró de Erill, y aprés
mossèn Joan Luýs Lull, y aprés consequtivament com se venien. E estant tractant y pilotejant dit negoci, per lo qual los havien fets aplegar, vingueren en la casa de la Deputació los
dits mossèn Miquel de Vallsecha y mossèn Janot Salbà, tramesos per dits magnífichs consellers, qui digueren ha dits senyors diputats y
persones allí applegades que los magnífichs
consellers los tramatien aquí per ha fer-los ha
saber que per lo que lo matí los havien tramès
ha dir per los dits Sanctmenat y Boixadors, estaven ajustats en la casa de la ciutat junctament
a. a continuació ratllat Joan Çapila.
b. a continuació ratllat per.
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ab promanja, y que se senyories que vehessen
lo que manaven y eren servits se fes. E los dits
senyors diputats los respongueren que com
veyen estaven ajustats y tractaven del negoci, y
que havent feta resolució alguna en aquell los
ho trametrian ha dir. Y anats se’n foren dits Vallsecha y Salbà, vists los dietaris de dita casa de
la Deputació, detterminaren que se enviàs ha
serchar dit mossèn Thomàs Vallers perquè
aportàs los libres, dietaris y de serimònies perquè vists aquells les dites persones millor puguen detterminar lo fahedor. E encontinent dit
mossèn Thomàs Vallers aportà en concistori los
dits dietaris e libres de serimònies. E vists
aquells, los dits senyors diputats foren aconsellats per les dites persones que tramatessen los
dits Sanctmenat y Boxadors ha dits magnífichs
consellers y que·ls diguessen que los senyors diputats anirian a fer-los la visita en casa la ciutat
los dies del dol, ab què segan consequtivament
ab ells, y aprés los oÿdors, sens ninguns pròmens al mig d’ells, e que en lo anar de la sepultura, funeràries o capell ardent se faran en la
Seua, són contents de anar agraduats conforme
lurs dietaris, e que seguen conforme seran agraduats. E tornats foren dits Sanctmenat y Boixadors, refferiren com los dits magnífichs consellers los digueren que ells ho tractarien ab la
promanja que tenian ajustada y que en la hora
mateixa los ne tornarian resposta. E al cap de
una stona vingueren en la casa de la Deputació,
tramesos per dits magnífichs consellers, los dits
mossèn Miquel de Vallsecha y mossèn Joanot
Çalbà. E digueren als dits senyors diputats que
los magnífichs consellers y promania los apparia bé en lo seure del dol stiguessen de la manera los havien enviat ha dir, e en lo del agraduar
que·s farà lo que.s porà. E en lo del seure de
dita Seu, que també són contents, y perquè
y·ha poch lloch y se han de posar més banchs
que per ara se aturan temps per ha consultar ab
lo reverendíssimo senyor bisbe, y consultat y
essent content // 82v // se farà com és demanat.
E lo mateix refferí dit mossèn Janot Çalbà, advertint emperò que.s podria seguir que essent
en la Seu porian venir algunes persones il·
lustres qui·ls havien de precehir, que per força
los haurien de donar lloch, y que per ço que
vehessen si és prejudici de lur jurisdicció y preheminència, bé que assò deya ell advertint ha
dits senyors deputats e no per comissió que
d’ells ne tingués. E feta dita resposta se’n anaren, e los dits senyors dipputats y oÿdors de
comptes y persones predites per ésser ja tart
se’n anaren y ab llum o antorxes enceses en lurs
cases.
Dilluns a

VIIII.

En aquest die, de matí, estant

a. a continuació ratllat se farà.

ajustats y congregats los senyors diputats y
oÿdors de comptes tractant del dit negoci en lo
dit concistori de la casa de la Deputació, dix
mossèn Miquel d’Oms, deputat real, que la nit
passada, aprés de ésser exit de la casa de la Deputació, fonch ab ell mossèn Miquel Bastida,
conseller segon, y tractant de dit negoci dit
mossèn Miquel d’Oms dix al dit conseller Bastida que ell y dits senyors diputats y les persones que per açò ajustades havien en la casa de la
Deputació entenien en lo del seure en la Seu lo
dia de la capella ardent que havia de ésser, que
havia de seure primer lo magnífich conseller en
cap y aprés lo senyor deputat ecclesiàstich, y
aprés lo conseller segon, aprés lo senyor diputat militar, e assí consequtivament. E que lo dit
mossèn Bastida li respongué que axí tanbé ho
entenien los magnífichs consellers, bé és veritat
que tenien algun dupte que si alguna persona
il·lustre hi venie no staven detterminats com lo
havian de acullir, e que per axò lo sendemà,
que és vuy, havian de applegar los dits magnífichs consellers promania, e que dit senyor diputat d’Oms li dix que los senyors dipputats hi
enviarin per saber-ne la detterminació ne haurian feta. E haguts alguns tractes entre los dits
senyors diputats y oÿdors de comptes, fonc deliberat que lo dit mossèn Miquel de Boixadors,
a soles, pus lo dit mossèn Sancmenat no ere en
la casa de la Depputació, anàs en la casa de la
ciutat y demanàs al dit mossèn Miquel Bastida,
conseller segon, y li digués lo dalt dit, e més li
digues si ere manester que ses senyories tramatessen per ha saber la conclusió que los dits
magnífichs consellers hauran feta, o si los dits
magnífichs consellers los tramatrian la resposta
del que haurian detterminat, e si achàs lo dit
mossèn Bastida li deya que seria bé entràs ha
parlar als dits magnífichs consellers que y entràs
hi.ls digués lo demuntdit. E tornat fonc lo dit
mossèn Boixadors en la casa de la Depputació,
dix ha dits senyors diputats y oÿdors de comptes com ell ere estat en la casa de la ciutat e havia parlat ab lo dit mossèn Miquel Bastida, lo
qual hi havia dit que leshores ells tenian la promanja ajustada, y que del que conclourien y resolrien en la hora mateixa los ne tornarian resposta. // 83r // E poch aprés vingueren en lo
concistori dels dits senyors deputats los dits
mossèn Miquel de Vallsecha y mossèn Joanot
Çalbà, tramesos per dits magnífichs consellers,
los quals digueren ha dits senyors diputats que
los magnífichs consellers, ab consell de la promania, havien determinat que·s servàs lo orde
dalt dit en lo seure de la capella ardent, ço és,
primer un conseller y aprés un diputat, y axí
consequtivament aprés de un conseller un dipputat, de grau en grau, com es vindrien, y que
si achàs venia alguna persona il·lustre que·s vehés com se havia de assentar en què no·s preju-

[1568 ]
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dicassen la jurisdicció y preheminència de lur
offici ni a la lur. E los dits senyors diputats y
oÿdors de comptes los respongueren que axò
ya apparia que estave concertat, que pus que
ninguna persona precehia al dit conseller en
cap, sinó ere lo excel·lent loctinent general de
sa magestat, que en dita sepultura o capella ardent preceheria, sinó que lo conseller en cap
estaria primer en lo cap del banc, que tantpoch
no ere de rahó que ningú precehís al diputat
ecclesiàstich, sinó que segués aprés de aquell, y
aprés que segués la dita persona il·lustre y aprés
lo conseller segon, perquè axí.u acostumaven
de fer dits magnífichs consellers en aplechs y
cavalcades que acostumen de fer. E los dits
mossèn Vallsecha y Salbà, repplicant, digueren
que los consellers, qui eren lo cap de dit dol, no
podien deixar de donar loch y principal a les
dites persones il·lustres per ells convidades que
en dita capella ardent assistirien. E haguts alguns tractes entre ells, fonc resolt y conclòs que
ells, dits senyors diputats, per lo deprés dinar a
les tres hores procurarian de ajustar y congregar les persones dels tres staments que lo dia
abans per aquest effecte ajustades y congregades havien, e que ab vot y parer y consell de
aquells detterminarien lo que més convindria
per la repputació, a[...]tat y preheminència de
lurs officis, y que aquella farian ha saber als dits
magnífichs consellers. E axí, aprés se’n foren
anats dits Vallsecha y Salbà, detterminaren los
dits senyors diputats y oÿdors de comptes fossen ajustades y congregades les persones dels
tres stament dessúsdites infrascritesa en la dita
casa de la Deputació. E fonc manat a mossèn
Anthoni Joan Bonet, síndich del dit General, y
als tres porters, los convidassen de part de ses
senyories per les tres hores deprés dinar. Dit
dia, de matí, de part dels dits magnífichs consellers fonch pubblicada crida per los lochs acostumats de la present ciutat, que tothom generalment fes festa los tres dies de les funeràries o
capella ardent, ço és, dimecres, dijous y divendres propvinents. Dit dia, deprés dinar, se ajustaran en la casa de la Deputació los dits senyors
diputats y oÿdors de comptes y les persones
dels tres staments següents // 83v // manades
convidar per dits senyors dipputats, ço és: lo reverent don Miquel Tormo, abat de Besalú, fra
Martí Joan de Calders, prior de Sanct Marçal,
don Bernat Joan de Marimon, don Alonso,
baró de Erill, mossèn Miquel Oliver, mossèn
Francesc Burguès, mossèn Joan Luýs Lull y
mossèn Luýs Dussal, y los dits mossèn Ramon
Vicens de Sanctmenat y mossèn Miquel de Boxadors, a les quals persones, com dit és ajustades y congregades en la casa de la Deputació de
ordinació dels dits senyors diputats, los fonc dit
a. infrascrites interlineat, damunt de següents ratllat.

y refferit lo que de matí ere estat dit ha dits senyors deputats per mossèn Vallsecha y mossèn
Janot Çalbà, y que lo que per ells lo és estat dit
per part dels dits consellers los ha mès en més
perpleix per no assegurar-los los dits consellers
lo loch que.ls havian offer de seure, e interpellatim entre ells, per lo que venint algunes persones il·lustres en dit capell ardent havian de
precehir a dits senyors diputats, que serie gran
inconvenient que tantes persones los precehissen. E haguts molts y diversos tractes, fonch
conclòs que los dits Sanctmenat y Boixadors
anassen a la casa de la ciutat per ha dit ha dits
magnífichs consellers lo gran perpleix que.ls
havien posat lo que de matí los ere estat dit per
los dits mossèn Vallsecha y Salbà, sobre que venint alguna persona il·lustre no podien deixar
ells, dits magnífichs consellers, de donar-los
lloch competent a llurs persones y dignitats, y
lo gran inconvenient que resultava que tantes
persones precehissen a ells, dits senyors diputats. E més avant que ells ab son bon modo y
manera, com bé sabian, ho farian en lo discurs
de les rahons o del que per part dels dits senyors diputats los dirian, que si seria inconvenient algú se procuràs ab lo excel·lentíssimo loctinent general de sa magestat en lo present
Principat, que fos servit de consentir ha dits senyors diputats un banch qui de set palms distant de la sua cadira o satial, per biaix, anàs a la
volta del banch a hont seyen los consellers, en
lo qual banch dits senyors diputats seguessen, o
que si en chas sa excel·lència fos servit de consentir devant las rexas del dit altar major un
banch en lo qual seguessen les persones il·
lustres, si hi havia algun inconvenient per ses
magnificències. E encontinent, partits foren los
dits mossèn Sanctmenat y mossèn Boixadors,
detterminaren los senyors diputats, ab intervenció dels dits honorables oÿdors de comptes
y de les persones dalt dites, que en la hora mateixa se tramatés una o dues persones de les que
aquí eren convocades y ajustades a l’excel·lentíssimo loctinent general, per ha dir y fer-li
ha saber com tots aquestos dies després s’és sabuda la mort del dit sereníssim príncep, que sie
en lo cel, se ha tractat y consultat ab dits magnífichs consellers de la present ciutat de Barcelona sobre lo seure en la Seu lo dia de les obsèquies o capell ardent, y se són seguits ytractats
molts y diversos tractes, y que ara últimadament eren romasos de concert que los dits senyors diputats y magnífichs consellers no poden assegurar lo dit lloch, dient que venint
alguna persona il·lustre no poden deixar de accabir-la entre ells, dits magnífichs consellers, y
que faent-ho seria gran prejudici de la jurisdicció y preheminència de lur offici de diputats y
oÿdors, e que per ço sa excel·lència fos servit de
donar o concedir-los un banch qui // 84r // dis-
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tàs set palms de sa cadira o satial de sa excel·
lència, per causa del portal qui aquí és, qui ha
biaix anàs devers lo loch hont dits magnífichs
consellers estaran assentats, o sinó que consentís un banch devant las reixas de l’altar major de
dita Seu, per assentar-se en aquell les persones
il·lustres que en dita sepultura y funerària vindran, y que assò nottifiquen a sa excel·lència,
no per ha demanar-ne justícia ni subir juý devant sa excel·lència, sinó per lo que són ganosos de assistir en dites funeràries y per ha complir ab lo que sa magestat los mana ab la letra
los té tramesa de la mort del dit sereníssim
príncep, perquè no tenint en dites funeràries lo
loch que fins assí han acostumat de tenir, lo
qual los doctors de la Real Audiència lo tenen
occupat, en chars deixen de anar en dites funeràries o capell ardent sa excel·lència no se’n maravell, ans los tingan per scusats. E axí foren
anomenats los dits don Bernat Joan de Marimon y mossèn Galceran Burguès. E partits foren los dits don Bernat de Marimon y mossèn
Burguès, tornaren de casa la ciutat los dits mossèn Ramon Vicens de Sanctmenat y mossèn
Boixadors, y refferiren a dits senyors diputats y
oÿdors de comptes, y a les dites persones presens, com ells eren stats ab los dits magnífichs
consellers, qui per dit effecte tenien aplegada
lur promanja, y que entre ells tractarien lo que
per part de llurs senyories los ere estat dit y
que·ls enviarian ha dir lo dupte que.{ls} occor
ria, y que los senyors diputats vehessen lo que
millor los apparria. E los dits mossèn Sanctmenat y Boixadors repplicaren a dits consellers y
digueren com ab pensament lo que dalt està dit
del banch que·s posàs de biaix, per a ells, dits
senyors diputats, o que stigués perpètuament
per les persones il·lustres que en dita sepultura
vindrien. E que dits magnífichs consellers los
respongueren que ells ne tractarian y que·ls ne
tornarian resposta. E al cap de una stona vingueren en la casa de la Deputació los dits mossèn Vallsecha y Salbà, qui de part de dits magnífichs consellers los digueren que per los dits
mossèn Sanctmenat y Boixadors havien entès
lo nou tracte o pensament los havien dit, y per
ésser cosa tan inportant y tenir ajustada pocha
promania, han deliberat per demà matí ajustar
una molt gran promania, y lo que en aquella se
conclourà faran ha saber a ses senyories. E
aprés, ya molt tart y enseses lums, y stant ya per
anar-se’n los dits senyors diputats y persones
demuntdites, tornaren los dits don Bernat de
Marimon y mossèn Galseran Burguès, qui refferiren com eren estats en la casa o apposento
de dit excel·lentíssimo loctinent general, y que
no havian trobat aquell en sa casa, que havia
cavalcat y passejave per ciutat, y que no l’havian
pogut trobar axí tant prest, e que per ço se eren
tant detinguts, e com li havien dit lo que per

ses senyories los és estat dit, y que sa excel·
lència los respongué que folgaria molt que dits
senyors diputats fossen y // 84v // assistissen en
dit capell ardent, y que bé ere cert sa magestat
de la bona gana y voluntat tenen en servir-lo, y
que convenia molt que no faltassen en dita sepultura o capell ardent, y que en haver de levar
lo loch als doctors del Real Consell seria cosa
difficultosa per estar-ne aquells en posessió, y
que lo del banch de biaix o de l’altre per les
persones il·lustres, que axò ell ho veuria hi·u
consultaria hi·ls ne enviaria resposta a dits senyors diputats. E repplicant-li, lo dit don Bernat Joan de Marimon li dix que lo del banch de
biaix ja·s tractà en temps del duch de Alcalà, y
que no·l volgué consentir perquè pretenia que
seria loch més honrat que no lo seu, y que per
axò se deixà de effectuar. E que lo dit excel·
lentíssimo senyor loctinent li tornà ha dir que
ell se’n aconsellaria hi l’enviaria ha demanar per
a què tornàs resposta ha dits senyors dipputats.
E axí se’n anaren los dits senyors diputats y
oÿdors de comptes y persones dalt dites, quiscú
en lurs cases, perquè ya ere molt tart. En aquest
dia y tots los dies de la octava abans de la celebració de dites funeràries o capell ardent, tocharen tres voltes les campanes de la Seu, parròchias y altres yglésies de Barchinona, per rahó
de dites funeràries. En aquest die, de matí, lo
honorable misser Pere Aylla, altre dels honorables assessors y advocats ordinaris {del dit} General, tramès per los senyors diputats a l’excel·lentíssimo senyor loctinent general per ha
supplicar-lo fos servit intercedir ab sa magestat
que·s posàs orde y forma com se havia de haver
la Inquisició ab la Vall d’Aran, per ésser dita
vall del bisbat de Comenja, y també sa excel·
lència provehís que lo marxant fransès que en
dita vall està dettingut no·s soltàs fins hi fos degudament provehit, e dit excel·lentíssimo senyor loctinent general, segons dit misser Aylla
refferí, dix que sa excel·lència ne scriuria a sa
magestat y que havia dat orde que lo marxant
francès, lo qual està dettingut, no·s soltàs.

[1568 ]

Dimars, a X de agost. Festum sancti Laurencii,
martiris. En aquest dia tornà misser Francesch
Sans, altre dels honorables assessors de la casa
de la Deputació, qui ere anat a la vila de Puigcerdà. En aquet dia de matí, a les vuyt hores, se
ajustaren en la casa de la Deputació los dits senyors diputats y oÿdors de comptes y les persones devall scrites, ço és, los dits don Miquel de
Tormo, fra Martí Joan de Caldés, mossèn Galceran Burguès, don Alonso de Erill, mossèn
Miquel Oliver, don Bernat Joan de Marimon,
mossèn Joan Luýs Lull, mossèn Ramon Vicens
de Sanctmenat, mossèn Miquel de Boixadors,
don Miquel // 85r // Desbosch y mossèn Miquel Ciurana, los quals, axí convocats, stigue-
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ren sperant la resposta dels dits magnífichs consellers fin a onse hores y mija, y aquelles dades y
prop de les dotze, vingueren en la casa de la
Deputació los dits mossèn Miquel de Vallsecha
y mossèn Janot Çalbà, embaixadors tramesos
per dits magnífichs consellers, qui digueren y
refferiren als dits senyors diputats y oÿdors de
comptes y persones dalt dites com los magnífichs consellers havien feta ajustar una molt
gran promanja, y que haguts diversos tractes
havien conclòs y detterminat que venint algunes persones il·lustres a la dita capella ardent,
que no podien deixar de acullir y accabir aquelles en lo dit lur banch, y que lo que.s podia fer
ab més commoditat de tots se procuraria haver
un banch molt larch en què cabessin tretze o
quatorze persones, y que perquè més fàcilment
en aquella poguesen caber, perquè los dits
magnífichs consellers no podien deixar de accullir y accabir en dit banch les persones il·
lustres que en dita capella ardent vindrien. E
los dits senyors diputats y oÿdors de comptes,
vista la resposta per dits consellers a ells tramesa, pregaren a les dites persones congregades,
com dit és, que.ls aconsellassen hi.ls diguessen
lur parer y lo que.ls parria havian de fer. E les
dites persones, totes conformes, ningún discrepant, detterminaren y aconsellaren los dits senyors dipputats y oÿdors de comptes que no
devian deixar de anar en casa de la ciutat ha fer
visita ha dits consellers, pus estave detterminat
donar-los lloch còmmodo, y que en lo de anar
ha la dita sepultura o capell ardent, attès que
no.ls donaven lloch cert ni ferm, no.ls apparia
hi deguessen anar, ans bé s’esperàs la resposta
de sa excel·lència que lo dia passat havia offerta
de trametre’ls per dits don Bernat Joan de Marimon y mossèn Galceran Burguès, e sinó la
tremetia que dits senyors dipputats enviassen a
sa excel·lència a donar-li part y rahó perquè
deixaven de anar ha dit capell arden. E axí, dit
lur vot y parer, se’n anaren tochades les dotze
hores del migdia. E aprés, per los dits senyors
diputats y oÿdors de comptes fonc desliberat
que a les tres hores aprés dinar, aconpanyats
dels officials del General, ab les gramalles largues y ab los caps cuberts, fossen a la casa de la
Deputació a les tres hores e que dea aquí anassen ha visitar los magnífichs consellers en casa
la ciutat, hont tenien lo dol del dit sereníssim
príncep, que sie en lo cel. Dit dia, a les tres hores aprés dinar, los senyors diputats y oÿdors de
comptes se ajustaren en la casa de la Deputació,
venint quiscú de part, acompanyats per los officials y ministres del dit General ab gramalles
largues y capirons al cap, axí los diputat y oÿdor
ecclesiàstichs com los altres, // 85v // y essent
congregats en dita casa, dits senyors diputats ab

alguns officials més preheminents del dit General se’n entraren en concistori y aquí se dettingueren alguna mija hora, y aprés tots los dits
diputats y oÿdors de comptes, ensemps, acompanyats dels officials y ministres del dit General
ab dites gramalles llargues y capirons al cap,
anaren en casa la ciutat, ab los porters devant y
ab les tres masses cubertes de drap negre devant, los quals portés també anaven ab los caps
cuberts, y essent en lo cap de la scala qui entre
o van en la casa de Cent de dita casa de la dita
casa de la ciutat, foren aquí los obrés de dita
ciutat, també ab gramalles llargues y capirons al
cap, qui hisqueren a rebre ha dits senyors diputats, e junctament encontraren aquí los honorables cònsols de la Lotja de la mar de la present ciutat, qui ab sos vergués y ab sa cort exian
de dita casa de Cent, hont havian feta visita ha
dits magnífichs consellers. E entrats foren dits
senyors dipputats en la dita casa de Cent, hont
los dits magnífichs consellers tenien lo dol, se
assentaren, ço és, los dits consellers en lo banch
de front de dita casa de cent, a la mà dreta, e los
dits senyors deputats a la mà squerra, devers lo
ort, tots consequtivament, ço és, los dits senyors diputats y oÿdors de comptes sense haver-hi ningun prom ni altra persona entre dits
senyors diputats y oÿdors de comptes, y los officials y ministres del dit General se assegueren
per los banchs de dita casa de Cent que quasi
ne eren plens per ésser ells molts. E stigueren
en dita visita los dits senyors diputats cercha de
tres quarts o una hora, e estant en dit dol y visita entrà un verguer de dits magnífichs consellers, qui dix a mossèn Ramon Vicens de Sanctmenat, que avia acompanyats ha dits senyors
diputats, que deffora havia un alabarder de sa
excel·lència que.l demanave, y en la hora mateixa se levà y anà al senyor diputat ecclesiàstic y li
dix com un alabarder de sa excel·lència lo demanave, y que.l donàs licència, y axí li fonc donada y se’n anà. E los dits senyors diputats y
oÿdors de comptes al cap de una stona se levaren y se’n anaren, e los dits honorables obrés
los tornaren aconpanyar fins a la porta de la scala. E de aquí se’n tornaren en la casa de la Deputació, aconpanyats de dits officials y ministres del dit General. E per quant cregueren que
per lo alabarder de saa excel·lència ere vingut a
serchar dit mossèn Sanctmenat tal volta serie
per entendre o concertar alguna cosa de les que
estos dies se havien tractades y comunicades,
axí ab sa excel·lència com ab los magnífichs
consellers, sobre del seure en la capella ardent,
desliberaren de sperar y aguardar ha dit mossèn
Sanctmenat que vingués y tornàs en dita casa
de la Deputació. E al cap de una bona stona dit
mossèn Sanctmenat vingué en la casa de la De-

a. a continuació ratllat q.

a. a continuació ratllat excel·lència ere.
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putació, y en lo concistori dels dits senyors diputats, lo quals enchare estaven ajustats sperant-lo, els dix que sa excel·lència lo havia
tramès ha demanar perquè de part sua digués
als dits magnífichs consellers com sa excel·
lència havia entès lo que entre dits senyors dipputats y dits magnífichs consellers se ere tractat
sobre del seure en la dita sepultura o capell ardent, y que a sa excel·lència apparia que no ere
ningun inconvenient que los senyors diputats
seguessen en un banch devant las retxas posat
ha biaix, com ere demanat, o que.s posàs de
larch a larch perquè en aquell seguessen perpètuament les persones il·lustres, e que los dits
senyors diputats seguessen entramescladament
com ya està concertat. E que ell, dit mossèn
Sancmenat, ere anat en casa la // 86r // ciutat
per ha dir-ho ha dits consellers, e que.ls trobà a
la porta de daffora que ya se’n anaven. E tornats foren dins casa la ciutat, y explicat lo demontdit, dits magnífichs consellers respongueren que ells demà de matí se ajustarien en la
dita casa de la ciutat y ajustarian també promanja hi.u tractarian hi.n tornarian resposta a
sa excel·lència, y que li havia apparegut a ell, no
obstant que sa excel·lència no li.u hagués dit,
ne parlàs ab dits senyors diputats, emperò per
lo que ell se deu a son offici no ha pogut deixar
de dar-los-ne complida rahó del que ha passat.
E axí se’n anaren de la casa de la Deputació,
romanent de acordi que per a demà aprés dinar,
a les tres hores, tornassen en concistori per tenir dit dol. Y axí se’n tornaren dits senyors diputats y oÿdors de comptes quiscú en sa casa,
aconpanyats de dits officials, tots ab gramalles y
los capirons al cap.
Dijous, XII. En aquest dia, deprés dinar, vingueren les senyors dipputats y oÿdors de comptes, quiscú per si, acompanyats de molts officials y ministres del dit General, ab les gramalles
y capirons al cap, axí los diputat y oÿdor ecclesiàstichs com los seculars, y essent en concistori,
hont ab ells estaven los honorables asessors y lo
qui serveix lo offici de advocat fiscal, mossèn
Ramon Vicens de Sanctmenat, deffenedor, don
Francesch Dezbosch, son adjunt, mossèn Miquel de Boixadors, dressaner, mossèn Miquel
Ciurana, regent los comptes, y mossèn Joan
Pau Ciurana, son adjunt, jo, Joseph Cellers,
scrivà major, y mossèn Climent Oller, racional
del dit General, y altres officials del dit General,
don Bernat Joan de Marimon dix ha dits senyors dipputats y oÿdors de comptes que sa
excel·lència li havia manat que vingués aquí en
concistori y digués a ses senyories que per lo
que ell és desijós que los senyors diputats assistescan y sien presens a les funeràries o capella
ardent que demà se han de fer en la Seu per la
ànima del sereníssim príncep don Carlos, que

sia en lo cel, y per lo que poria ésser que ses senyories no haurian comprès lo que per part dels
magnífichs consellers per mossèn Miquel Vallsecha y mossèn Janot Çalbà los és estat tramès
ha dir, com sa excel·lència tantpoch no l’havia
ben comprès, sa excel·lència li havia manat,
com qui isqués d’ell mateix y no gens de sa
excel·lència, digués a ses senyories lo tracte derre- // 86v // rament per dits magnífichs consellers mogut, y és que presidint sa escel·lència en
dita capella ardent, lo conseller en cap segués al
cap del banch, y que aprés accullissen o accabissen una persona titular o il·lustre, y que aprés
segués lo senyor diputat ecclesiàstich, e aprés lo
conseller segon, e aprés una altra persona il·
lustre o titular si ni venia, y aprés lo diputat militar, y axí consequtivament fins tots els senyors
oÿdors de comptes, y que assò apparia y ere per
los consellers tot lo que fer se podia, perquè no
tenien acostumat entre de ells accullir sinó una
persona il·lustre, y que assò deya de de ses senyories per part sua, y com que ell duptave si
havien ben comprès lo que dit és (veritat és que
sa excel·lència li havia manat que.u digués axí).
E accabat que hagué, dit don Bernat Joan de
Marimon se’n anà, e anat se’n fonc los senyors
deputats y oÿdors de comptes, en la hora mateixa, tremeteran a mossèn Anthoni Joan Bonet, síndich del dit General, y a mossèn Joan
Ferrer, ajudant de la scrivania major, ha dits
magnífichs consellers per ha dir-los que per lo
que de matí havian enviat ha dir ses magnificències al senyor dipputat ecclesiàstic, que.ls
fessen mercè de ajustar-se, perquè.ls volien enviar una embaixada y que.ls feyen ha saber com
estaven ajustats. E al cap de una stoneta, quasi
encontinent que se’n foren anats dits Bonet y
Ferrer, vingué en la casa de la Depputació mossèn Joanot Çalbà, tramès per dits magnífichs
consellers, acompanyat del síndich e subsíndich
de dita ciutat, e dix que per la molta gana e affecció e voluntat que tenien los dits magnífichs
consellers que uns concistoris tant principals,
ço és, lo de la ciutat y dels dits senyors diputats,
stiguessen molt confederats, havien molt procurat y procurarien per totes les vies a ells possibles de fer que tots juncts assistissen a la capella
ardent que al dia de demà se havia de fer, y que
per axò se havie pensat una nova forma y nou
tracte, enchara que ab algun prejudici de llur
preheminència, perquè dits magnífichs consellers entre de conseller y conseller no acostumaven de acullir sinó una persona en lo seure, y
que ara serien contents que.s segués primer lo
conseller en cap y aprés la persona il·lustre o titular si ni havia, y aprés lo diputat ecclesiàstich,
y aprés lo conseller segon y aprés altre persona
il·lustre o titular, y aprés lo diputat militar, y
que axò.ls apparia y satisfeya, y ere més condecent per lur reputació que no lo del banquet. E
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oÿt lo que per part dels dits magnífichs consellers los ere estat tramès dir, desliberaren que
en la hora mateixa se aplegassen les persones
debaix scrites, ço és, don Carles Pau de Cardona, don Miquel Tormo, don Francesch de Guimerà, don Alonso, baró de Erill, mossèn Miquel Oliver, Galseran Burguès y mossèn Luýs
Dusay, a les quals persones, axí com dit és convocades, los fonc dit per lo dit senyor dipputat
ecclesiàstic lo que per dit mossèn Joanot Çalbà,
per part dels dits magnífichs consellers, los ere
estat dit. E haguts entre ells molts y diversos
tractes, fonch desliberat y conclòs dit partit en
ninguna manera haver-lo de acceptar, per ésser
molt prejudicial de quants fins assí són tractats,
y que en ninguna manera havien de anar en dita
capella ardent, sinó que se stiguessen en la casa
de la Deputació y fessen dir tantes misses de rèquiem com porien, y que fos tornada resposta
ha dits magnífichs consellers, dient-los // 87r //
com dit partir en ninguna manera los satisfeya,
ans los ere molt prejudicial, y que no anirian ha
dita sepultura o capella ardent. E fonc determinat hi anàs dit mossèn Ramon Vicens de Senctmenat, acompanyat de alguns officials y ministres del dit General, y així hi anà. Y tornat fonc,
refferí que havia dit ha dits magnífichs consellers lo que per part de ses senyories li ere estat
manat. E així se’n anaren de la casa de la Deputació, que ya ere hora tarda.
Divendres, XIII. En aquest die se celebrà en la
Seu de la present ciutat de Barchinona lo aniversari o capell ardent per la ànima del dit sereníssim príncep don Carles, que sie en la glòria.
89v

Setembre
Dimecres,
Marie.

90r

MDLXVIII

VIII.

Nativitas Beatissime Virginis

Divendres, XVII. En aquest die vingué en concistori lo magnífich misser Loís de Copons, advocat fiscal del dit General, que lo die abans,
segons dix, ere arribat en la present ciutat de la
cort de sa magestat, hon per negossis del dit
General ere estat tramès per los senyors deputats. En aquest matex die, de matí, essent en
concistori los senyors deputats, vingueren misser Pere Vila y de Pere Arnau, fiscal de la sancta
Inquisició, qui dix als senyors deputats que los
senyors inquisidors li·n bessaven les mans de
ses senyories y que li havien manat donàs a sas
senyorias la letra de sa magestat que don Hierònim Manrique, qui era vingut per inquisidor
(o per pubblicar la visita) havie aportada de sa
magestat, y axí·ls la liurà y se’n anà. Y aquella,
de manament de sas senyorias hagué legida per
mi, Josef Cellers, scrivà major del dit General,
la qual letra era firmada de mà de sa magestat y

dels regensa del Real Consell de Aragó, dada en
Ma- // 90v // drit a XVIII de juliol proppassat, la
qual letra està registrada en lo libre Secretorum
regie magestatis. Y aprés lo honorable misser
Loís de Copons, qui lo die abans ere arribat de
la cort de sa magestat, donà a dits senyors deputats una altra letra de quatre delb mes de
agost proppassat, que també és buydada y registrada en dit libre Secretorum. Dit dia, deprés
dinar, mossèn Barnat Massip, scrivà de manament de sa magestatc, de part de sa excel·lència
vingué al concistori y dix als senyors deputats
que sa excel·lència tenia rebut lo apunctament
del negossi de la Inquisició y que tenia letra de
sa magestat per a mostrar-los aquell y per a dirlos certas cosas, e los dits senyors deputats respongueren que ells serian ab sa excel·lència per
ha saber lo que mane. E dit dia, a les quatre
hores, los senyors deputats, acompanyats de
molts officials y ministres del dit General, anaren a casa de sa excel·lència que·ls havie tramesos a demanar, com dit és, qui anaren com
acostumen, y essent en sa presència los dix que
sa magestat li havie tramesa la visita de la Inquisició ab orde que la pubblicàs, y que ere aquell
paper que tenia en les mans, y conforme una
letra de sa magestat dita visita o los executorials
de aquella, la qual dit Massip liurà a mi, Josef
Cellers, scrivà major del dit General, la qual ere
lo original, y volent-se despedir dits senyors deputats, dit excel·lentíssimo senyor loctinent general dix que totom se fes enlà perquè·ls volia
dir en secret duas paraulas, y apartant-se totom
se’n entrà en una cambra y los senyors deputats
y oÿdors de comptes y assessors y advocat fiscal
y jo, Josef Cellers, y essent tancada la porta y
tots denpeus, dit excel·lentíssimo senyor loctinent general dix que li pesave molt de trobar-se
en la terra a causa del que hos havia de dir, y
manà dit Bernat Massip que legís la letra de sa
magestat despedida per lo consell de la Inquisició, ab la qual li diu sa magestat que per què los
excessos y desacatos fets per los deputats y officials y ministres del dit General, així per los de
la vila de Perpinyà com per los de assí de Barcelona, no romanguen impunis y sens demostració de càstic, y per lo que los regnes conmarquans havien pogut rebre alguna alteració, que
per ço era nessessari se fes alguna demostració
de correcció y càstic contra los deputats y sos
ministres, y per ço don Hierónimo Manriques,
qui aporta càrrec y poder de axò, conega de tot
lo demuntdit, y que sa excel·lència persuadesca
als deputats que fassen lo que per lo dit don
Hierónimo los serà manat, y que no permetan
que lo Sanct Ofici haje de husar ab dits depua. regens interlineat, damunt de doctors ratllat.
b. a continuació ratllat present mes.
c. a continuació ratllat sa magestat.
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tats de les forses que acostume de husar ab los
inobedients del dit Sanct Offici, y que a ell encarrega y mana que don tota la assistència nessessària // 91r // al dit don Hierónimo Manriques, inquisidor, y dix que també hi havie una
letra per al reverent y doctors del Real Consell,
contenint en effecte lo matex. E sa excel·lència
dix que ell se espantava de tal provisió y que
misser Copons no n’havia may agut sentiment
algú, y que li pessave molt del que veye y que
no creia en ninguna manera que sa magestat
fos informat del que passave, y que veya que
los deputats tenian molt gran causa de quexarse per ser lo agravi tant gran com ere, y que ell
també estave quexós de sa magestat com no li
havia donada part, que no·s fore fet, pus ell sabia en quanta justícia y justificació havien prosseït los deputats en tot lo que havien fet. Y replicat alguna cosa per lo senyor abat y per lo
senyor Calders, mossèn Miquel d’Oms, deputat reial, dix que s’admaravellava molt del que
veye y que·ls tractassen de desacatats, y que havian fets molts aca<ca>tos, que com sa excel·
lència sabia no s’havia feta cosa ninguna que sa
excel·lència no·y agués tingudes les mans y que
no se li·n agués donada rahó, y que ara los tractassen de aquesta manera que se’n maravellava
molt, y que de tot ho sabia bé y se’n recordaria
sa excel·lència, qui respòs i dix que era molt
gran veritat y que com ja havia dit li passave
trobar-se assí en Barcelona, enperò que ell faria
lo que a ell seria y que ja havia dit a Hierónimo
que aportave lo negossi més pesat que.s pogués dur ni tractar en aquesta terra, y que ell
aguera folgat que no.u agués aportat ell. E axí
se’n anarena a la casa de la Deputació, hont en
la hora matexa, per ésser lo negossi tan àrduo,
manaren convidar les persones dels tres staments y los doctors que ja en aquest negossi
abans hi havien entrevingut, que són don Carles de Cardona, lo abat Agulló, mossèn Galseran Albanell, pabordre de la Seu de Barcelona,
mossèn Galseran Burguès, mossèn Miquel Oliver, mossèn Ramon Vicens Sanctmenat, mossèn Johan Loís Lull, mossèn Miquel Salgueda
y mossèn Jaume de Mitjavila, y los doctors següents, ultra los assessors y advocats ordinaris
del dit General, misser Càller, misser Fort, misser Guardiola y misser Farrer. A les quals persones, axí com dit és ajustades y congregades,
les fonc dit y referit lo que ab sa excel·lència
havien passat, e per ésser molt tart y haguts
molts y diversos tractes, axí per les dites persones que junctament ab los dits senyors deputats estaven una lotja de l’ort com per los dits
doctors que estaven en una altra instància, fonc
conclòs y deliberat que lo sendemà de bon
matí aplegassen y ajustassen totes les persones

dels tres staments que trobar-se poguessen, y
axí fonc manat als porters que convidassen totes les persones dels tres staments que trobarse porian.
91v
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Dissabta, XVIII, de dit. En aquest die, de matí,
se ajustaren y congregaren en la casa de la Deputació les persones dels tres staments devall
scrites, ço és: lo il·lustre y molt reverent senyor
don Carles Pau de Cardona, abat del Stany,
mossèn Galseran Albanell, mossèn Pere Viver,
degà de Barchinona, mossèn Guillem Pere Comes, canonje de Barchinona, y don Miquel
Tormo. Don Garau de Queralt, senyor de
Sancta Coloma de Queralt, don Joan de Boixadors, don Jaume de Cardona, don Joan Tarré,
mossèn Galseran Burguès, mossèn Rienbau
Corbera de Linàs, mossèn Francesch Vilafranca, mossèn Hieroni Vilana, mossèn Ramon Vicens de Sanctmenat, mossèn Pere Cassador,
mossèn Francesch Gualbes de Corbera, don
Bernat Meca, mossèn Francesch Antoni Setantí, don Johan de Guimerà, mossèn Francesc
Aguilar, don Sbert Palau, mossèn Miquel Oliver, don Barnat Johan de Marimon, don Miquel Bosc, mossèn Joan de Gualbes, don Miguel Palau, don Pedro de Erill, mossèn Miquel
de Bellafilla, mossèn Francesc Ramon Fivaller,
mossèn Galseran Lull, mossèn Hierònim Badia
y Despesen, y molts altres militars. Mossèn Miquel Bastida, conseller segon, mossèn Loís Gibert, mossèn Loís Setantí, mossèn Jaume de
Mitjavila, mossèn Berenguer Sapila, mossèn
Jaume Vila y mossèn Pere Farreres. A les quals
persones, axí com dit és ajustades y congregades, per lo senyor deputat ecclesiàstic los fonc
referit lo que ab sa excel·lència lo dia de aïr passaren y com en la hora matexa convidaren y feren ajustar-se en la casa de la Deputació les persones dels tres staments que ja abans que en
aquest negoci entrevenien, y los doctors, y com
havien conclòs que per ser negossi tan àrduo
seria bé ne donassen part a les persones dels tres
staments, y que per açò avien fets aplegar a ses
mersès per a què los aconsellassen sobre lo faedor, y que lo honorable misser Loís de Copons,
advocat fiscal del dit General, los diria la substància de la letra de sa magestat que sa excel·
lència té rebuda, y de la qual no se’n ha poguda
haver còpia. Y dit misser Loís de Copons, aquella, de mot a mot referí, y oïda aquella dits senyors deputats manaren a mi, Josef Cellers, que
legís las letras que de sa magestat tenen rebudes, la una de XVII de juliol y la altra de quatre
de agost, en deguda forma despedidas per lo
Consell de Aragó. E oÿdas las ditas letras y proposició, mossèn Miquel Bastida, conseller segon, dix que ell havia entesa la proposició per
ses senyories feta, y que ell ne aniria a donar
rahó a sos compayons, qui estaven ajustats en la
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casa de laa ciutat, e així se’n anà. E tornat fonc,
al cap de una stona, dix que ell havia referit a
sos companyons lo que avia oït, y eren de parer
que.s fes enbaxada a sa excel·lència suplicant-lo
intercedís ab sa magestat, manàs proveir en dit
agravi se entén se ha de fer a dits senyors deputats y a tot lo present Principat, y si dit excel·
lentíssimo senyor loctinent no.s sentia part per
ha remediar // 92r // dit agravi, leshores se fes
una solemna per ha sa magestat, fent-li entendre lo gran agravi e perjudissi se li fan ab dita
letra, y fer també entendre a sa magestat la justícia del present Principat y la causa té de recòrrer a sa magestat de dits agravis y oppresions. E
oït dit parer, encontinent lo il·lustre y molt reverent senyor don Carles Pau de Cardona, abat
del Stany, dix que son vot y parar és que de
present se fassa elecció de persones per una solemna enbaxada per ha sa magestat y que.s fassa altra enbaxada per ha sa excel·lència, notificant-li la dita elecció de dites persones per dita
enbaxada y supplicant-lo intersedesca ab sa magestat perquè.ns remediàs dit agravi, y si acàs sa
excel·lència no.s sentia bastant per ha remediar-ho ab sa magestat, se enviàs dita enbaxada
solemne. E acabat que agué de votar lo dit il·
lustre y molt reverent senyor don Carles de
Cardona, totas les persones que aquí presents
eran foren del parer del dit senyor don Carles
de Cardona. En feta dita conclusió, en la hora
matexa per los dits senyors deputats foren elegides per ha fer dita enbaxada a sa excel·lència
lo il·lustre senyor don Carles Pau de Cadona,
mossèn Guillem Pere Comes, canonje de la
Seu de Barcelona, don Garau de Queralt, mossèn Galseran Burguès, mossèn Loís Setantí y
mossèn Jaume de Mitjavila. Les quals persones
en la hora matexa, ab les masses devant, acompanyats dels advocats, advocat fiscal del dit General, anaren a sa excel·lència y li digueren com
les persones dels tres brassos estaven molt alterades del que havien entès per los deputats de
la letra que sa excel·lència lo die abans los havia
comunicada, com sia contra de privilegis particulars y generals, així del dit General com de
tot lo present Principat y habitants en aquell, y
per conservació y defensió de aquells lo dit General no pot dexar de despendre.y tot quant té,
y que sa excel·lència remediàs dits agravis y no
permetre que los privilegis, constitucions, capítols y actes de Cort del present Principat sien
violats, y que no podian dexar per raparo y remey de dites coses de trametre a sa magestat
una molt solemna enbaxada. Y acabat que
agueren de explicar lo demunt dit a sa excel·
lència, las ditas personas digueren a sa excel·
lència que misser Ailla, aquí present, diria lo
més havant, qui en la hora mateixa dix a sa

excel·lència que lo major servey que saa excel·
lència podia fer a sa magestat, majorment en un
negossi dels més importants // 92v // dels que
fins avuy, en temps de son govern se fos seguit,
ere en no obeir dita letra, així per ésser despedida contra forma de constitucions com encara
per no poder conèxer sa magestat de ditas cosas
per haver-se’n per sa benignitat y clemència levada de la libertat, y que sa excel·lència respòs
que molt bé ell coneixia la molta rahó tenian y
que li pessave molt del que veye, y que.n scriurie a sa magestat supplicant-lo ho manàs remediar per lo que axí convé a son real servey, segons que les dites coses referiren les dites
persones, tornades foren a la casa de la Deputació, als senyors deputats y persones dels tres
staments. E aprés per los dits senyors deputats,
en presència de les damuntdites persones del
tres staments, fonc deliberat que les persones
dels tres staments que ja abans en aquest negossi entrevingueren, fossen convidades per lo
deprés dinar a les dues ores, y tanbé los doctors
qui entrevenien. En aquest matex dia, deprés
dinar, de ordinació dels senyors deputats se
ajustaren en la casa de la Deputació les persones
qui en dit negossi acostumen de entrevenir y
són les següents: lo il·lustre y molt reverent senyor don Carles Pau de Cardona, don Loís de
Servelló, abat de Sant Culgat, don Miquel Tormo, mossèn Galseran Albanell, lo abat Agulló,
mossèn Antoni Brunet, canonje de la Seu de
Barcelona. Don Joan de Boxadors, don Francesch de Guimerà, don Garau de Queralt, mossèn Miquel Oliver, mossèn Rienbau de Corbera, mossèn Ramon Vicens de Sanctmenat,
mossèn Galseran Burguès. Mossèn Miquel Bastida, conseller segon, mossèn Joan Loís Lull,
mossèn Jaume Joan Çapila, mossèn Loís Setantí, mossèn Miquel Salgueda y mossèn Jaume de
Mitjavila. E los doctors devall scrits: misser Càller, misser Pasqual, misser Andreu Farrer, misser Fort, misser Guardiola y misser Gort. E los
dits senyors deputats y oÿdors de comptes y dites persones estaven ajustades y congregades en
una instànsia, y los doctors y assessors en un altre, y tots tractants de la inportànsia del negossi
y quant inportava una solemna enbaxada se trametés a sa magestat. Y axí, après de haver tractats y moguts molts y diversos tractes, fonc deliberat que.s fes la enbaxada a sa magestat de
nou persones, y que.s elegisen les persones més
principals dels tres staments, y així foren anomenats los següents: lo il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe de Urgell, don Parot de Castellet, lo il·lustre y molt // 93r // reverent don
Carles Pau de Cardona, abat del Stany, e fra
Martí Joan de Caldés, prior de Sanct Marsal,
per lo bras ecclesiàstic. Lo il·lustre senyor don

a. a continuació ratllat Deputació.

a. a continuació ratllat ma.
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Francesc Dalmau de Rocabertí, vescompte de
Rocabertí y senyor de Peralada, don Garau de
Queralt, senyor de Sancta Coloma de Queralt,
mossèn Joan Francesc de Caldés, senyor de Segur, per lo bras militar. Mossèn Joan Loís Lull,
mossèn Loís Setantí y mossèn Jaume de Mitjavila, ciutedans de Barcelona, per lo bras real. E
per quant los dits il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe de Urgell ere a Tarragona, hont se
tenia y selebrava la provínsia, y lo dit il·lustre
senyor vescomte a sas terras, deliberaren que a
la posta, ab diligència, fossen avisats de la dita
eleccio dea ses senyories fetes, ut in registro. E
per ésser lo negossi tan important y ésser molt
tart, fonc porrogat per lo endemà a les vuyt
ores.
Diumenge, XVIIII. En aquest die, de matí, se
ajustaren en la casa de la Deputació los senyors
deputats, oÿdors de comptes, assessors, advocat fiscal y los doctors següents: misser Càller,
misser Andreu Farrer, misser Fort y misser
Guardiola. E fonc porrogat per deprés dinar.
Lo matex die, deprés dinar, se ajustaren en la
casa de la Deputació los senyors deputats,
oÿdors de comptes, assessors y persones devall
scrites: don Loís de Servelló, don Miguel Tormo, lo abat Agulló, don Francesch de Guimerà, don Johan de Boxadors, mossèn Rienbau
Corbera, mossèn Miquel Oliver, mossèn Ramon Vicens de Sanctmenat, mossèn Joan Loís
Lull, mossèn Miquel Salgueda, mossèn Jaume
Joan Çapila, mossèn Jaume de Mitjavila, misser
Càller, misser Pasqual, misser Andreu Farrer,
misser Fort, misser Gort y misser Guardiola. E
fonc deliberat y conclòs que.s presentàs demà
de matí una supplicació a sa excel·lència que los
dits doctors havian ordenada y a dites persones
amostrada y legida i.ls aparagué bé. E los dits
senyors deputats digueren a les dites persones
que vessen y pensassen si satisfaria per al bé del
negossi procurar de Roma alguna cosab [...]
poria ésser que lo cardenal don Diego de Spinosa, cardenal e inquisidor major, pretendrà
que lo que fa com a delegat apostòlic, y que
seria bé proveir-hi o trametre-hi algunas personas per procurar lo que convindria. E las ditas
personas respongueren que.ls paria bé, y que
anit totom que.y pensàs, y que demà de matí
cada hu diria son parer, y las ditas personas respongueren que.ls paria molt bé, y així se’n anaren, y que demà a les vuyt hores totom hi fos, y
axí prorrogaren per a demà.
93v

Dilluns, XX. En aquest die, de matí, se ajustaren
en la casa de la Deputació los doctors següents:
misser Càller, misser Andreu Farrer, misser
a. a continuació ratllat ells.
b. a continuació un espai en blanc.

Guardiola, misser Fort, misser Gort, misser
Font Pastor, y essent gran dia fonc prorrogat
per a deprés dinar. En aquest dia, deprés dinar,
a les tres hores, se aplegaren en la casa de la Deputació les persones eletes devall scrites: don
Carles de Cardona, don Loís de Servelló, don
Miquel Tormo, lo abat Agulló, lo canonje Brunet, lo abat Frigola, ecclesiàstichs. Don Garau
de Queralt, don Joan de Boxadors, mossèn Miquel Oliver, mossèn Rienbau de Corbera, mossèn Ramon Vicens de Santmenat. Mossèn Miquel Bastida, conseller, mossèn Loís Setantí,
mossèn Johan Loís Lull, mossèn Miquel Salgueda, y los matexos doctors que de matí y misser Pasqual més havant. E estant axí, com dit és
ajustats y congregats, los dits senyors deputats y
oÿdors de comptes y persones demunt expessificades y doctors, vingué un alabarder de sa
excel·lència qui dix a misser Pere Ailla, altre dels
honorables assessors de advocats ordinaris del
dit General, que sa excel·lència lo demanave.
Qui, obtinguda lisència dels senyors deputats,
la hora matexa hi anà. E tornat fonc, referí que
sa excel·lència li havia dit que digués als senyors
deputats que.y havia un correu per a la cort y
que seria bé que scriguessena los senyors deputats al visi-canseller donant-li rahó del que passa, perquè fos informat, y que ell tanbé scriuria.
E lo dit misser Ailla respòs a sa excel·lència que
ell ho diria als deputats, e explicat que agué lo
demuntdit als senyors deputats y persones aquí
presents, aguts molts tractes, fonc conclòs que
lo reverent senyor don Loís de Servelló, abat de
Sanct Culgat de Vallers, mossèn Miquel Oliver,
en la hora matexa anassen a l’excel·lentíssimo
senyor loctinent general y li responguessen que
li bessaven les mans per la mersè, y que no aparia satisfés scriure ni a sa magestat ni a persona
ninguna cosa alguna fins que la enbaxada hi fos
arribada, sinó que supplicaven a sa excel·lència
que fos servit de voler scriure a sa magestat y al
visi-canseller y al senyor príncep Ruis Gomes y a
altres parents y amichs seus en recomendació de
dit negossi que tan [inporta] per lo bé de tot lo
present Principat. E sa excel·lència los res[pòs
que] ne scriurie a sa magestat, y.ls legí la letra
que feyan en recomendació de la enbaxada, y
tanbé dix que.n scriuria al vici-canseller y altres
persones. E oÿda per dit senyors deputats y
oÿdós de comptes y persones demuntditas la
dita resposta, fonc deliberat que per ésser tant
tart que se’n anassen // 94r // per ésser molt
tart, y que demà, deprés dinar, la hora matexa,
se tornassen ajustar, y fonc porrogat lo dit negossi per lo sendemà, y axí totom se’n anà que
era molt vespre, y fonc deliberat que.s fassa enbaxada per al reverent Capítol de la Seu de
Barchinona y als magnífichs consellers de la pre-
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a. a continuació ratllat a.
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sent ciutat, donant-los part del dit negossi y que
afavorescan aquell.
Dimarç, XXI. Festum beati Mathei. En aquest
die, de matí, se ajustaren en la casa de la Deputació los senyors deputats, oÿdors de comptes y
los doctors següents: misser Farrer, misser
Guardiola, misser Fort y misser Gort. En aquest
matex dia, deprés dinar, a les tres hores, se ajustaren en la casa de la Deputació los senyors deputats, oÿdors de comptes y persones següents.
Ecclesiàstichs: don Loís de Servelló, don Miquel Tormo, lo abat Agulló, lo pabordre Albanell, lo canonje Brunet. Militars: don Garau de
Queralt, mossèn Rienbau de Corbera, mossèn
Sanctmenat de Santiga, mossèn Miquel Oliver.
Reals: mossèn Miquel Bastida, conseller, mossèn Loís Setantí, mossèn Joan Loís Lull, mossèn Miquel Salgueda, mossèn Jaume de Mitjavila, mossèn Jaume Joan Çapila. E estant, com
dit és congregats y ajustats en la casa de la Deputació y en lo concistori de aquella, vingué
mossèn Barnat Masip, scrivà de manament de
sa magestat, qui dix a misser Pere Ailla, altre
del assessors y advocats ordinaris del dit General, que estant ell parlant ab sa excel·lència li dix
que ell “querría estar al cabo de la bulla de los
diputados, y como se haría que la viesse, y que si
ell tenía algun amigo a la Deputación que se loa
comunicasse”. Y ell li respòs que si, que ell n’i
tenia, y que sa excel·lència li respós “pues en
vuestro nombre”, y que no sapean que jo la vull
veure, féu que se’m comunique, y que per ço la
volia veure si era cosa se pogués fer. Y lo dit
misser Ailla entrà en consistori y dix a dits senyors deputats y oÿdors de comptes y persones
que aquí eren presents lo que dit mossèn Massip dit li avie. Qui, aguts molts y diversos tractes entre ells, fonc conclòs que no se li amostràs
en ninguna manera, y lo matex conclogueren
los dits doctors. Y axí, per dit misser Ailla fonc
respost al dit mossen Massip, y fonc porrogat
per a demà de matí.
94v

Dimecres, XXII. En aquest die, de matí, se ajustaren en la casa de la Deputació los senyors deputats y oÿdors de comptes del dit General y
doctors devall scrits: misser Farrer, misser
Guardiola, misser Fort y misser Gort. Y estigueren tot lo matí tractant del negossi, y fonc
porrogat per lo deprés dinar. En aquest matex
dia, deprés dinar, vingueren en la casa de la Deputació los senyors deputats y persones següents: don Loís de Servelló, don Miquelb
Tormo, lo abat Agulló, lo pabordre Albanell,
lo canonje Brunet, don Garau de Queralt, mossèn Rienbau de Corbera, mossèn Ramon Via. a continuació ratllat comonicase.
b. a continuació ratllat de.

cens de Sanctmenat y Mossèn Miquel Oliver,
mossèn Loís Setantí, mossèn Joan Loís Lull,
mossèn Miquel Salgueda, mossèn Jaume de
Mitjavila, mossèn Jaume Joan Çapila, misser
Andreu Farrer, misser Font Pastor, misser
Guardiola, misser Fort, misser Pasqual y misser
Gort. E aguts molts y diversos tractes entre ells,
y mentre que aquells tractaren, lo il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe de Urgell enviar a
dir als senyors deputats y oÿdors de comptes
que, per trobar-se de mala gana que estave en
lo lit, no podia venir a la casa de la Deputació,
més que demà a les vuyt hores que ell hi serie, y
ells y les persones que·y fossen, y així deliberaren que a les vuyt hores demà de matí totom hi
fos, y axí porrogaren per a demà de matí.
Dijous, XXIII. En aquest dia, de matí, se ajustaren y aplegaren en la casa de la Deputació los
senyors deputats, oÿdors de comptes y persones
dels tres staments devall scrites: lo il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe de Urgell, don Carles de Cardona, lo abat de Sanct Culgat, fraa ...
Caldés, prior de Sanct Mersal, lo abat Agulló, lo
canonje Brunet, lo pabordre Albanell, lo il·
lustre vescomte de Rocabertí, don Francesc de
Guimerà, mossèn Miquel Oliver, mossènb Ramon Vicens de Sanctmenat, mossèn Joan Francesc de Caldés, mossèn Rienbau Corbera de Linàs y mossèn Galseran Burguès, mossèn Loís
Setantí, mossèn Joan Loís Lull, mossèn Jaume
Joan Çapila, mossèn Miquel Salgueda, mossèn
Jaume de Mitjavila, y misser Fort y misser Gort
y misser Guardiola, y tractaren y [...] dels negossisc concorrens, y porrogaren per lo deprés
dinar, y que·y fossen tots los doctors. En aquest
die, deprés dinar, se ajustaren y congregaren en
la casa de la Deputació los senyors deputats,
oÿdors de comptes y doctors devall: // 95r //
misser Pasqual, misser Andreu Farrer, misser
Font Pastor, misser Guardiola, misser Fort y
misser Gort y los assessors y advocat fiscal, y
qui entengueren sobre lo negossi, y porrogaren
per ésser tart per lo sendemà de matí.
Divendres, XXIIII. En aquest die, de matí, se
ajustaren y aplegaren en la casa de la Deputaciód los senyors deputats, oÿdors de comptes,
assessors y advocat fiscal y misser Fort y misser
Guardiola, qui tractaren del faedor.
Diumenge, XXVI. En aquest die, entre lase dotze y una horas aprés mitxdia, partiren de la
present ciutat lo il·lustre y reverendíssimo se
nyor bisbe de Urgell, lo il·lustre y molt revea.
b.
c.
d.
e.

a continuació un espai en blanc.
a continuació ratllat Ro.
a continuació ratllat cons.
a continuació ratllat las personas dels.
a continuació ratllat una.
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rent don Carles Pau de Cardona, abat del
Stany, fraa... de Caldés, prior de Sanct Mersal,
lo il·lustre don Francesc Dalmau de Rocabertí,
vescomte de Rocabertí, mossèn Joan Francesch de Caldés, senyor de Segur, y lo nobble
don Garau de Queralt, senyor de Santa Coloma de Queralt, y mossèn Joan Francesc de
Caldés, senyor de Segur, mossènb Joan Loís
Lull, mossèn Jaume de Mitjavila y mossèn Loís
Dusay, misser Francesch Sans y misser Loís de
Copons, qui per los senyors deputats són estatsc elegits per ha enbaxadors perd ha la magestat del rey nostre senyor, per a deduir los
agravis fets y.s cotinuen fer a.n aquest Principat per don Hierónimo Manrique, qui és estat
tramès a la present ciutat per la magestat del
rey nostre senyor per pubblicar la visitae, y segons que de l’excel·lentíssimo senyor loctinent
general han entès. Y los senyors deputats los
aconpanyaren fins a las casas fora lo portal de
Sanct Antoni, hont de ells se despediren. Se’n
tornaren dits senyors deputats oÿdors de
comptesf ab las massas devant, aconpanyats de
molts officials, se’n tornaren a la casa de la Deputació.
95v

Dijous, XXX. En aquest die los senyors deputats
reberen una letra dels enbaxadors que a sa magestat trametien, de la vila de Cervera, y estant
axí aplegat en consistori lo excel·lentíssimo senyor loctinent general los tramès a demanar.
Qui encontinent, acompanyats dels officials y
ministres del dit General, ab les masas devant,
com acostumeng partiren de la Deputació per a
casa de sa excel·lència, y essent en sa presència,
per Barnat Massip, scrivà de manament, féu legir una letra de sa magestat tramessa a sa excel·
lència, ab què li deye com sa voluntat ereh que
la enbaxada tramesa per los deputats que se’n
[tornàs], perquè si arribave allí no.si dexaria
veure ni tanpoc los oiria, y que les pretensions
que tenen que les enviassen a sa magestat y que
ell hi manaria proveir, y que així seria més bé
per ells y per la terraj, hi.ls donà sa excel·lència
a dits deputatsk una letra de sa magestat en
creensa de sa excel·lència, la qual manaren legir, y oÿda aquella y la creensa que ja abans legintl dita letra havien entesa, dits deputats dea. a continuació un espai en blanc.
b. mossèn..., interlineat al marge esquerre.
c. a continuació ratllat tramessos.
d. a continuació ratllat lo.
e. a continuació ratllat segons.
f. a continuació ratllat y.
g. a continuació ratllat no.
h. ere interlineat.
i. a continuació ratllat porran.
j. a continuació ratllat hilis.
k. a continuació rallat la qual rebuda per dits deputats manaren legir.
l. a continuació ratllat aquella.

manaren a sa excel·lència si.ls farie mersè de
fera comunicar ob manar donar-los còpia de
dita letra de sa magestat per ha mostrar-la a les
persones dels tres staments, e sa excel·lència
manà a mossèn Bernat Masip, scrivà de manament, // 96r // que la aportàs y legís en lo
consistori de ses senyories, e així se’n tornaren
dits senyors deputats y oÿdors en lur concistori, ha ont trobaren les persones dels tres staments eletes per los brassos sobre dit negossi,
les quals ja abans de exir de la casa de la Deputació havien manades convidar, ço és, ecclesiàstichs: lo il·lustre y molt reverent senyor don
Loís de Servelló, abat de Sanct Culgat de Vallers, don Miquel de Tormo, lo abat Agulló,
mossèn Galseran Albanell yc mossèn Antoni
Brunet. Militars: don Francesc de Guimerà,
don Joan de Boxadors, mossèn Miquel Oliver,
mossèn Rienbau Corbera, mossèn Galseran
Burguès. Reals: mossèn Miqueld Bastida, conseller segon, mossèn Miquel Salgueda. E encontinent que foren assentats dits senyors deputats, fonc aquí mossèn Barnat Massip, lo
qual legí dita letra de sa magestat per ha sa excel·lència, ab la qual se entenia com ere la voluntat de sa magestat que dita enbaxada se’n
tornàs, y a la fi de dita letra, segons fonc referit,
fonc vist per algunes de ditas personas aquí presents que a la fi de dita letra eran escritas quatre
o sinc líneas de mà de sa magestat, encarregant
a sa excel·lència que fes que dita enbaxada se’n
tornàs, perquè tenia determinat de noe veurel’s
si hi arribaven, y que seria molt millor per ells
que se’n tornàs. E tanbé fonc legida per lo dit
mossèn Massipf una altra letra de un criat de sa
excel·lència, anomenat Cipión Caratxo, ab la
qual scrivia a sa excel·lència com ere stat ab lo
vici-canseller y li havia dada rahó de la determinació se ere feta de la ditag enbaxada se feye a sa
magestat, del que diu féu molta maravella. E
acabades que agué dit mossèn Massip de legir ditas letrash, los senyors deputats li digueren que
entengués ab sa excel·lència si de dita letra de sa
magestat los faria mersè de manar donar-los-ne
còpia, y se’n anà dit mossèn Massip. E dits senyors deputats y oÿdors de comptes consultaren
ab dites persones del dit negossi, y haguts molts
y diversos tractes fonc conclòs que deprés dinar,
a les tres hores, se fes convocació de les persones
dels tres brassos, a consell dels quals se determinaria lo faedor sobre dita enbaxada, si se’n tornaria. E per ésser hora tarda quiscú se’n anà

[1568 ]

a. fer interlineat.
b. a continuació ratllat de.
c. a continuació ratllat lo.
d. a continuació ratllat Oliver.
e. no interlineat.
f. a continuació ratllat de.
g. dita interlineat.
h. a continuació ratllat dit mossèn Massip.
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en sa casa, y manaren als porters que convidassen totes les persones dels brassos, y al síndic
los senyors bisbes y conseller. Dit dia, deprés
dinar, se ajustaren y congregaren en la casa de
la Deputació les persones dels tres staments devall scrites: lo il·lustre y reverendíssim senyor
fra Benet de Toco, bisbe de Vic, lo il·lustre y
reverendíssim senyor don Pedro Carlos, bisbe
de Gerona, mossèn Pere Traver, canonje de Girona, don Loís de Servelló, // 96v // abat de
Sanct Culgat, mossèna... Avinyó, canonje de
Gerona, mossèn Barnat Sanctcliment, mossèn
Galseran Albanell, mossèn Guillem Pere Comes, mossèn Antoni Brunet, canonjes de la Seu
de Barcelona, y don Miquel Tormo, prior de
Bessalú. Militars: don Johan de Boxadors, don
Joan Tarré, don Joan Tarré, menor, don Jayme
de Cardona, mossèn Rienbau de Corbera, don
Enric Palau, mossèn Francesc de Vilafranca,
mossèn Hierònim Vilana, mossèn Ramon Vicens de Sanctmenat, mossèn Pere Cassador,
mossèn Francesc Gualbes, de Corbera, don
Barnat Meca, mossèn Çalbà, mossèn Francesc
Antoni Setantí, don Johan de Guimerà, mossèn Francesc Aguilar, don Francesc de Rebolledo, don Sbert Palau, mossèn Miquel Oliver,
don Barnat Joan de Marimon, don Miquel
Bosc, don Alexandre de Paguera, mossèn Janot
de Gualbes, don Garau de Alentorn, don Francesc de Guimerà, don Pedro de Santcliment,
mossèn Galseran Caorts, mossèn Galseran Burguès, mossèn Francesc Carbonell, don Miquel
Palau, don Pedro de Eril, mossèn Gaspar Far
ran, mossèn Onofre Argensola, mossèn Marc
Antoni de Monsuar, don Loís de Sentelles,
mossèn Jaume de Aguilar, don Martí Joan
Meca, mossèn Miquel de Bellafilla, mossèn
Francesc Ramon Fivaller, mossèn Hierònim
Cardona, don Perot de Castellet, mossèn Galseran Lull, mossèn Joan Despesen y Badia,
mossèn Francesch de Boxadors de Pontons,
mossèn Janot de Cruïlles de Vilubir, mossèn
Carles de Lupià, mossèn Federic Pol. Reals:
mossèn Miquel Bastida, conseller segon, mossèn Loís Gibert, mossèn Hierònim Sanctcliment, mossèn Baranguer Çapila, mossèn Jaume Vila, mossèn Francesch Grau, mossèn Pere
Farreres, mossèn Perot Amat, mossènb... Puigdepons y mossèn Salgueda. A les quals persones, axí com dit és ajustades y congregades,
fonc per lo senyor deputat ecclesiàstic, en effectec dit, com lo dia passat a la tarda reberen una
letra dels enbaxadors, per home propri, a la
posta, de Cervera, junctament ab una de sa magestat per als dits enbaxadors, la qual vostres
senyories y mersès oiran, que.s legiran. Y vuy
a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació un espai en blanc.
c. en efecte interlineat.

de matí lo excel·lentíssimo senyor loctinet general nos ha enviat a dir que fóssem ab ell,
que.ns volia parlar, y que.y anàssem a les nou
hores, y axí hi som anats hi.ns ha donada una
de creensa de sa magestat, que tanbé vostres
senyories y mersès oiran, y la creensa és estada
legir-nos una letra de sa magestat ab la qual referex que ha rebudas las de sa excel·lència y entenia la determinació que havíem feta, fent maravella que ab tan poca ocasió fessen tan gran y
sumptuossa enbaxada, com més largament
misser Ailla més largament referiria a vostres
senyories y mersès. Y encontinent, de manament y ordinació de dits senyors deputats, foren legides per mi, Josef Cellers, scrivà major
del dit General, las letras que los enbaxadors
fan als dits senyors deputats y la que sa magestat fa als dits [...]. Y legidas aquellas, misser Pere
Ailla, altre dels assessors del dit General, referí
la que sa magestat scriu a l’excel·lentíssimo senyor loctinent, de la qual sa excel·lència no és
estat servit donar-ne còpia. Y referí tanbé algunas altras cosas més havant. Y oït tot lo demuntdit, y haguts // 97r // molts y diversos
tractres, fonc conclòs que la enbaxada de las
nou personas que anave a la magestat del rey
nostre senyor, que estave aturada esparant resposta dels senyors deputats, que tornàs, y que
s’anomenàs un cavaller qui, junctament ab assessor o advocat del dit General, anàs per ha informar a sa magestat del que passa, pus que sa
magestat vol ésser informat, com ab dita letra
se entén. E quant vingué al loc de votar, lo conseller dix que sos companyons eren anats a visitar la baronia de Moncada, com cada any acostumen, als quals ja havia enviats a demanar y
encara no eren vinguts, que vinguts que fossen
ell los consultaria com acostume y que mentrestant oiria los vots, y axí votaren y feren la
conclusió demuntdita. Y acabat de votar, y tenint nova dit conseller com los consellers conpanyons seus eren en la casa de la ciutat, hi anà
per ha referir-los dita conclusió, y anat se’n
fonc los il·lustres y reverendíssimos senyors
bisbes de Vich y de Gerona tanbé se’n anaren y
digueren que tenien un negossi ab sa excel·lència, y al cap de una stona tornà lo dit conseller
segon, qui dix com havia referit a sos companyons lo que assí se era conclòs y que se aderian
y eran del matex parer. E los dits senyors deputats, oÿda la dita resposta y deliberació, que de
nou fossen confirmades les persones que en
aquest negossi entrevenien, y per les absens ne
fossen anomenades de altres, y axí foren anomenats, ecclesiàstichs: per lo il·lustre y molt reverent senyor don Carles de Cardona, mossèn
Guillem Pere Comes, canonje de Barchinona;
don Loís de Servelló, don Miquel Tormo; lo
abat Agulló, misser Galseran Albanell, mossèn
Antoni Brunet y mossèn Barnat Santcliment.
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Militars: don Francesch de Guimerà, don Joan
de Boxadors, per don Garau de Queralt, don
Barnat Meca; mossèn Miquel Oliver, mossèn
Rienbau de Corbera, mossèn Ramon Vicens
de Santmenat y mossèn Galseran Burguès.
Reals: mossèn Miquel Bastida, conseller II, per
mossèn Joan Luís Lull; mossèn Loís Gibert;
mossèn Jaume Joan Çapila, per mossèn Loís
Setantí, mossèn Baranguer Çapila; per mossèn
Jaume de Mitjavila, mossèn Miquel Salgueda
y mossèn Miquel Vallseca. E feta dita nominació, los senyors deputats y oÿdors de comptes y les dites persones dalt anomenades se’n
entraren dins consistori y agust molts y diversos tractes entre ells fonca conclòs y deliberat
que en la hora matexa, ab diligència, se despedesca mossèn Francesch Despujol, qui dels
dits enbaxadors aportà dita letra, ab la letra
del consistori ab la qual se.ls daya que en la
hora matexa se’n tornassen, y que·s don rahó
a sa excel·lència dient-li que per obeir als manaments de sa magestat scriuen als enbaxadors que se’n tornen, y que los senyors deputats que anomenen la persona que·ls apa// 97v // regue per anar a informar a sa magestat, y que aprés de feta dita nominació se’n
donàs rahó a sa excel·lència. Y axí se’n anaren
les dites persones, y anades se’n foren, los
dits senyors deputats y oÿdors de comptes
real restaren en concistori, digueren y manaren a misser Pere Ailla y a misser Francesch
Gort, qui servex lo offici de advocat fiscal per
misser Loís de Copons, que en la hora matexa
anassen a sa excel·lència y li diguèssen com
per obeir al que sa magestat ordone havian
deliberat que los enbaxadors que se’n tornen.
Y axí, en la hora matexa anaren a sa excel·lència, y tornats foren referiren que havien dit a
sa excel·lència lo que per sas senyorias los era
stat manat y que sa excel·lència los havie respost que·y folgave molt, y que si havien de enviar persona alguna a sa magestat que partís
prest, segons que·n referiren los dits misser
Ailla y Gort tornats foren. E oÿda dita resposta, los dits senyors deputats y oÿdor de comptes real se tancaren en concistori per ha ferb la
nominació de la persona qui avie de anar a informar a sa magestat, y per no poder concordar en una persona fonc determinat dexar dita
nominació per a demà, perquè millor en la nit
millor hi puguen pensar. E manaren a mossèn
Miquel Despujol, qui lo die abans ere vingut
de Cervera a la posta, ab letra dels enbaxadors,
que en la hora matexa partís ab la letra del
consistori per ha dits enbaxadors, y axí partí a
les nou hores de nit.

98v

Octubre, any
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Divendres, lo primer. En aquest die, deprés dinar, a les tres hores, se aplegaren y congregaren
en la casa de la Deputació les persones següents. Ecclesiàstics: lo il·lustre y molt reverent
don Loís de Cervelló, abat de Sanct Culgat,
don Miquel Tormo, lo abat Agulló, mossèn
Galseran Albanell, mossèn Antoni Brunet,
mossèn Barnat Sanctcliment, mossèn Guillem
Pere Comes. Militars: don Francesch de Guimerà, don Joan de Boxadors, don Barnat
Meca, mossèn Miquel Oliver, mossèn Ramon
Vicens de Sanctmenat y mossèn Galceran Burguès. Reals: mossèn Miquel Bastida, conseller
segon, mossèn Jaume Joan Çapila, mossèn Baranguer Çapila, mossèn Miquel Salgueda y
mossèn Miquel de Vallseca. A les quals persones per los senyors deputats digueren com per
ha fectuació del que aïr determinaren de enviar
a sa magestat una persona, havien feta anominació del molt il·lustre y molt reverent senyor
don Loís de Cervelló, abat de Sanct Culgat, qui
aquí ere present, ya de misser Loís de Copons,
qui ere ab la enbaxada, y les dites persones, hagut entre ellas alguns tractes y col·loquisb aparagué a tots molt bé, solament se donàs molta
pressa en partir y que fos lo més prest que porie, y lo dit senyor abat, aprés de haver acceptat
lo dit càrrec, dix que partiria tota hora y lo més
prest que ses senyories y mersès li manarien, y
axí les dites persones se’n anaren y los senyors
deputats y oÿdors romangueren en consistori
per entendre en lo faedor.
Dissabte, II. En aquest die, deprés dinar, a les
duas horas, partí de la present ciutat a la
posta lo dit il·lustre y molt reverent senyor
abat de Sanct Cugat, ab les letres y memorials
o instruccions, ut in registro. En aquest matex
die se ajustaren en la casa de la Deputació los
doctors següents per tractar dels corrents negossis: misser Pasqual, misser Font Pastor,
misser Andreu Farrer, misser Fort y misser
Guardiola.
99r

a. a continuació ratllat con.
b. a continuació ratllat dita.

Diumenje, III. En aquest die passà d’esta vida a
la glòria la ànima de la magestat de la reyna y senyora nostra dona Isabel, muller de la magestat
del rey y senyor nostre don Felip; cuius anima
requiescat in pace. En aquest die, de matí, per la
volta de la professó de Corpus se féu molt solemna professó de totes les parròquies, òrdens y
religions, la qual professó y las dels dos dias
aprés següents faedores sa Sanctedat ha manadas fer fent gràcias a Déu per la mersè que Déu
nos ha feta en donar victòria a l’excel·lentíssimo
a. y de ... enbaxada interlineat.
b. a continuació ratllat fonc.
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senyor duc de Alba, qui per la magestat del rey
nostre senyor té camp en Flandras contra dels
luterans, y que preguen a Déu le·y vulla perseverar y mentenir y vulla convertir los luterans a
la vera fe.

100r

Dilluns, XI. En aquest die se ajustaren y congregaren en la casa de la Deputació los doctors
següents: misser Càller, misser Guardiola,
misser Pasqual, misser Farrer, misser Fort, per
lo que se havia entès que los reverents senyors
inquisidors avien [...] alguna cosa contra de
mossèn Barnat Aymeric, veguer de Barchinona. En aquest matex dia, segons se entengué per mossèn Barnat de Aymeric, veguer o
regent la vegaria de Barchinona, los senyors inquisidors lo harestaren per la present ciutat de
Barchinona y mitja legua entorn de Barcelona,
com apar largament en la deposició de dit vaguer en lo procés. E fonc deliberat que demà
de matí se ajusten les persones de la enbaxada
y les persones altres qui en aquest negossi entrevenen.

100v

Dimarç, XII. En aquest die, de matí, se ajustaren y congregaren en la casa de la Deputació les
persones següents: lo il·lustre y molt reverent
don Carles de Cardona, don Miquel Tormo,
mossèn Galseran Albanell, mossèn Antoni
Brunet, mossèn Barnat Sanctcliment, fra Martí
Joan de Caldés, mossèn Guillem Pere Comes.
Militars: lo il·lustre vescomte de Rocabertí,
don Francesch de Guimerà, don Garau de Queralt, mossèn Galseran Burguès, mossèn Miquel
Oliver, mossèn Rienbau de Corbera, don Bernat Meca, mossèn Ramon Vicens de Sanctmenat. Reals: mossèn Miquel Bastida, conseller
segon, mossèn Loís Setantí, mossèn Joan Loís
Lull, mossèn Miquel de Vallseca, mossèn Jaume de Mitjavila, mossèn Miquel Salgueda,
mossèn Jaume Joan Çapila, mossèn Loís Gibert
y mossèn Baranguer Çapila. Y los doctors següents, ultra los assessors y advocats ordinaris
del dit General y advocat fiscal: misser Càller,
misser Pasqual, misser Font Pastor y misser
Fort. Les quals persones, entès lo aresta fet per
los reverents pares inquisidors de la persona del
veguer de Barchinona, y haguts entre ells molts
y diversos tractes, fonc deliberat per dits se
nyors deputats, oÿdors de comptes y dites perso
nes, que don Johan de Boxadors y mossèn Galseran Burguès, que anassen a l’excel·lentíssimo
senyor loctinent generalb, dient-lic en substància comd haurà un any que sa excel·lència se
posà en les qüestions que eren entre los deputats e senyors inquisidors, y que per lo apunctament que sa excel·lència hi posà los deputats
han servat aquell fins avuy, com en aquell estave contengute, e com hajen era entès dits deputats que los dits senyors inquisidors contra el
dit apunctament passarien avant contra de al-

Dilluns, IIII. Festum beati Francisci. En aquest
dia, de matí, se féu altra professó per lo matex
effecte. Anà per la plassa Nova, per dintre lo
Hospital, per lo carrer de l’Hospital, per la Bocaria y per Sanct Jaume a la Seu. En aquest matex dia, a les quatre hores, los senyors deputats
anaren a resibir los enbaxadors qui tornaven, e
isqueren a rebre’ls fins a la Creu Cuberta y vingueren tots plegats fins a la Deputació, hont
tots y deputats y enbaxadors quiscú se’n anà a
casa sua per ser tart.
Dimarça, V. En aquest die se féu altra semblant
professó per lo matex effecte, y anà per la plassa
de Sanctana, per lo carrer de Sanct Pere Sobirà
y Jusà y a la Seu. En aquest matex dia arribaren
a la platja de la present ciutat de Barchinona
tretze galeres que va per capità de ellas Gil Endrada, comanador de Sant Joan, que són d’Espanya.
99v

En aquest matex dia, entre les quatre y sinc hores deprés dinar, vingueren en la casa de la Deputació las personas de la enbaxada y las dels
tres staments qui acostumen de ajustar-se y per
dits negossis són anomenades: lo il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Urgell, don Carles
de Cardona, don Miquel Tormo, fra Martí
Joan de Caldés, mossèn Antoni Brunet, lo il·
lustre vescompte de Rocabertí, don Garau de
Queralt, mossèn Joan Francès de Caldés, don
Francesch de Guimerà, mossèn Miquel Oliver,
mossèn Ramon Vicens de Santmenat, mossèn
Rienbau de Corbera, mossèn Galceran Burguès. Reals: mossèn Miquel Bastida, conseller
segon, mossèn Loís Setantí, mossèn Joan Luís
Lull, mossèn Miquel Vallsecab, mossèn Jaume
Joan Çapila y misser Francesch Sans. A les quals
persones fonc referida la dita nominació del dit
il·lustre y molt reverent don Loís de Servelló yc
de misser Loís de Copons, la quall ja dits enbaxadors sabian per ésser-se trobats, conforme lo
orde que aportave dit don Loís, encara que dits
enbaxadors volgueren dar alguna quexa que tenian per haver feta dita nominació sens aguarda-los, quals, entesa la causa romanguerend satisfets de dita nominació dels dits don Loís de
Servelló y de misser Loís de Copons.

a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.
e.

Dimarç interlineat, damunt de Divendres ratllat.
a continuació ratllat y.
y de misser Loís de Copons interlineat.
a continuació ratllat molt.

arest... persona interlineat.
a continuació ratllat y li.
a continuació ratllat com.
a continuació ratllat avuy.
a continuació ratllat y.
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gunes persones qui leshores entrevingueren en
dita execució, que per ço los deputats ne donaven aquesta rahó a sa excel·lència, perquè fos
servit de exir-se’n del mitx, y axí partiren de la
casa de la Deputació, y tornats foren dits Boxadors y Burguès, digueren y referiren als dits
senyors deputats, oÿdós de comptes y persones
damunt anomenades que havien dit en substància a sa excel·lència lo que per ses senyories y
mersès los era estat manat, y que sa excel·lència
los respós que esta nit havie rebuda una carta de
sa magestat ab què li done molta culpa com no
ha feta o dada la assistència necessària als dits
inquisidors, y que mirassen que los qui aconsellaven als dits deputats no.ls aconsellasen cosas
scandalosas, y axí en effecte ho referiren. E haguts molts tractes sobre lo faedor, manaren los
senyors deputats a Bernat Icart, hú dels porters
de la casa de la Deputació, que en la // 101r //
hora matexa anàs a casa de mossèn Hierònim
Serapio de Sorribes, fill y hereu de mossèn
Hierònim Sorribes, quòndam, que done
compte y rahó de l’inventari que son pare prenguè carrec dels béns del senyor inquisidor Jordi
de Padilla. E tornat fonc dit Bernata Icart, dix y
referí com en la hora matexa venia de casa de
ditb mossèn Hierònim Sorribes y que li ha dit
lo que per ses senyories li és estat manat, y li ha
respost que digués a ses senyories que.ls bessave les mans y que ell ere molt bon cathalà y
que seria a besar les mans de ses senyories. E
tanbé manaren a Melchior Rovira, porter real,
que vaje en la hora matexa per execució de la
provisió feta a XXX de janer de l’any MDLXVII,
anàs a casa de Agostín Malo, y que sots pena
de sinc-cents ducats li manàs de part de sas senyorias que la hora matexa lo siguesca per coses tocants lo interès del General. E tanbé tornaren a manar al dit Joan Barnat Icart, porter
real, que anàs a casa de Joan de Solsona y li manàs, de part dels senyors deputats, que en la
hora matexa lo seguesca. E al cap de una stona
tornà lo dit Melcior Rovira y dix que en la hora
matexa venia de casa del dit Agostín Malo, la
qual té en lo carrer de Sanctac Anna, y al costat
ded del dit monestir, lo qual ha trobat davant, y
li he dit que los senyors deputatse me enviaven
a ell, que per coses convenian lo bé del General
que se’n vingués ab mi a pena de sinc-cents ducats, y ell, dit Agostín Malo, me dix que reprotestava, que ere secretari del Sanct Offici y que
no podia venir, y jo li he dit que jo no li protestava sinó que los senyors deputats lo havien
menester per cosas del General y que se’n vingués ab mi a pena de sinc-cents ducats, y ell me
a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat me.
dit interlineat.
a continuació ratllat Anta.
a continuació ratllat dita sglésia de Sancta Anna.
a continuació ratllat lo.

tornà a replicar que ere secretari del Sanct Offici, y axí me’n so vingut. E dit Barnat Icart referí que ere anat a sercar lo dit Solsona y que
no l’havie trobat. E fonc deliberat y conclòs
que de totes les dites coses se’n donàs part al
reverendíssimo senyor bisbe de Urgell, qui per
sa indisposició no ere exit de casa, y per ha ferho-y entendre foren anomenats mossèn Barnat de Sanctcliment y mossèn Rienbau de Corbera. Més enviaren a demanar a mossèn Cerafí
Farrer, algotzir extraordinaria // 101v // y
constituït personalment dit Serafí Farrer, algotzir extraordinari, en presència dels senyors
deputats y oÿdors de comptes del dit General,
los dits senyors deputats y oÿdors de comptes
del dit General, en virtut del jurament, sagrament y homanatje que té prestat o que prestar
és tingut y obbligat de exequir las requestas
dels dits senyors deputats, lo requeriren que se
assegur de la persona de Agostín Malo, y aquell
près apart en los càrsers de la presentb casa de la
Deputació. E lo dit mossèn Serafí Farrer, responent, dix que estave prompte y aparellat de
fer lo que per dits senyors deputats li és manat,
conforme lo jurament, sagrament y homanatje
que en lo intrant de son offici té prestat [...]
Fransesc Cavaller, notaric, e Joseph Riera, scriptor Barchinona. E més fonc deliberat que ded
totes aquestes coses se’n donàs particular avís
als magnífichs consellers de la present ciutat y
al reverent capítol de la Seu de Barcelona, y axí
foren anomenats per ha fer-ho a saber al dit reverent capítol don Miquel Tormo y mossèn
Antoni Brunet, canonje de Barchinona, e per
ha fer-ho saber als magnífichs de consellers
mossèn Joan Loís Lull y mossèn Baranguer Çapila. E per ésser hora molt tarda se’n anaren les
dites persones y los senyors deputats y alguns
officials del dit General romangueren en la casa
de la Deputació per ha entendre lo faedor sobre
dit negossi.

[1568 ]

Dimecres, XIIII. En aquest die, de matí, entre
las set y vuyt hores, vingué en concistori <vingué> mossèn Ferrando Vernigal, balle de la
present ciutat de Barcelona, qui per los senyors
deputats ere estat cridat, qui se offerí, en virtut
del jurament, sagrament y homanatje que té
prestat de exequir las requestas dels senyors deputats, fer tot lo que per dits senyors deputats li
serà ordenat. E a les vuyt hores vingueren mossèn Johan Loís Lull y mossèn Baranguer Çapila, qui referiren als senyors deputats que en la
hora matexa venien de la casa de la ciutat y havien dit als senyors consellers que venien aquí
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat de sa.
a continuació ratllat ciutat.
a continuació ratllat y.
a continuació ratllat tot se’n don.
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per part dels senyors deputats y de les persones
dels tres staments qui en aquest negossi entrevenien, per donar-los part del que passave, y
que com lo senyor mossèn Miquel Bastida,
conseller segon, és estat en // 102r // tot lo que
en la casa de la Deputació fins assí se hés fet y
tractat, y que ell tenia licència dels senyors deputats de donar-los lo que los informaria largament, y axí.u féu, y dit que agué lo dit mossèn
Bastida, los dits senyors consellers respongueren que ells farian ajustar prohomanja y si menester era consell de Cent per millor assertar en
lo faedor, amostrant dits consellers molta gana
de afavorir dit negossi, segons que en substància referiren los dits mossèn Lull y mossèn Çapila. En aquest die, de matí, entre las nou y deu
hores, se ajustaren en la casa de la Deputació les
persones devall scrites dels tres staments de ordinació del senyors deputats. Ecclesiàstichs: fra
Onofre de Monsuar, balliu de Mallorca, don
Joan de Tormo, lo abat Frigola, don Barnat de
Josa, fra Martí Joan de Caldés, fra Francesch
Burguès, mossèn Galseran Albanell, don Carles
de Cardona, mossèn Pere Viver, degà de Barcelona, lo abat Quintana, mossèn Guillem Pere
Comes, canonje de Barcelona, mossèn Antoni
Brunet, canonje de Barchinona, y mossèn Barnat Sanctcliment. Lo il·lustre don Francesch
Dalmau de Rocabertí, vescomte de Rocabertí,
don Juan de Boxadors, don Anton de Pau, don
Miquel Bosc, mossèn Francesch Gualbes de
Corbera, don Garau de Lantorn, mossèn Joan
Gualbes, don Francesch de Rebolledo, mossèna... Bellafilla, mossèn Miquel de Boxadors,
don Joan de Erill, don Joan de Guimerà, mossèn Ramon Vicens Sanctmenat, don Jayme de
Cardona, don Barnat Joan de Marimon, mossèn Rienbau de Corbera de Linàs, don Enric
Palau, don Federic de Cabrera, mossèn Gaspar
de Ivorra, mossèn Tomàs Pujades, mossèn Enric Agullana, mossèn Onofre Salbà, mossèn
Pere Joan de Sanctcliment, mossèn Jaume
Camps, mossèn Galseran de Junyent, don Johan Tarré, mossènb... Vilafranca, mossèn Francesch Miquel Pol, don Sbert Palau, mossèn Gabriel Cassador, mossèn Jaume Joan de
Vilatorta, mossèn Francesch Agulló, mossèn
Thomàs Pujades, mossèn Galseran Cahors,
mossènc... Arnau, mossènd... Vallgornera, don
Enric Despalau, don Faderic Despalau, mossèn
Hierònim Valls, mossèn Joan Francesch de
Caldés, mossène... Agulló, de Bellveí, don Parot de Castellet, mossèn Pau de Fluvià, misser
don Loís de Paguera, mossèn Làtzer de Costabella, don Joan de Erill, menor, don Joan Bura.
b.
c.
d.
e.

a continuació un espai en blanc.
a continuació un espai en blanc.
a continuació un espai en blanc.
a continuació un espai en blanc.
a continuació un espai en blanc.

guès, don Plegamans de Marimon, mossèna...
Satantí, mossèn Hierònim Ortís de Cabrera de
Concabella, mossèn Francesc Satantí, mossèn
Galseran Burguès, mossèn Miquel Oliver, mossèn Loís Gualbes, mossèn Perot Çalbà, mossèn
Bernat Ivorra, mossèn Pere Cassador, mossèn
Janot Oliver, mossènb... de Argensola, mossèn
Gaspar de Pons de Ribelles. Reals: mossèn Miquel de Vallseca, mossèn Joan Loís Lull, mossèn Jaume Joan Çapila, mossèn Loís Setantí,
mossèn Loís Dusay, mossèn Guillem Quirses,
mossènc... Puigdepons, mossèn Beranger Çapila, mossèn Jaume de Mitjavila, mossèn Enric
Tarré, menor, // 102v // mossèn Miquel Salgueda y mossèn Jaume Vila. A les quals persones,
per lo senyor deputat ecclesiàstic fonc referit lo
que ja los reverents pares inquisidors ab lo veguer, algotzir Farreras y altres persones qui havien entrevingut en la execució, axí en la present ciutat com en la vila de Perpinyà, y que
tenien per molt cert que no dexarian de passar
més havant. E aguts molts y diversos tractes,
fonc conclòsd que los senyors deputats y persones ja per a dit effecte anomenades ab molt bon
consell fassen y entengan en lo faedor, y lo que
més convinga per lo bé del negossi, y axí se’n
anaren y los dits senyors deputats y persones
eletese y restaren en lur concistori. E aprés don
Miguel de Tormo, prior de Bessalú, y mossèn
Antoni Brunet referiren com eren anatsf al capítol de la Seu de Barchinonag per a donar-los
part de la que passa, de ordinació de ses senyories, y que per lo reverent capítol eren estats
anomenats per ha fer la enbaxada a sa excel·
lència misser Garau Vilana, misser Cassador y
ells endosos. En aquest die, de matí, se ajustaren en la casa de la Deputació los doctors següents, ultra dels assessors y advocats del dit
General: misser Càller, misser Claris, misser
Coromines, misserh Font Pastor, misser Pasqual, misseri Serra y misser Guardiola, misser
Fort, misser Franquesa. En aquest matex dia, ja
molt gran dia, vingueren en consistori mossèn
Agostín Malo, mossèn Hierònim Galseran de
Sorribes y Andrés Gualves, y presència de les
dites persones dels tres staments, qui aquí eren
presents, legí una scriptura, dit Malo, firmada
segons elj legí dels senyors inquisidors, ab la
qual deyek, segons se entengué, que mossèn
Francesc de Caldés, deputat militar, y misser
a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació un espai en blanc.
d. a continuació ratllat per la major.
e. eletes interlineat.
f. a continuació ratllat as.
g. a continuació ratllat y havent dit eren.
h. misser interlineat.
i. a continuació ratllat Farrer.
j. el interlineat, damunt de sa ratllat.
k. a continuació ratllat que mossèn.
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Francesch Sans, asessor, que quiscú de ells que
tinguen lo arrest en lurs casas, de la quel no·n
volgué donar còpia, a la qual scripturaa, en la
hora matexa, per dit senyor deputat militar y
misser Francesch Sans fonch interposada appellació coram autentisis personisb, y la reberen dit
Malo y jo, quiscú per sí, qui est in manuali. Ans
de interposar dita apellació misser Sans, en presència dels senyors deputats y oÿdors y persones dalt anomenades, respongué al dit manament ell com dit és presentat, y la resposta
continuaren dit Agostín Malo y jo, // 103r // hi
a·n aquella respongué dit Malo, y en lo peu de
aquella assentàrem los testimonis, y aprés de
haver-la scritac per los respectes que a dit misser Sans aparagué, volgué que no fos aguda per
feta y volgué que aquella borrassend, y dit Malo
ho recusava de fer en si la borràrem lo dit Malo
y jo, y leshores continuàrem la dita apellació
que és en manual y la borràrem, que axí com ne
legia dit Malo un tros axí la borràrem fins aguérem acabat. Lo matex dia, passat mitxjorne,
vingueren en la casa de la Deputació mossèn
Ferrando Vernigal, balle de Barcelona, y Francesc Pallarols, sots-balle de Barchinona, los
quals per los senyors deputats foren de nou requerits, ço és, lo balle qui ja de matíf hi ere estat, hi·s continuà acte perquèg si·l volien dits
balle y sots-balle se·ls pogués donar, que és assí
continuat en la forma següent: “Constituït personalment en lo consistori del senyors deputats mossèn Farrando Vernigal, balle de Barcelona, y Francesc Pallarols, sots-balle de dita
ciutat, foren per los senyors deputats oÿdors de
comptes del dit General requests que a la hora
matexa anassen, sots virtut del jurament, sagrament y homanatje que tenen prestat a dits senyors deputats, que prenguen la persona de
Agostín Malo y que tenguen molt gran compte
y recato en no prendre’l a temps que estiga vacant ni excersint son offici o altre negocci per la
Sancta Inquisició, ans bé aguarden que aquell
sie en sa casa y despedit de tot negossi tocant a
son exersissi, y que aquell près, pus no ha volgut conparèxer, aportenh en la present casa ab
tot lo recato que convé y sens alguna manera de
scàndol, y aquell posen en lo loc que Melchior
Rovira que aportant pressa la persona de dit
Agostín Malo, aquell pose en una molt bona
instància, de manera que estiga ab tota la libertat que·s puga fer, estant enperò près, y dexe
a. a continuació ratllat lo dit misser Sans respongué, y dit
Malo.
b. a continuació ratllat que est contr.
c. a continuació ratllat apo.
d. a continuació ratllat a la.
e. passat mitxjorn interlineat.
f. a continuació ratllat hi ere stat.
g. a continuació ratllat testimoni de la.
h. a continuació ratllat a la.

parlar ab ell qualsevol persones. Essent presents per testimonis Loís Rufet, notari de Barchinona, Antoni Joan Bonet, notari, ciutedà de
Barchinona, y Joan Loís Riera, scrivent”. En
aquest matex dia vingueren en consistori mossèn Hierònim Galseran de Sorribes, reseptor
del Sanct Offici, y Andrés de Gualves, secretari
del Sanct Offici, als quals aprés que agueren
dits a dits senyors deputats en presència de les
personas eletes per las personas dels tres brassos
lo que per part dels senyorsa inquisidors los
fonc dit, les fonc respost // 103v // per los dits
senyors deputats en la forma següent: “responent los molts reverent y magnífichs senyors
deputats al que de paraula és estat referit per lo
magnífich senyor mossèn Hierònim Galseran
de Sorribes y del senyor Andrés de Galves, de
part de molt reverents y magnífichs senyors inquisidors del present Principat, dient y explicant de part de sas senyories que relaxen la persona de mossèn Agostín Malo, secretari del
Sanct Offici, y que junctament ab les requestes
si algunas ne tenen contra de ell rebudas lo remeten als dits senyors inquisidors, diuen que
dit Agostín Malo és estat pres per negossis y affers tocants a la Generalitat del present Principat, y per consegüent toca y se exputa la conexensa de dita sa causa a ells, dits senyors
deputats, y a la jurisdicció lur, conforme a capítols de Cort y altrament, y perquè dits senyors
inquisidors conforme a dits capítols no·s poden entrametre de las cosas de la Generalitat ni
tal pretensió han tinguda mayb y entenen que
tinguen vuy, no·s pot remetre ditc Agostín
Malo a la jurisdicció de ells, dits senyors inquisidors, perhò han determinat que si dits senyors inquisidors tenen necessitat de la indústria de dit Agostín Malo donaran aquella a
manleuta arrestat per tota la present ciutat fins
que altrament hi sie proveït per dits senyors deputats a pena de dos mil ducats, con ja abans ho
havian fet a saber a dit Agostí Malo, per fer-ne
servey a dits senyors inquisidors”. La dita resposta continuí jo, Josef Cellers, y dit Andrés
Gualves, ordenant-la lo honorable misser Pere
Ailla, presentsd, y lo molt il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe de Urgell y ditas personas.
En aquest matex dia, entre las nou y deu horas
de nit, vingueren en lo consistori dels senyors
deputats mossèn Miquel Salgueda y mossèn
Galseran Pau Lull, tramesos per los magnífichs
consellers y Consell de Cent, qui digueren de
part dels dits magnífichs senyors consellers y
Consell de Cent que lo dit Consell de Cent havie
deliberat que tres consellers y trese prohòmens
a.
b.
c.
d.
e.

[1568 ]

a continuació ratllat deputats.
a continuació ratllat conforme a dits capítols.
a continuació ratllat negossi.
a continuació ratllat las ditas personas.
a continuació ratllat prohonts.
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anassen aa sa excel·lència per soplicar-lo se volgués interposar en aquestas dissensionsb y remediar-las, y que sa excel·lència los respòs que
tenia dos consultas de sa magestat ab què li donaven molta culpa com no havie executat lo
que li és estat manat fes assistència a dits senyors inquisidors, y que seria bé que ells anassen a dits inquisidors, qui eren persones molt
manses y humanas, y que // 104r // ells tal volta
ho remediarian, y que axí se’n eren tornats hi
ho havien referit a les persones del dit consell, y
que lo dit Consell de Cent los trametria aquí
per donar-los part del que passa y que si.ls aparia se fes dita enbaxada a dits senyors inquisidors, y los dits senyors deputats y oÿdors de
comptes y personesc eletes resolgueren que
mossèn Rienbau de Corbera y mossèn Loís
Dusay, junctament ab los dits mossèn Salgueda
y Lull, vajen a casa de la ciutat y regresian a dits
senyors consellers y Consell de Cent la bona
voluntat y gana mostren tenir en dit negossi, y
que lo de la enbaxada de la Inquisició fassen lo
que seran més servits, y axí hi anaren. Y tornats
foren referiren com havien dit lo que per ses
senyories y mersès los ere estat dit. E aprés de
molts tractes fonc conclòs que per la inportància del negossi convenia molt que una persona
de molta importànsia a la posta anàs a donar
rahó del que passa a sa magestat, y per los dits
senyors deputats fonc anomenatd lo il·lustre senyor don Francesc Dalmau de Rocabertí, vescompte de Rocabertí, y feta dita nominació,
perquè lo dit il·lustre senyor vescomte recusà
de pendre dit càrrec, fonc anomenat don Barnat Meca, y que li fossen despedides las instruccions, letras y memorials nessessaris, y per ésser
molt tart, ço és, entre las onse y dotze de mitxanit, totom se’n anà. En aquest die, de matí,
lo excel·lentíssimo senyor loctinent general tramaté als senyors deputats per mossèn Barnat
Massip, scrivà de manament, una letra de sa
magestat ab la qual los avisse de la mort de sa
molt cara y amada muller, la qual morí ae... del
present mes de octubre enf...; cuius anima requiescat in pace.
Dijous, a XIIII. En aquest die, de matí, se ajustaren en la casa de la Deputació les persones següents, lo il·lustríssimo y reverendíssimo senyor bisbe de Urgell, don Carlos de Cardona,
don Miquell de Tormo, fra Martí Joan de Calders, mossèn Bernat Sanctcliment, mossèn
Anthoni Brunet, mossèn Guillem Pere Comes,
mossèn Galseran Albanell. Lo il·lustre senyor
a. a continuació ratllat casa de.
b. a continuació ratllat que parian.
c. a continuació ratllat dels dits.
d. a continuació ratllat mossèn.
e. a continuació un espai en blanc.
f. a continuació un espai en blanc.

don Francesch Dalmau de Rochamartí, bescomte de Rochamartí, don Joan de Boxedós,
don Miquel Bosch, mossèn Miquell Olivé,
mossèn Galseran // 104v // Burguès, mossèn
Sanctmanat, don Bernat Mecha, don Garau de
Queralt, mossèn Riembau de Corbera, mossèn
Jaume de Mijavila, mossèn Baranguer Çapila,
mossèn Luýs Dusay, mossèn Loýs Gibert, mossèn Miquell de Vallseca, mossèn Joan Loís
Lull, mossèn Miquell Salgueda. E los doctors
següents: misser Fort, misser Càller, misser
Pasqual, misser Font Pastor, misser Guardiola,
misser Coromines, misser Claris, misser Ferran. En aquest dia, entre les deu y onze hores
de matí, vingueren en concistori misser Pere
Vila y de Perearnau, promotor fiscal del Sanct
Offici, y mossèn Ferran, secretari del Sanct Offici, y dix en presència de les persones eletes
que los senyors inquisidors suppliquen “a estos
señores que sean servidos de soltar la persona de
Agostí Malo, secretario del Santo Officio, porqué
como es secretario tiene mutxos paperes y sabe muxos secretos, que sin ell no se pueden hazer, y que
ja aier lo enbiaron a supplicar a estos señores, y en
deffecto de no querérsele dar que síen servidosa de
que le pudamos comunicar mossén Ferrán y jo, y
que en defecto de no darle puedamos hazer las diligencias necessarias por repetir su persona, y que
es assó en effecto lo que aquellos señores dizen”. E
los dit senyors deputats, responent, diuen
“que despuys aïr enviaren a un porter de la
casa de la Deputació a casa de Agostín Malo
per a què de paraula li digués que sots pena de
sinch-centes lliures comparegués en lo concistori dels senyors deputats per coses que convenien a la Generalitat, lo qual respongué que
no.u volia fer, e feta dita relació, vehent sa contumàcia manifesta, se donà orde a un official
real que trobant a dit Agostí Malo fora de l’exercici de son offici y en sa casa lo prengués i
l’aportàs en la present casa, y axí, per execució
de dit manament, fonch pres dinant en sa casa
y aportat assí en la present casa, ha hont li
fonch dit per orde de dits senyors deputats
que donant fermanses per dos míliab ducats lo
relaxerian, lo qual ho recusà de fer, y aprés
fonch lo mateix dit a mossèn Sorribes y a mossèn Galbes, y que lo matex estan prests y apparellats de fer, y que si falta fa dit Agostí Malo
és per culpa sua, per no voler fer lo que és de
justícia y donar-los fermansa, y sempre y quant
vullen parlar ab ell ho poden fer, perquè may
és stat prohibit de parlar ab ningú”. E aprés
vingué mossèn Macip, scrivà de manament de
sa magestat, qui per part de sa excel·lència dix
als senyors deputats que en la hora matexa vajen los tres senyors deputats a sa casa, pera. a continuació ratllat que.
b. a continuació ratllat lliures.
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què·ls ha de parlar de coses concernents lo servey de sa magestat, qui li respongueren que en
la hora matexa hia anirien. Y en la hora matexa, los dits senyors deputats y oÿdós de
comptes, acompanyats de molts officials y ministres del dit General, partiren per a casa de sa
excel·lència. E essent en casa del excel·lentíssimo senyor loctinent general y en una sala
gran de aquella, en la qual ell com ha president
presidia, en presència de l’il·lustríssimo y reverendíssimo senyor bisbe de Barchinona, canceller de sa magestat, y dels magnífichs regent y
doctors del Real Consells Civil y Criminal, dit
excel·lentíssimo senyor loctinent general dix
que “los havía embiados ha llamar por los tumultos que havía encendido y [...] por la presente ciudad, como más llargamente lo referirán ell canceller y regente”. E lo il·lustríssimo y reverendíssimo senyor bisbe de Barchinona, canceller,
demanada la licència de sa excel·lència, dix
que sa excel·lència havia entès que els, dits
senyor deputats, havien manat fer tanchar les
cases de la Bolla y del General y fer cessar lo
excercici de aquelles cases, lo que causave molt
scàndol y admiració en tota la present ciutat, y
per consegüent per tot lo present Principat per
ésser cap de tot lo present Principat y ha hont
havie gent de moltes ciutats, villes y llochs del
present Principat, // 105r // e que més avant
havian entès com dits senyors deputats havien
manades despedir moltes letres per totes lesb
universitats del present Principat, del qual volien saber y entendre lo que ere, lo que causava
molta admiració, e que més avant havian
pressa la persona de Agostín Malo, secretari
del Sanct Offici, que tenia los secrets del Sanct
Offici, sens lo qual no·s podia fer cosa alguna.
E acabat hagué lo dit reverendíssimo bisbe de
Barchinona, canceller, com dit és, lo magnífich misser Francesch Montaner, regent la Real
Cancellaria, dix en presència dels dits excel·
lentíssimo senyor y doctors del Real Consell
los matexos tres caps, encharint lo qual mal
apparian les dites coses, si axí eren per dit excel·
lentíssim senyor loctinent general enteses, y
que ell, per lo que ere constituït en edat de
vuytanta anys o més havie vistes moltes experiències de aval·lots y que lo millor ere llevar-ne les occasions, que ell, com a cathalà que
és, y té fills y néts y amichs en la present ciutat,
no pot deixar de dit de son parer, perquè ells
tinguen la saviesa que convé en semblants negosis, y que ells són persones savies y tals
que.n ponderaran. E acabat hagué de parlar dit
magnífich regent, lo excel·lentíssim loctinent
general tornà a parlar y dix que no sols havien
entès lo susdit, però enchara que en la casa de
a. hi anirien... matexa interlineat.
b. a continuació ratllat lo present Principat.

la Deputacióa que menjaven y bevien, aportant allí vi y altres viandes necessàriesb, y que
aprés de haver ben menjat y begut deyan moltes paraules desacatades en prejudici de sa magestat y, lo que pijor és, de Déu. E lo senyor
deputat ecclesiàstich, hoÿt hagué tot lo demuntdit, y demanada licència de sa excel·lència, li dix les següents o semblants paraules:
“que feya molta maravella de semblants informacions com havien dades a sac excel·lència
tant contra veritat, perquè si les cases de la Bolla y del General eren tancades lo dia abans,
perd ventura serà perquè havien deliberat de
fer una enbaxada a sa excel·lència y per aconpanyar aquella havien dit als officials y ministres
de las ditas casas de la Bolla y del General vinguessen en lur concistori, y que ells tal volta
havien tancades ditas casas, y del que deia que
haurien que han manadas fer moltas letras a las
universitats del present Principat, fan molta
maravella qui ha poguda donar tal informació
a sa excel·lència per ser molt contrari al que
passa y tal pensament may se hés tingut per ser
estats sempre totas las personas y lurs predessessors que allí venen fidelíssims a la corona
real, y quant a la captura de Agostín Malo, que
per cosas de la Generalitat lo havien menester
que vingués a la casa de la Deputació sots pena
de sinc-centes liurese, no és volgut venir y que
leshores lo han manat fer pendre y li han fet
dir que donant idònea causió lo dexarian, y
que aquella no ha volguda donar, y que ere
sert cosa que enf les coses de la Generalitat los
presos fan lo que és de justícia y lo dit Malo
no·u vulla fer”. Y aprés lo senyors deputat militar replicà y dix, en suma, lo matex. Y aprés
mossèn Miquel d’Oms, deputat militar, replicà a sa excel·lència y li dixg moltes coses més
copiosament y en suma que si menjaven y bevian en la casah de la Deputació ere per més benefissi del negossi. Y axí se’n anaren y tornaren
a la casa de la Deputació, hont trobaren les demuntdites persones y mossèn Miquel Salgueda y mossèn Galseran Pau Lull, tramesos
per los magnífichs consellers, qui digueren a
dits senyors deputats y persones allí ajustades,
com dit és, que de ordinació dels honorables
consellers yi de les persones anomenades per
lo Consell de Cent eren anats al palau dels
senyors inquisidors hi·ls havien dit, de part de
dits senyors consellers, com los dits consellers,
sentint y vehent la contenció y controvèrsia és

[1568 ]

a. en la casa de la Deputació interlineat.
b. a continuació ratllat a la casa de la Deputació.
c. a continuació ratllat magestat.
d. a continuació ratllat no tenir.
e. a continuació ratllat y.
f. en interlineat.
g. a continuació ratllat en surro.
h. a continuació ratllat de la.
i. a continuació ratllat de les per.
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entre dits senyors inquisidors y senyorsa //
105v // deputats, y que los dits consellers per lo
que sentan y volrian levar ditas contencions,
havien menat a dir y supplicar lo excel·lentíssimo senyor loctinent general que s’i volgués
interposar en remediar-ho, y tanbé als senyors
deputats que·y volguessen pendre algun
apunctament, y que en açò los movia lo càrrec
que tenen per lurs officis y lo bon zel, y que no
prenent assiento o apunctament algú no podien dexar de donar-ne part a sa magestat per lo
que a ells toca, y que exint de la casa o palau de
dits senyors inquisidors anaren a casa de l’excel·lentíssimo senyor loctinent general per lo
que sa excel·lència los havie dit ho diguessen a
dits senyors inquisidors, qui respongué que havienb bé fet, y lo matex en suma referí dit mossèn Lull. E haguts molts y diversos tractes fonc
conclòs axí per lo que convenia donar més larga rahó a sa excel·lència, perquè manjaven y bevien en la casa de la Deputació, com per lo que
sa excel·lència havie dit paraules tocants als se
nyors deputats y a les persones que allí eren, y
tanbé per a dir a sa excel·lència que axí com se
havia donada falsa informació y relació a sa excel·lència y a son Real Consell del que·s deye y
feye era lo matex en lo que·ls inculpavan los inquisidors de desacatos y altres coses, y per a fer
la dita enbaxada foren anomenats lo il·lustríssimo y reverendíssimo senyor bisbe de Urgell,
don Carles de Cardona y mossèn Guillem Pere
Comes, canonje de Barchinona, lo il·lustre se
nyor vescompte de Rocabertí, don Joan de Boxadors y mossèn Galseran Burguès, mossèn
Vallseca, mossèn Loís Setantí y mossèn Joan
Loís Lull. E feta dita nominació manaren a mossèn Antoni Joan Bonet, notari, síndic del dit General, que en la hora matexa anàs a sa excel·lència
de part dels senyors deputats supplicant-lo fos
servit de donar-los hora perquè volien trametre
una enbaxada a sa excel·lència, y que supplicaven a sa excel·lència manar als doctors dels dos
consells que·y sien presents. E tornat fonc dit
síndicc, dix com havie dit a sa excel·lència lo que
per ses senyories li era estat manat, y que sa
excel·lència li dix que·ls faria ajustar. Deprés dinar las ditas personas elegides per dita enbaxada, tocadas las quatre horas, ab los porters ab les
masses devant, anaren a casa de sa excel·lència y,
segons que aprés que tornats foren, referiren a
sa excel·lència que feyen molt gran maravella
del que a sa excel·lència ere estat dit, que les
persones eletes per las persones dels tres staments menjaven y bevien en la casa de la Deputació y que deyen moltes paraules en desacato
de sa magestat y de Déu, y que feyen molt gran
a. a continuació ratllat inquisidors.
b. a continuació ratllat ben.
c. a continuació repetit En tornat fonc dit síndic.

maravella del que·s deya, perquè tots eren personas que tenian lo menjar a sesa cases y tan alimitades que no tenien per a què menjar a la casa
de la Deputació, y que feyen molta maravella
que sa excel·lència cregués semblants cosas, y
que podria ésser que axí com havien ditas
aquestas cosas a sa excel·lència y a sos reals consells los ne havien pogudes dir més, y que
aquest negossi anave tot ab noves y que no·ls
havien dexat sos parès ab aquexa let, y que
supplicaven a sa excel·lència que ho volgués
entendre, y que responent sa excel·lència losb
// 106r // dix que “ell no crehía lo que le havían
ditxo porque si lo hissiesse lo huviere mandado
castigar”, y moltes altres paraules, y axí se’n tornaren a la casa de la Deputació y referiren lo que
dalt és dit. E lo honorable misser Pere Aylla, altre dels honorables assessors y advocats ordinaris del dit General, demanada licència dels senyors deputats y persones eletes, dix que en la
hora matexa lo il·lustríssimo y reverendíssimo
senyor bisbe de Barchinona, canseller de sa magestat, lo havie enviat a demanar dient-li que de
part de sa excel·lència li volie dir dues paraules,
que si s{es} senyories y mersès li donaven licència
y anirie, y oït lo que per dit misser Ailla ere stat
dit li digueren que·y anàs, que aquí lo aguardarian, y axí y anà, y tornat foch referí que dit
senyor canceller li havie dit que digués als se
nyors deputats que los dos consells havien conclòs de donar acistènsia als senyors inquisidors
y que seria bé que abans no s’exercitàs libertassen Agostí Malo y que.n tornàs la resposta a
mossèn Bernat Macip, scrivà de manament, qui
mentra que los dos estaven parlant vingué de
part de sa excel·lència, lo qual està de fora
aguardant la resposta. E los dits senyors deputats y persones dites, oÿt lo que per micer Aylla
fonch referit, li fonch dit que respongués a dit
Macip que per mancar-hi algunes persones y ésser ja tart no·s podie fer conclusió ninguna,
més que demà de matí, estant ajustats, donerian rahó a sa excel·lència. E perquè era ja hora
tarda totom se’n anà cada hu a sa casa, y tanbé
los senyors deputats, oÿdors de comptes y officials. E al cap de una stona que se’n foren anats
y jo, Josef Cellers, ere restat en la casa de la Deputació, me digueren que mossèn Andreas
Gualbes era fora, que demanava si los senyors
deputats hi eren.
Divendres, XV. En aquest dia, de matí, se ajustaren y congregaren en la casa de la Deputació
les persones elegides per les persones dels tres
staments devall scrits: lo il·lustríssimo y reverendíssimo senyor bisbe de Urgell, don Carles
de Cardona, don Miquell Tormo, lo canonje
a. a continuació ratllat cosses.
b. a continuació ratllat havie dit.
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Comes, lo monjo Caldés, mossèn Sanctcliment, mossèn Anthoni Brunet, mossèn Galseran Albanell, lo il·lustre bescompte de Rochabertí, don Garau de Queralt, don Joan de
Boxadós, mossèn Miquell Oliver, mossèn
Riembau de Corbera, mossèn Galseran Burguès, don Miquell Bosch, don Bernat Meca,
mossèn Ramon de Sanctmenat, mossèn Miquell Valseca, mossèn Luís Setantí, mossèn
Joan Loís Lull, mossèn Jaume Joan Çapila,
mossèn Miquell Salgueda, mossèn Luís Dusay,
mossèn Baranguer Çapila, mossèn Jaume de
Mitjavila. E los doctors següents: micer Càller,
misser Pasqual, misser Font Pastor, misser
Fort, misser Guardiola, misser Serra, misser
Claris, misser Coromines, misser Çabater. E
axí, com dit és ajustades y congregades les dites
persones, fonch tractat sobre quina resposta se
havie de tornar a sa excel·lència sobre la libertació de la persona de mossèn Agostí Malo, y estant axí tractant dit negoci vingué mossèn Bernat Macip, scrivà de manament de sa magestat,
qui éssen entrat en concistori dix als dits
senyors deputats y persones allí aplegades que
sa excel·lència lo trametie a ses mersès per ferlos a saber que sa excel·lència feya detenir los
dos consells sperant la dita resposta, y oït
aquell li digueren que se aguardàs un poc de
fora y que li tornarien resposta. E al cap de una
stona, entrat fou en concistori, li fonch dit que
digués a sa excel·lència que en la hora matexa
// 106v // per una embaxada li tornarien la resposta. Y axí, per dit effecte, anomenaren lo il·
lustríssimo senyor bisbe de Urgell, don Carles
de Cardona, lo vescompte de Rocabertí, mossèn
Galseran Burguès, mossèn Miquell de Vallseca,
mossèn Luís Setantí, als quals digueren que justificassen a sa excel·lència que no era de intensió
dels diputats ni de ningú de aquest Principat de
haver manada pendra la persona de Agostí Malo
per impedir, directa ni indirectament, lo exercici del Sanct Offici ni manco lo de la fe, sinó
tant solament per conservar la jurisdicció del
General, la qual dit Malo havie impedida ab diversos actes perturbants que havia fets contra
dit General y ab execució dels drets de aquella,
emperò que si tota via sa excel·lència li aparexia
que convenia tant la libertat de dit Malo, que
consideràs sa excel·lència les justificacions que
han fetes dits deputats de traure’l ab fianses y
que si tota via li parexia que convenia altra cosa
miràs que dits pares inquisidors tenien presos a
molts qui havien exercit llur offici a instància
dels deputats, y que considerades totes estes
coses sa excel·lència miràs lo que més convindria, y que diguessen les coses que més avant
per aquest negoci los aparagués més convenir.
E que més avant justificassen les causes per les
quals eren forçats de menjar algunes voltes en
la casa de la Deputació. E que sa excel·lència

volgués ésser servit de advertir los remeys ab los
quals se poria donar fi en aquestos negocis,
perquè a ells los pesave molt aquestes controvèrsies. E essent arribades dites persones, vingué en concistori mossèn Andreas Gualbes, secretari del Sanct Offici, junctament ab Joan de
la Cierva, nuncio del Sanct Offici, y dos altres
persones, y de paraula dix als molts reverents y
magnífichs senyors deputats les paraules següents: “los señores inquisidores besen las manos
a vuestras señorías, y ja por dos vezes los han sopplicado que soltassen la persona de Agostí Malo por
ser ministro tan importante en aquella casa”. E
dites les dites coses, de paraula, los senyors deputats li digueren que se aguardassen un poch
de fora, y que tornar-los han resposta. Al cap de
una stona, entrats foren, li fonch respost per la
forma següent: “nosaltres havem tractat de dit
negoci de Agostín Malo ab sa excel·lència y reals consells, y de dit mateix negoci aguardam
resposta de sa excel·lència, y haguda aquella
se·ls tornarà resposta”. E feta dita resposta lo
dit mossèn Andreas de Gualbes dix als senyors
deputats que·ls volie presentar de part dels se
nyors inquisidors unes letres, y que eren alguna
cosa llargues, y que ses senyories prenguessen
pasiència, y en la hora matexa comensà-les de
llegir, les quals són continuades o cosides en lo
procés. E acabades de llegir {a}quelles y haventles lliurades en mans del senyor deputat ecclesiàstich, Joan de la Sierva, nuncio del Sanct Offici, dix al senyor deputat Calders lo que.s segueix, que aprés que ho hagué dit a dit senyor
diputat Calders les me dix y les continuí en presència de les persones dels tres staments y de dit
Malo, y són com seguexen: “Joan de la Cierva,
nuncio del Sancto Officio, dixo de part de los señores inquisidores y fiscal en su nombre, que attento
que ell, señor Calders de Santa Fe, no se ha presentado ante sus señores, le acusa de rebaldía o contumasia, y que vaia a presentarse ante de ellos, y esto
por segundo”. E axí se’n anaren, y en la hora matexa las trameteren als assessors y advocats ordinaris y als altres doctors que aquí eren presents
en la cambra de la guardaroba, para què sobre
aquelles vejen y aconsellen lo faedor. E al cap
de una stona, lo honorable primer misser Pere
Aylla, altra dels assessors de // 107r // dit General, dix que lo il·lustríssimo y reverendíssimo
senyor bisbe de Barchinona, canseller, li havia
dit digués a ses senyories li comunicassen la bulla del papa Climent, y aguts molts tractes
fonch delliberat que se li comunicàs, y axí li
fonch comunicada per lo nomenat. E essent
arribades dites persones vingué en concistori
mossèn Andreas Galbes, secretari del Sanct Offici, juntament ab Joan de la Sierva, y nuncio
del Sanct Offici, y dos altres persones, y de paraula dix als molt reverents y magnífichs senyors diputats les paraules següents: “los señores

[1568 ]
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E més fonc delliberat y conclòs que la embaxada determinada per a sa magestat la qual de
Cervera se’n és tornada, que les persones de

aquella se apparellen i.s posen apunt per a partir. E més que.s trameta una persona de confiansa a Roma y que los senyors diputats que
anomenen la persona. E que don Miquell de
Tormo y mossèn Anthoni Brunet anassen al reverent capítol de Barchinona per a donar rahó
de les delliberacions que han fetes, ço és, que
per la embaxada vaja y la de Roma, mossèn Galceran Burgès y mossèn Miquel Salgueda vajen a
donar rahó als magnífichs consellers també del
mateix. Y perquè ere ja hora molt tarda, tocades
dotze de mitxa dia delliberaren anar-se’n y que
a les dotze hores tots fossen assí, y oyrien los
advocats, y que mentre tant se fes lo que.s pogués fer. En aquest mateix dia, deprés dinar,
vingueren en concistori les demuntdites persones, exceptats emperò mossèn Miquell Salgueda y mossèn Jaume de Mitjavila, y vingueren més avant, que de matí no.y foren, mossèn
Joan Francesch de Calders y mossèn Joan Loís
Lull, mossèn Berenguer Çapila, y essent ajustats en lo dit concistori los dits senyors diputats
y persones volgueren oir los advocats ordinaris
de dit General y los altres doctors en açò applicats. Y axí digueren llur vot y parer molt llargament, y la resolució d’ells, la major part de
aquells, que per part dels senyors deputats li
fassen unes letres dirigides als reverents pares
inquisidors dient-los que no.s curen de les coses de la Generalitat, ans que revoquen los procehiments contra de ells comensats y ab les letres de part llur a dits deputats presentades, que
litere sunt inb regestro predicto. E que per part del
reverent senyor canonge Brunet se.ls presente
noves letres, ut in actis. E fets dites conclusions,
don Miquell Tormo, mossèn Anthoni Brunet
digueren com eren estats al reverent capítol de
Barchinona il.s havien referit lo que per ses
senyories y mersès los ere estat dit, y que.ls respongueren que besaven les mans de ses senyories per la mercè y que.ls paria molt bé lo que
havien determinat. E aprés vingueren mossèn
Miquell Salgueda y mossèn Galseran Pau Lull
per part dels dits honorables consellers, y que
besaven les mans de ses senyories y mersès per
la mercè los han feta en donar-los part del que
han delliberat y que los senyors concellers han
també delliberat de trametre a sa magestat a
mossèn Enrich Tarré, ciutedà de Barchinona, y
que fossen servits de comunicar-los las instruccions y altres coses que convinguen per informació del negoci. E més fonch delliberat que
misser Pere Aylla fos ab lo senyor bisbe de Barchinona, canseller, y que li comunicàs lo procés
y les bulles. E més fonch delliberat que la embaxada, que de Cervera se’n era tornada, vaja a la
cort de sa magestat. E que sie feta embaxada a la

a. a continuació ratllat en concistori.
b. a continuació un espai en blanc.

a. a continuació ratllat jorn.
b. a continuació ratllat processu.

inquisidores besen les manos a vuestras señorías, y
ja por dos vezes los han sopplicado que soltassen la
persona de Agostí Malo por se ministro tan importante de aquella casa”. Dit dia, deprés dinar,
misser Pere Aylla refería com ere stat ab lo il·
lustríssimo y reverendíssimo senyor bisbe de
Barchinona, canseller, y li avie comunicada la
bulla y havien discursat lo negoci, y individuat
aquell deyen que lo senyor diputat, quant entrà
en Perpinyà, entrà ab sò de trompetes y ab los
presos que anaven derrera de ells, y lo dit misser Aylla li replicà que la veritat ere que ans de
arribar en Perpinyà havie scrit a mossèn Arnau
de Vilanova que li apparellàs la casa del General
y que ell ab alguns cavallers lo isquessen a rebre, y dix a mossèn Onofre de Ferreres, algotzir
reall, ab lo pres, mitja llégua atràs perquè vinguessen poch poch lluny d’ells, y essent prop
de la vila de Perpinyà li vingueren tres trompetes que li digueren que volien sonar, y.ls manà
que no sonassen, y que al cap de una stona sonà
una trompeta contra de sa voluntat, y que lo
algotzir ab los presos los aconseguí a dit senyor
diputat y entrà ab ells.
Dissapte, XVI. En aquest die, de matí, se ajustaren y congregaren en la casa de la Deputació les
persones dels tres staments devall scrites: lo il·
lustríssimo y reverendíssimo senyor bisbe de
Urgell, don Carles de Cardona, don Miquell
Tormo, mossènb... Sanctcliment, mossèn Galseran Albanell, mossèn Anthoni Brunet, fra
Martí Joan de Calders, lo il·lustre vescompte
de Rochabertí, don Joan de Boxadós, don Miquell Bosch, mossèn Miquell Oliver, mossèn
Riembau Corbera, mossèn Galseran Burguès,
mossèn Sanctmenat, mossèn Miquell Vallseca,
mossèn Joan de Mitjavila, mossèn Luís Setantí,
mossèn Luís Dusay, mossèn Berenguer Çapila,
mossèn Miquell Salgueda, mossèn Jaume Joan
Çapila, misser Claris, misser Càller, misser Coromines, misser Pasqual, misser Font, misser
Sabater, misser Fort, misser Serra, misser Franquesa, misser Guardiola y los assessors y advocat fiscal. Fonch delliberat que mossèn Galseran Burguès y mossèn Miquell Salgueda, que
anassen a casa de la ciutat per ha saber del magnífichs consellers que és lo que fan en aquest
negoci, y tornats foren referiren que havien parlat ab los magnífichs de consellers y que.ls havien respost que estaven determinats de fer una
embaxada a sa excel·lència per a recordar-li dit
negoci, y que.n tornarien resposta.
107v
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sanctedat del Papa nostre senyor en Roma. E
perquè ere tart, fonch delliberat que la nominació de les persones se dexàs per a demà, y que los
senyors diputats que.y penssen a nit, y de matí
diran la resolució, y que demàa, deprés dinar, totes les persones sien a la casa de la Deputació. //
108r // E anades se’n foren les dites persones, foren trameses als senyors inquisidors unes letres
dirigides als senyors inquisidors dient-los que
revoquen lo manament han fet als senyor diputats ab les letres los han trameses, ut in processu.
En aquest dia partí don Bernat Mecha.
Diumenje, XVII. En aquest dia, de matí, se presentà y se interposà als senyors inquisidors de la
escomunicació comminada contra los senyors
diputats y oÿdors, consultors y officials y ministres del dit General, ut in processu. Dit dia, deprés dinar. En aquest dia, deprés dinar, vingueren en la casa de la Deputació los senyors
diputats y oÿdors de comptes de dit General y
persones dels tres staments y doctors devall
scrits: lo il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe
de Urgell, don Carles de Cardona, don Miquel
de Tormo, lo monjo Calders, mossènb... Sanctcliment, mossèn Galseran Albanell, mossèn
Guillem Pere Comes, mossèn Anthoni Brunet,
lo il·lustre vescompte de Rochabertí, don Joan
de Boxadors, mossèn Galseran Burguès, don
Miquell Bosch, mossèn Riembau Corbera,
mossèn Miquell Oliver, mossèn Ramon Vicens
de Sanctmanat, mossèn Joan Francesch de Calders, don Garau Queralt, mossèn Joan Luís
Lull, mossèn Jaume de Mitjavila, mossèn Luís
Dusay, mossèn Baranguer Çapila, mossèn Luís
Setantí, misser Font, misser Franquesa, misser
Coromines, misser Çabater, misser Fort, misser Andreu Ferrer, misser Claris, misser Pasqual. E haguts molts y diversos tractes fonch
desliberat y elegit que don Miquell Bosch,
mossèn Galceran Burguès y mossèn Joan Luís
Lull vajen a casa de la ciutat y que diguessen y
sabessen dels senyors concellers lo que la embaxada que fan a sa magestat y los caps que aquella conté, y que si volen ni han menester de la
casa de la Deputació ninguna cosa que tot se.ls
comunicarà. E al cap de una stona tornaren los
dits don Miquell Bosch y mossèn Galseran
Burguès y mossèn Joan Luís Lull, qui referiren
als senyors diputats y oÿdors per ésser-se’n anades les persones dels tres staments, qui referiren
que havien dit als dits consellers lo que per ses
senyories los ere estat manat y.ls han respost
que mossèn Enrich Terré va ab instruccions
que en la hora matexa que serà en cort de sa magestat, ans de parlar ab ningú parle ab don Loís
de Cervelló y don Bernat Mecha, y que comu-

niquen y vejen lo que més convindrà per lo bé
del negoci, anar a parlar tots plegats ab sa magestat si.ls apparrà, o departidament de ells,
com millor parà convenir.

[1568 ]

Dilluns, XVIII. En aquest die, de matí, vingueren en concistori los doctors devall scrits: misser Serra, misser Guardiola. En aquest die, deprés dinar, se ajustaren y congregaren en la casa
de la Deputació les persones devall scrites: lo
il·lustríssimo y reverendíssimo senyor bisbe de
Urgell, don Carles de Cardona, lo canonje Comes, don Miquell Tormo, fra Joan Martí de
Calders, lo pabordre Albanell, mossèn Anthoni
Brunet, mossèn Bernat Sanctcliment, lo il·
lustre senyor vescompte de Rochabertí, don
Joan de Boxadós, mossèn Miquell Oliver, //
108v // don Miquell Bosch, mossèn Joan Francesch de Calders, mossèn Riembau de Corbera, mossèn Galseran Burguès, mossèn Ramon
Vicens de Sanctmenat, mossèn Miquell de Valseca, mossèn Joan Luís Lull, mossèn Luís Setantí, mossèn Luís Dusay, mossèn Baranguer
Çapila, mossèn Miquel Salgueda, mossèn Loís
Gibert, mossèn Jaume Joan Çapila. E essent
ajustats y congregats vingué lo magnífich senyor misser Pere Vila y de Pere Arnau, promotor fiscal del Sanct Offici, entre les dos y tres
hores aprés dinar, y mossèn Andreas de Gualbes, secretari del dit Sanct Offici de la Inquisició, y dix alsa dits senyors diputats que los senyors inquisidors besen les mans de vostres
senyories y que “síen servidos no mandar hazer
autos en díes de domingo ni díes de festes, pues ay
otros díes en la semana por hazerlos”. E los senyors diputats y oÿdors de comptes, en presència de les demuntdites persones, responent, digueren als dits honorables misser Pere Vila y de
Pere Arnau y a Andreas Gualves, que la appel·
lació que aïrb se interposà se pogué conforme
als sagrats cànones interposar encara que fos
die de diumenge, per ser actes extrajudicial
concernent la deffensa dels senyors deputats
per tembre les censures, y que semblants actes
extrajudicials concurrents semblants deffenses
se poden fer en qualsevol dia de festa manada
per la Santa Mare Yglésia y encara los dies dec
Nadal y de Pàsqua, y que actes judicials no.s
faran sinó en dies jurídichs, y que si se han de
fer alguns actes de nits, com és disapte proppassat, ne fonch la causa la pluja que féu tant gran
y lo temps passava per a fer dits actes. E en la
hora matexa los dits don Miquell Bosch y mossèn Galseran Burguès y mossèn Joan Luís Lull
referiren lo que lo die abans havien referit als
senyors diputats.
a. a continuació ratllat senyor.
b. aïr interlineat.
c. a continuació ratllat Pas.

a. a continuació ratllat de matí.
b. a continuació un espai en blanc.
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Dimars, XVIIII. En aquest dia, de matí, tantost
tocades les vuyt hores, Bernat Ycart, porter de
la casa de la Deputació, presentà als senyors inquisidors en lo scrit les letres emanades de concistori per a dits senyors inquisidors, datas XVI
de dit, y feren la relació ut in processu. En
aquest dia vingueren en concistori les persones
devall scrites: lo il·lustríssimo y reverendíssimo
senyor bisbe de Urgell, don Carles de Cardona,
fra Martí Joan de Calders, mossèna... Sanctcliment, mossèn Anthoni Brunet, don Miquell
Tormo, mossèn Galseran Albanell, mossèn
Gaspar Pere Comes, lo il·lustre senyor vescomte de Rochabertí, don Joan de Boxedós, mossèn Riembau de Corbera, mossèn Ramon Vicens de Sanctcliment, mossèn Joan Francesch
de Calders, mossèn Miquell Oliver, don Garau
de Queralt, mossèn Miquel Vallseca, mossèn
Luís Setantí, mossèn Jaume de Mitjavila, mossèn Miquell Salgueda, mossèn Luís Dusay,
mossèn Joan Luís Setantí, mossèn Berenguer
Çapila. A les quals persones fonch llegida la relació feta per en Bernat Ycart de les lletres de
concistori. Y en la hora matexa manaren a Bernat Ycart, hu dels portés de la casa de la Deputació, y a Luís Rufet, notari, que en la hora matexa anàs als senyors inquisidors y que·ls
presentàs unas letras emanades dels senyors deputats ecclesiàstichs y que en la hora matexa hi
anaren. // 109r // E també feren conclusió que
mossèn Ramon Vicent de Sanctmenat y mossèn Miquell Salgueda, que en la hora matexa
anassen a casa de la ciutat y donassen rahó del
que passava y assenyaladament de la relació de
Bernat Ycart. Y tornats foren digueren com havien feta la relació als senyors de consellers y
que·ls besaven les mans per la mercè y per lo
compte particular que tenen ab ells, y que·ls
paria que seria bé que enviassen alguna persona
a dits senyors inquisidors perquè de boca de
ells entenguessen si passa axí, y que per ço hi
havien donada pressa per a conseguir los qui
havien de anar apunctar dites letres, y axí manaren a mossèn Hierònim Steve que anàs a la Inquisició, y que si trobava fora lo dit Rufet y los
qui ab ell van que·ls digués ho diguessen a ses
senyorias, qui en la hora matexa hi anà. E estant tractant assò entrà un porter qui dic que
defora era Andrez Gualbes y Solsona y uns altres, en nom dels senyors inquisidors, y al cap
de una stona entraren y legiren les letres següents o supplicació, prout in processu. E tanbé
ne presentaren unes altres al senyor canonje
Brunet per medi deb..., notari; foren letres de
vint-y-quatre hores. E al cap de una stona vingué mossèn Anthoni Joan Ferran, qui a dits se
nyors diputats presentà unes letres ab les quals
a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació un espai en blanc.

los manen que dins vint-y-quatre hores liberten
la persona de Agostí Malo, comminant-los censures. E perquè ere ja molt tart, fonch deliberat
que les dites persones se’n anassen y que tantost a les dues hores tornassen, y axí tots se’n
anaren. Y desliberaren que los doctors romanguessen a dinar a la casa de la Deputació perquè
més promptament se pogués prevenir sobre lo
fahedor, y los doctors són misser Claris, misser
Pasqual, misser Font, misser Franquesa, misser
Coromines, misser Sabater, misser Serra, misser Guardiola y misser Ferrer. Dit dia, deprés
dinara. En aquest deprés dinar, se ajustaren y
congregaren en la casa de la Deputació les persones del tres staments devall scrites: lo il·lustríssimo y reverendíssimo senyor bisbe de Urgell, don Carles de Cardona, don Miquell de
Tormo, mossèn Bernat de Sanctcliment, mossèn Anthoni Brunet, mossèn Guillem Pere Comes, mossèn Galseran de Albanell, lo il·lustre
bescompte de Rochabertí, don Garau de Queralt, don Joan de Boxadós, mossèn Miquell
Oliver, mossèn Riembau de Corbera, mossèn
Ramon Climent de Sanctmenat, don Miquell
Bosch, mossèn Joan Francesch de Calders,
mossèn Galseran Burguès, mossèn Miquell de
Vallseca, mossèn Joan Luís Lull, mossèn Luís
Gibert, mossèn Jaume Joan Çapila, mossèn
Jaume de Mitjavila, mossèn Baranguer Çapila,
mossèn Luís Setantí. E essent ajustades vingué Andreas Gualbes, qui presentà una apellació, etiam ut in processu. // 109v // E més fonch
desliberat que anassen a sa excel·lència lo reverent senyor mossèn Guillem Pere Comes, canonje de Barchinona, don Miquel Bosch y
mossèn Baranguer Çapila, per deduhir los agravis y perjudicis que per los reverents pares inquisidors se feyen, y assenyaladament com dijous proppassat, essent anat als senyors inquisidors Bernat Ycart, porter de la Deputació, y
Menció y Luís Rufet, notaris elegits per lo reverent senyor mossèn Anthoni Brunet, canonge
de la Seu de Barchinona, subexecutor apostòlic, per ha presentar als dits senyors inquisidors
unas letras per part de dit subexecutor emanades per observància y conservació de la bulla de
papa Leó, de felice recordació, als senyors deputats concedida, los dits senyors inquisidors
posaren penes a dit Menció y notari, iniungintlos a pena de quatre-centres liures y de excomunicació major que no gosassen altra volta tornar allí de presentar-los letras ho actes alguns, y
axí mateix que vuy, lo die present, essent-hi tornat lo dit Bernat Icart, porter dels senyors diputats, e presentant a dit senyors inquisidors unes
letres de part de dits senyors diputats responsives a altres que per dits senyors inquisidors los
eren stades trameses, dits senyors inquisidors
a. a continuació ratllat proptament se.
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han dit al dit Bernat Ycart si.s recordave del que
dijous proppassat li fonch manat, com dalt està
declarat, e responent lo dit Bernat Ycart que hi
recordave emperò que era forsat, conforme lo
jurament que tenia prestat a dits senyors deputats, de exequir lo que per ells li seria manat, e
en açò repplicaren dits senyors inquisidors que
per aquesta vegada li perdonaven, emperò que
li tornaven a manar no tornàs altraa vegada ferlos presentació alguna sota les matexes penes y
de cent asots, e més axí bé lo mateix dia present
lo dit Bernart Ycart, nuncio, y mossèn Luís Rufet, notari, elegits per lo dit reverent senyor deputat ecclesiàstich, comissari apostòlich en virtut de una bulla del sanctíssim papa Clement,
essent anats als dits pares inquisidors y presentant-los unes letres de part del dit comissari
apostòlich, per los dits senyors inquisidors foren molt fort temorisats e corregits perquè tals
presentacions feyen, dient-los que de semblants contencions com vuy són entre los dits
senyors diputats y inquisidors solien los caps
exir-ne bé, e a la fi tot ho pagaven los ministres,
de totes les quals y sobredites coses és generat
tot gran perjudici al General de Cathalunya,
que ja còmodament par no poden per sos nuncios y ministres dits senyors diputats ecersir los
actes consernents a lur jurisdicció.
Dimecres, XX. En aquest dia, de matí, vingueren en concistori mossèn Francesch Sunyer,
síndich de Barchinona, y mossèn Francesch Vidal, qui dix als senyorsb deputats, de part dels
magnífichs consellers, que de divendres a vuyt
dies han deliberat de fer la capella ardent de sa
magestat. En aquest die, de matíc, vingueren
en concistori lo il·lustríssimo y reverendíssimo
senyor bisbe de Urgell, don Miquel de Tormo,
mossèn Bernat Sanctcliment, mossèn Anthoni
Brunet, mossèn Guillem Pere Comes, fra Martí
Joan de Calders, lo il·lustre vescompte de Rochabertí, don Joan de Boxedós, don Jayme de
Mitjavila, mossèn Riembau de Corbera, mossèn Galseran Burguès, mossèn Ramon Vicents
de Sanctmenat, // 110r // mossèn Miquel
Valseca, mossèn Luís Setantí, mossèn Joan
Luís Llul, mossèn Jaume Joan Çapila, mossèn
Baranguer Çapila. En aquest dia, de matí, se
presentaren per mossèn Dot los actes de appellació als senyors inquisidors, a instància de
mossèn Joan Bonet, síndich de dit General. Dit
dia, deprés dinar, entre dues y tres hores, per
part dels senyors diputats se presentaren per en
Bernat Ycart, porter real, unes letres emanades
per los senyors deputats, entre les dos y tres hores. En lo mateix dia, deprés dinar, vingueren y
a. a continuació ratllat volta.
b. a continuació ratllat inquisidors.
c. de matí interlineat.

presentaren als senyors diputats una appellació
per Miquel Solsona, procurador de don Hierònym Manriques y de don Diego Mendoça. En
aquest die, deprés dinar, tocades les sinch hores, vingué en concistori mossèn Anthoni Joan
Ferrer, notari y scrivà del Sanct Offici, y constituït en presència dels senyors diputats y oÿdors
de comptes y persones dels tres staments, dix
que los senyors inquisidors li havien manat que
vingués alí a notificar als senyors deputats y al
magnífich micer Sans com los havien declarats
per scomunicats, ab percebiment que si dins
dos hores no revocaven lo procehit y aventat
contra de ells, procehirien a participants y posar
entredit y lo més avant que de justícia fos lícit.
En aquest dia, deprés dinar, se proferí per dits
senyors deputats sentència ab la qual condempnen los dits senyors inquisidors en quatre mília
ducats. Y fonch interposada appellació per ser
hora tarda y no haver volgut obeir de interposada appellació, per ser hora tarda y no haver
volgut obeir, se interposà appellació coram
auctenticis personis per dits senyors diputats. Y
aprés fonch intimada dita sentència a dits inquisidors. E per execució de dita sentència trameteren a demanar lo balle y sots-balle. E publicada la dita sentència contra dits reverents
pares inquisidors, en la hora matexa los dits senyors diputats trameteren a sercar al honorable
balle, qui per impediment del veguer y sots-veguer regeix la vegaria de Barchinona, y sotsballe de la present ciutat de Barchinona, per
executar dita sentència. Los quals balle y sotsballe, vinguts en concistori, foren requerits per
dits senyors diputats en virtut del jurament que
tenen prestat, que executassen lo que.ls seria
request, qui si offeriren promptes en virtut del
jurament que prestat han de fer tot lo que.ls
serà manat y request. E mentre que dits balle y
sot-balle staven sperant per anar a executar dita
sentència vingué un alabarder de sa excel·
lència, qui dix al dit balle y sots-balle que en la
hora matexa anassen a sa excel·lència, que.ls
demanave. E los dits balle y sots-balle ho feren
entendre als senyors diputats y persones eletes,
qui en la hora matexa delliberaren que don Jayme de Mitjavila y mossèn Baranguer Çapila,
ciutedà de Barchinona, anassen a supplicar a sa
excel·lència fos servit de dexar lo balle y sotsballe per coses convenients per lo exercici de la
Generalitat como no.y agués veguer ni sots-veguer, y axí se’n anaren, y tornats // 110v // foren
referiren com havien dita a sa excel·lència los
demunt les dites coses, y que sa excel·lència los
respongué dient “no, no, no, los mandamentos
reales se han de obedesser”, y responent, lo dit
dona Jaume dixb, “Jesús señor, sé que aquí no ve-

[1568 ]

a. a continuació ratllat Luís.
b. a continuació ratllat senyor que assí.
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nimos sinó a obedesser y supplicar a vuestra excelencia porqué no ay officiales”, y sa excel·lència
respon “la cosa va toda rota, jo los mandaré
prender”, y responent-li mossèn Çapila dix “senyor, essent tornats allí vindran”, y sa excel·
lència respòs “que sea lluego”, y dit Çapila respongué “lo temps que és menester”, y axí
referiren que se’n anaren, y essent al carrer nos
vingué de darrera don Joan de Mendoça, capità
de la guarda de sa excel·lència, y cridà “señor
Mitjavila”, y dit senyor Mitjavila respongué
“que manda vuestra marced”, y dit don Joan
“que un cap de guayta que allí es que venga”, y
dit Mitjavila li respongué “vostra mercè diu-ho
com a don Joan o per part de sa excel·lència”, y
dit don Joan respòs que per part de sa excel·
lència, y que ell li respòs “jo lo haré”, y axí nos
ne som vinguts y fem aquesta relació a vostres
senyories y mercès. E arribant en la casa de la
Deputació dits Mitjavila y Çapila, arribà ab ells
mossèna... Folchrà, algotzir extraordinari, qui
dix als dits balle y sots-balle en lo concistori,
estant encara totom denpeus, que sa excel·
lència manava que en la hora matexa anassen,
que sa excel·lència los demanava, e entrant los
dits senyors diputats li feren dir a dit Folchrà
que sparàs de fora un poch, qui no·u volgué
fer, y axí en la hora matexa dits balle y sots-balle partiren per anar a sa excel·lència. E al cap
de una stona tornaren mossèn Burguès y mossèn Miquel Salgueda, qui eren anats a casa de
mossèn Andreu Çacosta, conseller en cap, hont
tots los consellers eren ajustats, hi·ls referiren
com los havien donat rahó particularment lo
que fins en aquella hora ere passat, y que los
senyors consellers los respongueren que ells
demà de matí se ajustarien en la casa de la ciutat, hont tractarien y comunicarien lo fahedor.
E al cap de una stona tornaren don Jayme de
Mijavila y mossèn Baranguer Çapila, qui eren
anats a casa dels consellers per referint-los lo
que sa excel·lència los havie dit. E per se tart
se’n anaren les dites persones. E al cap de una
stona vingué nova que sa excel·lència havieb fet
aportar a la presó lo balle y sots-balle, per la
qual captura y detenció dits senyors diputats no
pogueren executar llur sentència. E al cap de
una stona vingué mossèn Bernat Macip, scrivà
de manament, y dix a la orella a mossèn Calders, de part de sa excel·lència, que demà se volie mudar en la casa del palau, hoïnt dit Calders
assò, qui li respòs que sa excel·lència li havie dit
que com si volrie modar lo·y diria una semana
abans. E per llevar opportunitat de scàndols
que seguir se porien, foren aconsellats per algunes persones de no moure’s de nits ni dies de la
casa de la Deputació, e axí hi romangueren.
a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació ratllat massat.

Dijous, XXI. Lo il·lustríssimo y reverendíssimo
senyor bisbe de Urgell, don Miquell Tormo,
mossèn Bernat Sanctcliment, mossèn Galceran
Albanell, mossèn Guillem Pere Comes, //
111r // lo canonge Brunet, lo il·lustre senyor
vescompte de Rochabertí, don Joan de Boxedós, don Miquell Bosch, mossèn Riembau de
Corbera, mossèn Galseran Burguès, mossèn
Ramon Vicent de Sanctmenat, mossèn Joan
Francesch de Calders. En aquest die, de matía,
essent ajustats los senyors diputats y persones
elegides, fonch desliberat que lo reverent mossèn Guillem Pere Comes, canonje de la Seu de
Barchinona, y mossèn Joan Francesch de Calders, senyor de Segur, que vajen a sa excel·lència y als reals consells, qui estan ajustats en lo
palau del rey, per a supplicar a sa excel·lència
los donàs licència per a poder informar los dits
consells extrajudicialment per part dels dits diputats, e axí pertiren de la casa de la Deputació,
y essent al dit palau sa excel·lència tenia los consells en una sala que està sobre la plassa del Rey,
ab la porta tancada, y dos porters del visrey que
la guardaven y molta gent que·s pasajave per la
sala gran, y notificant a dits porters que venian
per part dels diputats a parlar ab sa excel·lència
y als consells y que ho fessen asaber a sa excel·
lència perquè·ls donàs licència per ha entrar, lo
porter respongué “ha mandado su excellencia
que no dexemos entrar ha nadie y ja están de pies
para sallir”. Passant aquestes rahons ab dits
porters acostàs Octaviano Pastorello, secretari
de sa excel·lència, y dix al dit mossèn Calders
“qué quiere vuestra merced”, y dit mossèn Calders respongué “venimos por parte de llos diputados a ablar a su excelencia y a los consejos, quería
que vuestra merced se los hubiesse a saber”. Respongué dit secretari “su excelencia ha mandado
oy de manyana al correu maior que no diesse cavallos a nadie”, y en açò se’n acostà lo dit canonje
Comes y continuant ses rahons dit Octaviano
dix, “y a mí me han mandado que stuviesse acá y
si nadie venía por parte de los diputados que no los
dexasse entrar, porque los tenía por descomulgados”, y leshores dit mossèn Calders se girà a dit
mossèn Comes y li dix pus la porta és tancada
tornem-nos-ne, y tornant-nos-ne ja que érem
en lo corredor del dit palau del rey, dit Octaviano nos cridà dient “senyor Caldés, senyor
Caldés”, tornaran dins la sala major, y essent al
costat de dit Octaviano don Ferrando Maymó,
dix, “a mi me ha paregut que no se’n anassen de
aquexa manera ab tanta sequedat, perquè si vuy
su excel·lència ha manat azò, per ventura ara
serà de altre pensament” y entre·y lo senyor Octaviano y dit mossèn Caldés dix “senyor Octaviano, fàsam mercè de entrar-hi”, y així hi entrà, y aquí mateix isqué y dix-nos “como havía
a. a continuació ratllat aprés dinar.
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ablado a sa excelencia y que no parecía a su excelencia de oirnos y que si queríamos ablar a los
consejos que lo podíamos hazer”. Leshores determinàrem de tornar-nos-nos, pus no teniem
orde de parlar ab los consells sense sa excel·
lència ni tanpoch no podíem fer per ésser sa
excel·lència dins los dits consells y no dexarnos-hi entrar, segons que dites coses los dits
mossèn Comes y Calders referiren a dits senyors diputats y persones aquí ajustades y a mi,
Josef Cellers, que així com m’o digueren ho
scriguí. E oÿda per dites persones la dita relació, los pregaren que anassen a casa de la ciutat
per ha donar-ne rahó als consellers del que passa, qui tornats foren referiren que los senyors
consellers los havien respost que besaven les
mans de ses senyorias y mercès per la mercè y
que fins assí eren anats de paraula ab sa excel·
lència y que ara anaven en scrits, que havien
tramès lo síndich a sa excel·lència ab una scriptura. E aprés vingueren, de part de micer Miquel Terça y de micer Çabater, doctors del Real
Consell, qui eren en la sglésia de Sant Jaume,
supplicant al il·lustríssimo y reverendíssimo
senyor bisbe de Urgell que fos servit de anar en
dita sglésia de Sant Jaume perquè de part dels
dos reals consells volien dir dues paraules a sa
senyoria, y sa senyoria // 111v // ho consultà ab
los senyors diputats y persones dites, a les quals
los aparagué bé que·y anassen ab sa senyoria lo
vescompte de Rochabertí y mossèn Vallseca.
Tanbé foren ajustats en la casa de la Diputació
los theòlechs devall scrits per ha consultar ab
ells si eren scomunicats ho no: lo bisbe Maniques, mestre Tostado, del Carme, fra Call, de
framenós, mestre Duran, mestre Pau Miquell,
de Sant Agostí. E aquest matí lo síndich del
General aportà una supplicació al excel·
lentíssimo senyor loctinent y sos reals consells.
E tornat fonch dit reverendíssimo senyor bisbe
de Urgell y lo il·lustre vescompte de Rochabertí y mossèn Miquell Vallseca, digueren com los
dits misser Miquel Terça y misser Pere Çabater
los havien ditas moltas coses com de ells matexos sabrà, que si aquestes contencions se porien
sosegar y adobar, dient-los moltes coses y posant-los de devant molts inconvenients que seguir se’n porien, y dit reverendíssimo senyor
bisbe y il·lustre vescompte y mossèn Vallseca
los respongueren que els dirian als senyors diputats y persones eletes lo que entès han, y del
que conclouran deprés dinar los ho faran saber,
y que.s tornassen ajustar en la matexa sglésia de
Sanct Jaume. Y així fonch deliberat que entenguessen de dits misser Terça y Çabater individuament lo que volrien perquè tot lo assento
los estarà bé. Y així, per ser molt gran die, se’n
anaren les persones eletes. Y fonch publicada la
sentència de excomunicació per lo reverent se
nyor mossèn Anthoni Brunet, comissari apos-

tòlich, y fonch dit als vicaris de la sglésia que·s
publicassen per scomunicats y ab cartells; per
los cantons ho publicaren. Dit dia, deprés dinar. En aquest die, deprés dinar, partí correu
per a la cort, pera... En aquest dia, deprés dinar,
los dits il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe
de Urgell y vescompte y mossèn Miquell Valseca, anaren a Sant Jaume a parlar ab dits Tersa
y Sabater, hont stigueren molt. E també fonch
delliberat que mossèn Guillem Pere Comes, canonge de la Seu de Barchinona, y mossèn Joan
Francesch de Calders, senyor de Segur, y misser
Claris anassen a la Real Audiència per ha informar sa excel·lència del que passa. E mentre que
los dits il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe y
dit mossèn Vallseca eren a Sant Jaume, vingué
mossèn Bernat Macip y mossènb... Puigvert,
prevere, del reverendíssimo senyor bisbe de
Barchinona, que per part de sa senyoria sercaven lo reverendíssimo senyor bisbe de Urgell, y
no trobant-lo en la casa de la Deputació li digueren com ere a Sanct Jaume, y leshores digueren que lo senyor bisbe de Barchinona los
trematia al senyor bisbe de Urgell per ha dir-li
com havia acabat ab los senyors inquisidors sobrecehiment per a vuyt dies. E essent ja tart vingueren y tornaren los dits il·lustres y reverendíssimo senyor bisbe de Urgell, vescomte de
Rochabertí y mossèn Vallseca, qui referiren largament tot lo que havien tractat, y com estant
axí parlant arribà mossèn Bernat Macip, scrivà
de manament, y un capellà criat del senyor
bisbe de Barchinona, qui·ls digueren com lo
senyor bisbe de Barchinona havia acabat ab los
senyors inquisidors sobrecehiment per ha vuyt
dies, y haguts molts y diversos tractes fonch
conclòs que los dits il·lustre y reverendíssim
senyor bisbe de Urgell, lo il·lustre vescomte de
Rochabertí, mossèn Ramon Vicents de Santmenat y mossèn Miquel Salgueda, que de matí
vajen a la Audiència per a entendre lo sobrecehiment e lo més avant que·ls diran, e per ésser
tart se’n anaren.
112r

[1568 ]

Divendres, XXII. En aquest dia, de matí, entre
les vuyt y nou hores, partiren de la casa de la
Deputació lo il·lustre y reverendíssimo senyor
bisbe de Urgell, lo il·lustre vescompte de Rochabertí, mossèn Ramon Vice(n)s de Sancmenat y mossèn Miquell Salgueda. Partiren de la
casa de la Deputació per la casa del il·lustríssimo y reverendíssimo senyor bisbe de Barchinona per ha tractar lo que tocava per lo bé del
negoci. E tornats foren referiren com eren
anats a la casa del il·lustríssimo y reverendíssimo senyor bisbe de Barchinona, canseller,
hont trobaren misser Pere Bernabé Serra, misa. text inacabat.
b. a continuació un espai en blanc.
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ser Pere Lobregat, misser Miquell Terça y misser Pere Sabater, qui tractaren lo que convenia
per lo bé del negoci, y perquè ere molt gran
diaa.
Dit dia, deprés dinar. En aquest die, deprés dinar, entre les tres y quatre hores, partiren de la
casa de la Diputació les demuntdites persones
per a casa del reverendíssimo senyor bisbe de
Barchinona, hont trobaren los matexos doctors
de les Audiències, hont tractaren, y aprés de
molts tractes y conflictes que entre ells pasaren
resolgueren que tot lo negoci stigués sobresegut per spay de vuyt dies, ço és, que ni los senyors inquisidors ni los senyors diputats fasen
procehiments alguns ni prenguessen informacions ni requestes los uns contra dels altres durant
los dits vuyt dies, y que en lo dit sobrecehiment
s’i comprengués lo comissari o subexecutor
apostòlich, lo canonje Brunet, emperò que per
rahó de dit sobrecehiment no fosen impedits
dits senyors diputats aplegar los cavallers y altres
persones ab les quals se consulte lo present negoci, y advocats y theòlechs, y fer fora de actes
les prevencions necessàries, axí per la cort de sa
magestat com per la cort romana, perquè en
cars que dins dits vuyt dies no s’agués près algun assento o concòrdia que puguenb delliberar
ab dites prevencions lo que més convindrà a la
justícia del General de Cathalunya y en la deffensa de ses prehemeninències y prorrogatives.
Segons que aquestes coses referiren los senyors
bisbe de Urgell, lo senyor vescompte de Rochabertí, don Carles de Cardona, mossèn Ramon
Vicents de Sanctmenat y mossèn Miquel Salgueda, y feta aquella totom se’n anà.
Dissapte, XXIII. En aquest die, de matí, se ajustaren a la casa de la Deputació los senyors diputats y oÿdors de comptes del dit General y algunes persones de les anomenades, y fonch
deliberat que deprés dinarc... Deprés dinar. En
aquest die, deprés dinar, lo honorable misser
Pere Aylla, ab les bulles de papa Lleó y de papa
Climent, ab los altres actes y appellacions y procés anà a casa del il·lustre y reverendíssimo se
nyor bisbe de Barchinona per a informar-lo del
que passa y consta ab actes. E tornats foren, feren relació com eren romasos de apuntament,
que·ls donen còpies de la bulla de papa Lleó y
de tots los caps qui fan al cars per la jurisdicció
dels senyors diputats, qui offeriren de donarles. // 112v // E més tornaren a confirmar lo
sobrecehiment que lo die abans tractaren, com
lo dia passat està continuat. Quant lo senyor
bisbe féu la relació disapte vespre, a XXVIII de
a. text inacabat.
b. a continuació repetit pugueren.
c. text inacabat.

octubre, hi eren les persones següents: lo seyor bisbe, don Miquell Tormo, mossèn Sanctcliment, fra Calders, lo canonje Comes, lo pabordre Albanell, lo vescompte, don Joan de
Boxadós, Sanctmenat, Burguès, lo senyor del
Mas, mossèn Calders de Segur, don Bosch,
mossèn Vallseca, mossèn Salgueda, mossèn Baranguer Çapila, mossèn Luís Setantí, mossèn
Luís Gibert, misser Serra, misser Font Pastor,
misser Sabater, misser Guardiola, misser Fer
rer, misser Coromines, misser Fort.
Diumenge, XXIIII. En aquest dia, deprés dinar,
se aplegaren en la casa de la Deputació les persones següents: don Miquel Tormo, lo prior
Calders, lo il·lustre vescompte de Rochabertí,
don Joan de Boxadós, don Miquell Bosch,
mossèn Sanctmenat, mossèn Burguès, lo baró
de Linàs, misser Ferrer, misser Serra, misser
Coromina, misser Font, misser Çabater. Les
quals, convocades de ordinació y consell dels
senyors diputats y persones eletes, se conferiren
en casa o palau del reverendíssimo bisbe de
Barchinona lo il·lustre y molt magnífich vescompte de Rochabertí, mossèn Ramon Vicents
de Sanctmenat y mossèn Luís Salgueda, ensemps ab lo honorable misser Pere Aylla, altre
dels assessors, ab orde y comissió de les persones predites convocades en lo concistori de la
casa de la Deputació per ha tractar y comunicar
lo dit negoci ab dit reverendíssim bisbe de
Barchinona, y notificar-li alguns capítols, bulles
y altres scriptures fahents per la justificació del
dret y justícia del dit General. E tornats foren
en lo concistori, referiren a dites persones convocades, per orgue de dit vescompte, com ells
eren anats en casa de dit senyor bisbe y allí havien trobat lo reverendíssimo bisbe de Urgell y
don Carles Pau de Cardona, y tractant de dit
negoci y de les pretensions tenen los senyors
diputats se han notificats y llegits al dit reverendíssim bisbe de Barchinona, per dit misser Aylla, molts capítols de Cort y altres actes fahents
per dit negoci, y lo dit senyor bisbe, aprés de
molts tractes, los ha dit com ell tindria a bé que
dits senyors diputats anassen devant sa excel·
lència, ha hont serien també los dits senyors inquisidors, y allí deduhirien quiscú ses pretensions, y que sa excel·lència li plauria de aquexa
manera, perquè li·u ha dit per Macip, y en assò
respongué lo dit don Carles que ells ne farien
relació als senyors diputats y a les persones eletes, y ab ells consultarien lo que més serie útil
per la bona direcció de dit negoci.
Dilluns, XXV. En aquest dia, de matí, se ajustaren en la casa de la Deputació les persones anomenades o eletes y tanbé los doctors. E haguts
molts y diversos tractes sobre lo que lo dia
abans se here conclòs, que per part dels senyors
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diputats se informàs a sa excel·lència que tanbé
los inquisidors informarien si era cosa que satisfeya o no, e haguts molts y diversos tractes, axí
per les persones dels tres staments com per los
doctors, fonch conclòs que les persones que hi
han entrevingut, qui fonch lo reverendíssimo
senyor bisbe de Barchinona y altres que varen
informar a sa excel·lència, majorment que los
senyors inquisidors han de parlar primer, y que
les persones qui aniran no informen sinó tant
solament sobre los caps que ells diran y ab les
manco paraules que.s porà, y que hi vajes adés.
E feta ditaa desliberació o conlusió, lo reverendíssimo senyor bisbe de Barchinona // 113r //
tramés a demanar a misser Pere Aylla, qui li dix
que vuy estaven molt ocupats, que havien de
studiar sobre lo dit negoci, y que vuy no se podia entendre, y així ho referí als senyors diputats tornat fonch. En aquest dia vingueren en la
casa de la Deputació mossèn Francesch Sunyer,
síndich, y mossèn Francesch Guamis, ajudant
de la scrivania major de la casa de la ciutat, qui
de part dels consellersb convidà als senyors diputats per lo dol de la magestat de la reyna sen
yora nostra, que comensaran a tenir demà deprés dinar en la casa de lac ciutat, y lo divendres
se faran les obsèquies o capella ardent. Deprés
dinar. En aquest die, deprés dinar, se ajustaren
en la casa de la Deputació los theòlechs devall
scrits: lo reverendíssimo senyor bisbe Manyques, fra Pau, fra Duran, tots de l’ordre de Sant
Agostí, y fra Hierònym Tostado, de l’ordre y
monestir del Carme. Tanbé fonch conclòs que
los assessors y advocats ordinaris del dit General y los doctors en açò aplicats, que demà de
matí, de dos en dos, vajen a informar a tots los
doctors dels dos Consells Civil y Criminal.

Dimecres, XXVII. En aquest die, deprés dinar, se
ajustaren en la casa de la Deputació los següents: lo reverendíssimo senyor bisbe de Urgell, don Carles Pau de Cardona, mossèn Santcliment, fra Caldés, lo il·lustre vescompte de
Rochabertí, don Joan de Boxedós, mossèn
Sanctmenat... Santiga, lo senyor de Linàs, don
Miquel Bosch, mossèn Luís Setantí, mossèn
Luís Gibert, mossèn Salgueda, mossèn Dusay,
misser Claris, misser Serra, misser Çabater,
misser Ferrer, misser Coromines, misser Fort.

Les quals persones axí ajustades, ensemps ab
dits senyors diputats, desliberaren que los reverendíssimo bisbe de Urgell, lo il·lustre vescompte, mossèn Sanctmenat y Salgueda anassen al excel·lentíssimo loctinent general per
tractar ab {sa} excel·lència lo dit negoci. E axí
de fet y anaren, y tornats foren, hora tarda, que
ja eren sis hores tochades, referiren que són estats ab sa excelència, y essent allí sa excel·lència
ha enviat a demanar los magnífichs misser Serra
y misser Lobregat, y essent arribats ha enviat a
pregar los senyors dona Hierónymo Manrique
y don Rodrigo de Mendoça que passen allí, y
essent baix sa excel·lència ha proposat que pus
eren allí que tractassen del concorrent,
dient-ho de la contenció és entre dits tribunals,
y axí stigueren bona stona ab cortesias qui comenseria parlar, y aprés de bona stona lo senyor
don Hierónymo Manrique ha comensat parlar
dient que per ordre y mandato de sa magestat
havien procehit contra lo veguer y altres officials y ministres dels diputats, y que havent demanat lo deputat militar y misser Sançs per coses que tocaven al Sanct Offici feyen maravella
com no havien comparegut, y tanbé han tractat
dels procehiments // 113v // per ells fets excomunicats los diputats. A les quals rahons se ha
respost per lo senyor bisbe de Urgellb... que si
ells volrien se.ls amostrarian devant sa excel·
lència les bulles apostòliques, capítols de Cort
y extravegants, y los assessors informaran plenament açò y extrajudicialment, y que com
haurien hoïdes dites bulles, extravegant, capítols de Cort y assessors restarien satisfets ensemps ab ells sa excel·lència. Y en asò han replicat dits pares inquisidors, o tres vegades
dient-o, vostres senyories no s’ho pot dir, y més
han dit que si acars –lo que no sia axí sinó que.s
diu per modo de exemplar– algun diputat, fen
exequció de son càrrech, deya algunes paraules
desacatades contra lo Sanct Offici qui l’hauria a
punir. Y dit senyor bisbe y respost sempre que
no volia dir-hi altra cosa sinó que.s legissen les
bulles y capítols de Cort y oÿssen los assessors,
perquè ere cert restarien satisfets de llurs pretensions, dient més avant “nosaltres ni los deputats no entenem en res ni per res impedir lo
exercici de la jurisdicció que tocha a vostres
mersès, los inquisidors, sinó deffensar les bulles apostòliques y los capítols de Cort de
aquest Principat confirmats per la sede apostòlica, y la jurisdicció dels diputats, la qual vostres mersès entenen voler impedir ab los procehiments fets, y assòc havem fet y fem certificats
que fem molt gran servey a sa Sanctedat y magestat y bé universal del present Principat, per-

a. a continuació ratllat relació.
b. a continuació repetit Mont.
c. a continuació ratllat Diputació.

a. a continuació ratllat Enrique.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació ratllat fem.

Dimars, XXVI. En aquest die per los senyors deputats fonc proveït de hu de les guardes ordinàries de la casa de la Bolla ha Pere Balaguer,
celler, ciutedà de Barchinona, lo qual offici
vaga per mort d’en Jaume Vives, últim possessor de aquell.

[1568 ]
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què sa magestat ha jurat servar les dites lleys y
també que lo que los senyors diputats defensen
és lo patrimoni de sa magestat y la conservació
de son Principat, perquè·s tracta de la observansa de les lleys de aquell”. Y havent-li dit dits
pares inquisidors si de novo sa magestat ho havia manat axí, ya se li respost que bastava que
una vegada per totes ho haguésa jurat servar.
En lo altre cap dels procehiments se·ls ha dit,
per dit senyor bisbe, que la quexa feyen que en
horas de nits se·ls anaven presentar actes per
dits senyors diputats, no procehian justícia perquè lo temps lo ere assignat ere precís, que forçadament havien de fer sos actes dins aquell, y
que a vostras senyorias no havien donat lloch
que dins lo temps havian assignat se·ls puguessen presentar dits actes, ans havien impedit no·
ls presentassen ni havien servat la forma de justícia que havien de servar en les censures havien
fulminades, per lo que los deputats havien molt
bé servat, y que ses senyories havien intimidats
lo porter y guarda del dit General, imposantlos penes de açots, de manera que dits deputats
no poden dexar de defensar y afavorir los officials, perquè sens ells no porian exercir lur jurisdicció ni trobarien officials qui exequissen llurs
requestes, y que ses senyories devian molt mirar en axò y considerar que són officials que tenen prestat sagrament y homenatge y tenen
obeir lo que·ls manat. E los dits inquisidors digueren que tenien justa causa per en axò per
ésser stats desacats exercint llur offici. En resolució, aprés de moltes altres paraules que allí
passaren, se·ls digué als dits pares inquisidors
que tostemps que ells demanarien los diputats
o altres persones per cosa de la fe, ymitant en
açò tots los antichs cathalans, se aniria ab los
genolls per terra ha presentar-se devant ells ab
tot lo acato que se·ls deu, y aprés de haverb justificades les pretensions dels dits senyors dipputats, y com feyen admiració que havien fets dits
manaments de açots als porter y officials del
General intimidant-los, y aprés de molts tractes
han resolt que demà se han de veure lo senyor
bisbe de Barchinona, misser Serra, misser Lobregat y ell, dit senyor bisbe de Urgell, lo senyor vescompte y mossèn Sanctmenat y Salgueda, y tractaran lo que més convindrà a la
bona direcció del dit negoci. En aquestc mateix
die los senyors diputats, acompanyats de molts
officials, anaren ab lo doll en casa la ciutat, a
visitar los consellers.
Dijous, XXVIII. En aquest die, de matí, se aplegaren en la casa de la Depputació los senyors diputats y oÿdors de comptes, y tramesos a demaa. a continuació ratllat manat.
b. a continuació repetit Y aprés de haver.
c. a continuació ratllat die.

nar per part de sa excel·lència, acompanyats de
molts officials y ministres de dit General, endolats per lo doll de la nostra reyna, se conferiren
en casa de sa excel·lència y en lo palau reyal, y
essent allí los donà una letra de fe y crehensa de
sa magestat, despedida per lo Consell de
Aragó, y llegida dita letra per mi, // 114r // Josef Cellers, en presència de sa excel·lència y de
dits senyors diputats, sa excel·lència dix si volien pasar lo tracte o que l’explicàs la crehensa y
si volia explicaria ad aurem, y que vinguessen
ab tant poca gent com se podria fer, y fonch respost que·n tractarien ab dites persones y donerian rahó a sa excel·lència lo reverendíssim
bisbe de Urgell, don Carles Pau de Cardona,
don Miquell Tormo, don Bernat de Josa, mossèn Sanctcliment, lo canonge Comes, lo prior
Calders, lo pabordre Albanell, lo il·lustre vescompte, don Joan de Boxedors, don Miquell
Bosch, mossèn Miquell Oliver, mossèn Sanctmenat, mossèn Galseran Burguès, lo senyor de
Linàs, mossèn Luís Setantí, mossèn Salgueda,
mossèn Baranguer Çapila, mossèn Jaume Joan
Çapila, mossèn Luís Dusay, mossèn Joan Luís
Lull, misser Serra, misser Fort, misser Coromines, misser Ferrer, misser Claris, misser Çabater, misser Guardiola y així se’n tornaren a la
Depputació y trobaren les persones següentsa... que aguardaven ses senyories. E tant
prest com foren assentats ja fonch aquí lo dit
mossèn Sanctmenat, lo qual explicà com sa excel·lència lo havie manat detenir y li avia dit explicàs a ses senyories si volien se effectuàs lo
tracte en que estaven, dient-ho de les dites contencions, o si volien abans o aprés los explicàs la
dita crehensa ad aurem si vinguessen ab la mancho gent porien y que ell, dit senyor, con a bon
cathalà zelava lo bé de la terra, y que enchara
que sa excel·lència li manàs cosa que vingués en
dany de la terra ell la differeria y no volria sinó
tot lo bé y auctoritat del present Principat, y
que se’n determinassen y li tornassen resposta
ans de missa, y axí bé referí lo susdit lo diputat
ecclesiàstic. Y estant en aquest tracte vingué
mossèn Macip, per part de sa excel·lència, lo
qual dix com sa excel·lència lo enviave a ses se
nyories per a què consultassen ab descans dit
negoci, perquè li·n poguessen tornar resposta y
que ell no zelave sinó tot lo bé, auctoritat y
preheminències del present Principat, y axí li
fonch respost que ara estaven tractant dit negoci, y que besaven les de sa excel·lència de la
mercè, y que ab tal confiansa han sempre estat
de rebre-les de sa excel·lència, y que tant prest
ne haurien consultat li·n tornarien resposta. E
axí tractaren dit negoci, e haguts molts tractes
fonch resolt que·s tornàs resposta a sa excel·lència regraciant-li les mercès y que del tracte si·s
a. a continuació un espai en blanc.
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passaria ho no y si·s explicaria sa crehensa, y que
en chas que se explicàs que ells no·u volien sinó
ere bé de la terra, que ells dits senyors no treballen sinó en assertar la voluntat de sa magestat y
de sa excel·lència y bé universal del present
Principat, y que per ço sa excel·lència ho fassa
de aquella millor manera y forma que sa magestat y sa excel·lència seran servits y serà bé del
present Principat y conservació de les preheminències y auctoritat de aquell, perquè axí n’estan confiats sa excel·lència ho farà ab lo compliment se confie. E fonch desliberat se’n donàs
part als magnífichs consellers de la present ciutat y al reverent Capítol, tant del que aquestos
dies proppassats se ha passat acerca dit negoci
com enchara del que vuy se ha tractat, y axí feren elecció dels reverents don Miquell Tormo y
mossèn Anthoni Brunet, canonge, per dar-ne
rahó al dit reverent Capítol, y de mossèn Galceran Burguès y de mossèn Miquel Salgueda, per
dar-ne rahó als dits magnífichs consellers. E axí
partiren, y tornats foren referiren, ço és, dits
Burguès y Salgueda, que eren anats a casa la ciutat y que no havien trobat a ningú, y cregueren
que fossen ajustats a casa mossèn Çacosta, conseller en cap, al qual donaren la dita rahó, qui
dix ne daria rahó a sos companyons. E poch
aprés partiren lo reverendíssim bisbe, lo il·lustre vescompte de Rochabertí, mossèn Ramon
Vicents de Sanctmenat y mossèn Miquell Salgueda, y se conferiren al palau real per referir lo
desús conclòs a sa excel·lència, y al cap de una
hora o cercha tornaren en lo dit concistori dels
dits senyors diputats, y per orgue de dit reverendíssim bisbe referiren com ells havien referit
per part de ses senyories y mercès a sa excel·lència lo que desús ere estat desliberat, regraciant-li lo bon zell tenia en aquest negoci y dexant-ho en ses mans ho fes de aquella manera
que millor convindria per servey de sa magestat
y bé universal del present Principat y conservació de la auctoritat y preheminències de aquell.
E axí fonch dit per sa excel·lència que sa intenció y voluntat ere que després dinar, a les tres
hores, los dits senyors fossen ab sa excel·lència
perquè s’entengués ab dit negoci. E estant referint los demuntdits, vingué // 114v // mossèn
Bernat Macip, scrivà de manament, de part de
sa excel·lència dix als senyors diputats y persones allí aplegades en concistori, dix en effecte
lo següent: “sa excel·lència me ha manat venir
assí y fer a saber a vostres senyories y mercès
que serà servit que, pus vostres senyories y mercès
han fet que restàs honrat en expel·lir los bandolés y lladres de sa magestat en aquest Principat,
fessen que axí mateix restàs amat de aquest negoci que·s tracte entre vostres senyories y mercès y los pares inquisidors”. E axí, per ésser ja
sercha de dotze hores, quiscú se’n anà en sa
casa, restant de apunct també que en dita hora

dit reverendíssim senyor bisbe y il·lustre vescompte, mossèn Sanctmenat y mossèn Salgueda serien ab sa excel·lència, y del que tractarien darien rahó a ses senyories y mercès. Dit
dia, aprés dinar, se convocaren en la casa de la
Depputació les dites persones, excepto don
Carles de Cardona, mossèn Miquell Oliver, los
dits Çapilas y mossèn Joan Luís Llull, y entrada
de nit, entre sis y set hores, arribaren los dits
reverendíssim senyor bisbe de Urgell, il·lustre
vescompte de Rochabertí, mossèn Ramon Vicents de Sanctmenat y mossèn Salgueda, los
quals referiren a dits senyors diputats y persones eletes com ells eren estats ab sa excel·lència,
ab la qual havien trobat lo reverendíssim bisbe
de Barchinona, canceller, y misser Serra, misser
Lobregat y misser Çabater. Y havent comunicat
y tractat dit negoci, y justificada la pretensió
dels dits senyors diputats y la jurisdicció de
aquells, y passats molts tractes, referiren no se
havie resolt cosa ninguna de què·s tinga fer
conseqüència, més que sa excel·lència se ha emprès que darà rahó a dits reverents inquisidors
per a què tinguen a bé se porrogue lo sobrecehiment en què vuy estan de dites contencions
fins a dimecres propvinent, y que sa excel·lència ne trametrà la resposta a dits senyors diputats. E estant en asò arribà lo dit mossèn Macip,
per part de sa excel·lència, lo qual referí com sa
excel·lència lo enviave aquí per dar rahó a ses senyories que ell, per dos vegades, lo havia tramès
als dits reverents inquisidors per a què tinguessen a bé se sobresegués en dites contencions
fins a dimecres propvinent, e que per la primera
vegada havien respost que ells no tenian tal
orde y que aprés sa excel·lència li manà hi tornàs a dar-los rahó, y ell, dit excel·lentíssimo senyor, anà fins a mija sala para què dits reverents
inquisidors tinguessen a bé dit sobrecehiment,
y axí ho han tingut a bé se fasse de modo y
forma que vuy està sobresegut fins a dimecres
propvinent, y que venia fer saber la resposta de
ses senyories, al qual fonch encontinent respost
per dit senyor diputat ecclesiàstich que, pus sa
excel·lència ne ere servit que ells ne eren contents com sa excel·lència havia ordenat que se
sobresegués en dit negoci, axí y en la forma que
està sobresegut fins a dimecres propvinent, e
aprés al cap de una stona quiscú se’n anà en
llurs cases per ésser ja tart.

[1568 ]

Divendres, XXVIIIIo. En aquest dia se féu lo capella ardent de la sereníssima reyna dona Ysabell, consort de la magestat del rey Phelip senyor nostre, cuius anima requiescat in pace. A la
sepultura o capella ardent, de la qual anaren los
magnífichs consellers acompanyats dels cònsols de Llotja, alcaldes, partint de casa la ciutat,
per devant la Diputació, per devant lo palau del
senyor bisbe, entraren per lo portal major de
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dita Seu, tots ab los caperons al cap y gramalles
rossegants, y segueren a l’altar major, a la banda de la sacrestia, e lo excel·lentíssimo senyor
loctinent qui de palau // 115r // hont stà hisqué
y entrà en la Seu per lo portal sota l’orgue, y
muntà a l’altar major, ha hont stigué ab sa cadira, y per quant la thesoreria no donà gramalla
als doctors del Real Consell no l’acompanyaren
ni stigueren ab ell, sinó foren dos ho tres particulars y alguns cavallers. Digué lo offici lo reverendíssim senyor bisbe de Barchinona y sermonà lo reverendíssimo bisbe Manyques, del orde
de Sanct Agostí. E la excel·lentíssima senyora
virreyna, muller del excel·lentíssimo senyor virrey e loctinent general, estigué a la tribuna dalt
al costat del orgue, a hont posà un dosser, lo
qual, precentint ja dos o tres dies abans los
magnífichs consellers trameteren a sa excel·
lència que fos servit de no voler permetre se posàs en dita finestra o tribuna, per ser aquell
lloch y sguardar-se tant solament per a la senyora reyna o altres persones de la casa o stirpe
real, per lo qual, segons se diu, no volgué oir
dita embaxada. E abans que.s comensàs lo offici, y essent enchara les parròquies y ordes les
absoltes sobre lo túmol, los reverents pares inquisidors de la herètica pravitat entraren en dita
Seu, y feta oració rodaren entorn del túmol
acompanyats de molts officials y ministres, y
entraren en llur casa o palau; diu-se no foren a
la missa a causa de la excomunicació contra de
ells, axí per lo senyor diputat ecclesiàstich com
per lo reverent canonge Brunet, comissari
apostòlic, preferides. E lo balle general ab sos
officials y ministres segué en lo cor de dita Seu,
en la parta... E los senyors diputats no·y anaren
ha dites obsèquies per no tenir lloch, con més
llargament està continuat en lo present dietari
en la sepultura del sereníssim príncep, sinó que
feren dir tot lo matí misses en la casa de la Deputació.
Dissapte, XXX. En aquest die, deprés dinar, se
convocaren en la casa de la Deputació les persones següents: lo il·lustríssimo y reverendíssimo senyors bisbe de Urgell, don Carles de Cardona, don Miquell Tormo, lo canonge Comes,
mossèn Santcliment, lo pabordre Albanell, lo
canonge Brunet, lo il·lustre vescompte de Rochabertí, don Joan de Boxedós, mossèn Miquell Oliver, mossèn Riembau Corbera, mossèn Galceran Burguès, don Miquell Bosch,
mossèn Ramon Vicents de Sanctmenat, mossèn Luís Setantí, mossèn Jaume Joan Çapila,
mossèn Barenguer Çapila, mossèn Miquell Salgueda, mossèn Joan Luís Llul, mossèn Luís
Dusay, mossèn Jaume de Mijavila. E estant dites persones convocades, hora tarda y ja de nit,
a. text inacabat.

vingueren los dits il·lustríssimo y reverendíssimo senyor bisbe de Urgell, don Carles Pau de
Cardona, lo il·lustre vescompte de Rochabertí,
mossèn Ramon Vicents de Sanctmanat y mossèn Miquell Salgueda, los quals, per orgue del
dit reverendíssim bisbe de Urgell, explicaren a
dits senyors diputats y persones elegides com
els eren estats ab sa excel·lència y lo reverendíssim bisbe de Barchinona, misser Serra, misser
Lobregat y haguts molts y diversos tractes y
suscitats molts punts y trassant la millor forma
per a que dit negoci prengués bon assiento, referiren no haver resolt cosa alguna, ans bé aver
differit dit tracte per a demà a les quatre hores
aprés migdia, que tenen de ésser a dit excel·lentíssimo senyor per donar conclussió y assiento
en aquell. E per ésser ja molt tart quiscú se’n
anà en sa casa.
Diumenge, XXXI. En aquest dia, deprés dinar,
se convocaren en la casa de la Deputació los senyors diputats y persones següents: // 115v //
lo il·lustríssimo y reverendíssimo senyor bisbe
de Urgell, don Carles de Cardona, don Miquel Tormo, mossèn Santcliment, lo pabordre
Albanell, lo canonge Brunet, lo canonge Comes, don Bernat de Josa, lo il·lustre vescompte de Rochabertí, don Joan de Boxadós,
don Miquell Bosch, mossèn Sanctmenat, mossèn Luís Setantí, mossèn Joan Luís Llul, mossèn Berenguer Çapila, mossèn Miquell Salgueda, mossèn Gibert, misser Serra, misser
Çabater, misser Fort, misser Ferrer. Y essent entre sis y set hores de vespre, vingueren los dits
il·lustríssimo y reverendíssimo bisbe de Urgell,
don Carles Pau de Cardona, lo il·lustre vescompte de Rochabertí, mossèn Sanctmenat y
mossèn Salgueda, los quals referiren a dits sen
yors diputats y persones convocades com ells
eren estats ab sa excel·lència per tractar lo dit
negoci, y que sa excel·lència los havie tornat un
memorial lo qual estos dies passats se havie
tractat y concordat, y que no s’havia dada part a
ses senyories per lo que no sabien si dit memorial acontentaria a dits senyors inquisidors, y
que ara sa excel·lència los havie tornat y restituït dit memorial, lo qual –segons deya– havia
tractat y comunicat ab dits pares inquisidors, y
que aquell ni ningun capítol en aquell contengut no·ls agradava, y que no·y havie ja més que
tractar-ne, y que ells havien pres aquell memorial, no per ha consultar-ne ab dits senyors diputats y persones elets, sinó per a comunicarlo’ls. E estant azí referint les dites coses, entrà
un porter de dits senyors deputats, qui dix a dit
il·lustríssimo y reverendíssimo bisbe de Urgell
que defora eren los magnífichs misser Miquell
Ferrer, doctor del Real Consell Civil, y misser
Miquel Cordelles, doctor del Real Consell Criminal, qui volien parlar ab sa senyoria, e dit
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il·lustríssimo y reverendíssimo senyor bisbe de
Urgell dix a dits senyors diputats y persones allí
presents que si li donaven licència los aniria a
parlar y veure lo que volien, y axí anà. Y aprés
de una bona stona que hagué tractat y negociat
ab dits magnífichs doctors del Real Consell, dix
e referí com los dits misser Ferrer y Cordelles li
havien dit com los reals consells tenien rebuda
una letra de sa magestat a la qual volien respondre, y per lo que en dita letra hi havia algunes
paraules que no·s podian dir ho referir, les
quals a ell, dit reverendíssimo senyor bisbe les
referiren, no perquè les digués sinó perquè las
sabés, convindria molt per lo bé del negoci que
la persona de Agostí Malo se libertàs ans que
dits consells responguessen a dita letra, y que
de assò ells los ne certificaven que convenia millor per lo bé de dit negoci, e que ell, dit senyor
bisbe, aprés de molts tractes los havia dit que
ell ho referiria als senyors diputats y persones
que allí estaven ajustades, y que per ço los ho
deya, perquè vehessen y determinassen lo que
més convindria per lo bé y útil del dit General y
direcció del dit negoci. E hoït lo que per dit se
nyor bisbe de Urgell fonch referit, e haguts
molts y diversos tractes entre dites persones,
fonch desliberat que, quant a la liberació de la
persona de Agostí Malo, per ser cosa tant important que·n consultassen los assessors del dit
General y altres doctors en assò aplicats, y que
demà de matí dits senyors diputats y doctors se
aplegassen y que lo deprés dinar ne fessen relació a les dites persones eletes dels tres staments
e que enviàs a supplicar al reverendíssimo senyor bisbe de Barchinona que demà que fes
ajustar los dosa consells, perquè de part dels senyors diputats se volia trametre a informar-los
del que passa ans que responguessen a la letra
de sa magestat, y per ha fer dita informació foren anomenats misser Pere Aylla, altre dels assessors y advocats ordinaris del dit General, y
misser Claris, hu dels consultors, y que ensemps ab ells, per més auctoritat del negoci, los
acompanyassen mossèn Guillem Pere Comes,
canonge de Barchinona, y don Joan de Boxedós y mossèn Berenguer Çapila // 116r // per ha
fer a dit reverendíssimo senyor bisbe de Barchinona, canceller, les dites coses, que·y anàs lo
honorable misser Francesch Sans, altre dels assessors ordinaris del dit General, e per ésser
molt tart quiscú se’n anà en sa casa.

misser Claris, misser Font Pastor, misser Fer
rer, misser Çabater, misser Serra, misser Guardiola, misser Fort. Als quals axí convocats, los
honorables misser Francesch Sans, altre dels assessors ordinaris, referí com ere estat ab lo dit
reverendíssimo senyor bisbe, canceller, y li havia dit lo que per part de ses senyories li ere stat
manat, y li havia respost que ell no tenia comissió de fer ajustar los consells, més que demà se
ajustarien hi.ls poran informar, e que ell no tenia càrrech sinó de respondre a dita letra y que
aquella faria com deu. E haguts entre dits doctors molts y diversos tractes, fonch determinat
que deprés dinar, a les dos hores, se tornassen
convocar en la casa de la Deputació per tractar
dit negoci. Dit dia, deprés dinar, a lesa... hores,
se convocaren en la casa de la Deputació los
senyors diputats y persones següents: lo il·
lustríssimo y reverendíssimo bisbe de Urgell,
don Carles de Cardona, don Miquell Tormo,
mossèn Sanctcliment, lo pabordre Albanell,
don Bernat de Josa, lo canonge Brunet, lo canonge Comes, lo il·lustre vescompte de Rochabertí, lo il·lustre don Alonso, baró d’Erill, don
Garau de Queralt, don Joan de Boxedós, mossèn Miquell Oliver, mossèn Riembau Corbera,
mossèn Galceran Burguès, don Miquell Bosch,
mossèn Joan Luís Llul, mossèn Luís Dusay,
mossèn Baranguer Çapila, mossèn Gibert,
mossèn Setantí, mossèn Miquell Salgueda,
mossèn Miquell Vallseca, misser Claris, misser
Serra, misser Ferrer, misser Fort, misser Guardiola, misser Çabater, misser Coromines. Les
quals persones, axí convocades, aprés de haver
haguts molts y diversos tractes, fonch conclòs
que misser Francesch Sans sàpia ab lo reverendíssimo senyor bisbe de Barchinona, canceller,
que demà a quina hora se ajustaran los dos consells, perquè puguen anar informar aquells e de
tot lo fins assí passat se don part per les persones elegides al reverent capítol y als consellers
de la present ciutat, e que s’entenga en apparellar tot lo que sie menester, achàs lo tracte se
rompés, conforme un memorial que de part se
és fet, y que los doctors que pensen y resolguen
sobre la liberació de Agostín Malo, y demà, deprés dinar, a les dues hores, que·s tornen ajustar y tractaran lo que més avant apparrà convenir per lo bé y bona direcció de dit negoci.

Dilluns, lo primer de nohembre. Festum Omnium Sanctorum. En aquest die se convocaren en
la casa de la Deputació los senyors diputats y
doctors devall scrits, los honorables assessors,

Dimars, II. Conmemoracio Defunctorum. En
aquest die se convocaren en la casa de la Deputació los dits senyors diputats y persones dalt
dites y tractaren dit negoci, e lo canonge Comes y mossèn Berenguer Çapila, misser Pere
Aylla, assessor del General, y misser Claris anaren en casa del reverendíssimo senyor bisbe de
Barchinona, canceller, per informar los con-

a. a continuació ratllat dors.

a. a continuació un espai en blanc.

Nohembre, any
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sells que allí staven ajustats sobre lo fet del procés de la dita contenció, e tornats foren referiren com havien informats los dits consells y
que lo senyor bisbe los havie demanat que li
comunicassen los procehiments ara fets per dits
diputats y los actes de appel·lacions per ells interposades, e axí fonch determinat se li comunicassen e que entretant los doctors pensassen
sobre la liberació de Agostín Malo y que de
matí vinguessen resolts, e que tanbé dites persones lo matí se ajustasen en la casa de la Deputació.
Dimecres, III. En aquest dia, de matí, se convocaren en la casa de la Deputació los senyors deputats y persones següents: // 116v // lo il·lustríssimo y reverendíssimo senyor bisbe de Urgell, don Carles de Cardona, don Miquell
Tormo, lo canonge Brunet, mossèn Santcliment, lo pabordre Albanell, don Bernat de
Josa, lo canonge Comes, lo il·lustre vescompte,
lo il·lustre don Alfonso, don Joan de Boxedós,
mossèn Miquel Oliver, mossèn Riembau Corbera, mossèn Galceran Burguès, don Miquell
Bosch, mossèn Joan Luís Llul, mossèn Luís Setantí, mossèn Luís Dusay, mossèn Jaume Joan
Çapila, mossèn Gibert, mossèn Salgueda, misser Ferrer, misser Càller, misser Font Pastor,
misser Çabater, misser Guardiola, misser Serra,
misser Ferrer, misser Coromines, misser Claris.
E tanbé deprés dinar se convocaren les matexes
persones. E estant dites persones convocades
en dit concistori, entre dos y tres hores aprés
migdia, vinguéa mossèn Macip, y dix de part de
sa excel·lència a ses senyories que sa excel·lència
los volie parlar, y que per ço tinguen a bé anar a
parlar-li, y aleshores los dits senyors diputats se
conferiren en lo palau real, acompanyats de
molts officials del General, y essent en la presència de sa excel·lència, sa excel·lència los dix
que fessen apartar los qui en llur companya venien, perquè quants més pochs serien seria millor per reputació de llur concistori, y feren
apartar los dits officials, romangueren tanchats
ab una cambra ab sa excel·lència los dits senyors
diputats y oÿdors de comptes, lo honorable
misser Pere Aylla, altre del assessors, misser
Francesc Gort, regent lo offici de advocat fiscal,
don Francesch de Bosch, adjunct del defenedor del dit General, y jo, Joseph Cellers, y mossèn Viladamor, y dit mossèn Macip, y encontinent se excel·lència dix les següents o semblants paraules, en substància o effecte, essent
aprés de la casa de la Deputació en presència
dels senyors diputats y oÿdors y persones sescrigueren: “la crehensa que sa magestat me ha
mandado explicar a vuestras mercedes es que
queda muy desservido de lo que han procehido y he-

cho contra los inquisidores, en demás haviendo entendida su voluntad y teniendo los enemigos tan
cercha como tiene este Principado, y lo que más ha
sentido es que haian presso Agostín Malo, secretario del Santo Officio y muy necessario para las cosas de la fe, y que de tan buenos y fielles vassallos no
sperava ni creyera semejantes procedimientos, y
que le pesava que diessen occasión que tuviesse obligación de poner la mano en ello”, y los dits se
nyors diputats respongueren a sa excel·lència
que “may la llur intensió y voluntat no és estada ni és en contravenir a la voluntat de sa magestat, sinó obeir aquella, y que si han procehit
contra los pares inquisidors ho han fet per cumplir y observar lo jurament tenen prestat de
mantenir y deffensar los privilegis, constitucions y capítols de Cort del present Principat
per sa magestat jurades observar, y que en les
coses de la fe ells se prostraran y prostar per ter
ra y que sols han procehit per deffensió de dites
preheminències, del que entenen fer-ne servey
a sa magestat”. Y axí se’n tornaren en concistori, ha hont trobaren dites persones convocades, y referiren lo demuntdit a les dites persones convocades, y estant referint vingué lo dit
mossèn Macip, lo qual dix y explicà a dits senyors diputats les següents o semblants paraules: “lo senyor visrey me envie a vostresa senyories y diu que bé·s recordaran vostres senyories
y mercès que en dies passats que de alguns negocis havien tractats com se podrian ygualar, y
que per tot vuy passa lo temps, y que per ço vostres senyories y los altres senyors, referint en
açò les paraules al reverendíssim bisbe de Urgell y il·lustre vescompte de Rochabertí, que
han tractat ab sa excel·lència, que vagen ha tractar dit negoci, que ells los stà sperant”. E encontinent lo senyor diputat ecclesiàstich li dix
que s’aguardàs un poch que tantost li tornarien
respota e tantost lo manaren y li digueren, lo
mateix deputat ecclesiàstic, que digués a sa excel·lència que dits senyors que tracten dit negoci serien tant prest ab sa excel·lència. E poch
aprés que hagueren consultat del modo se havien de haver ab lo senyor virrey, ço és, que no
concloguessen cosa ninguna ab ell sinó que
hoïssen y referissen, partiren y se conferiren a
casa sa excel·lència los dits reverendíssim bisbe,
il·lustre vescompte, mossèn Sanctmenat y mossèn Salgueda. E tornats foren referiren a dits
senyors diputats y persones convocades com sa
excel·lència los havie dit que ja havien entesa la
crehensa que als diputats havia explicada per
part de sa magestat, y lo senyor bisbe li respongué que estant-la explicant los dits diputats és
vingut lo dit Macip, per part de sa excel·lència,
que·ls ha dit que anassen allà, que sa excel·lència los stava aguardant per tractar lo negoci,

a. a continuació ratllat lo dit.

a. a continuació ratllat mercès.
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que vuy passaven los dies, que per ço eren aquí.
// 117r // E sa excel·lència los ha dit que vuy
passaven los dies de la porogació que en dit negoci se ere feta, y que serie bé se prorrogàs per
dos mesos en la matexa forma y manera que vuy
està sobresegut, e que si en aqueix endemig venie algun despaig de la cort de sa magestat en
que manàs que passàs avant, que ans de passar
avant en dit negoci se excel·lència los donaria
tres dies de temps, e que si passat los dits dos
mesos no.s antane cosa ninguna estiguessen en
lo mateix sobrecehiment fins a tant que sa excel·lència done los tres des, y axí dites persones
respongueren que tenien facultat dels senyors
diputats y persones sinó de oir y referir, y que
ells ho referirien a dits senyors diputats, y sa excel·lència los ha dit que ell ho enviarà a dir a dits
inquisidors y que de llur resposta daria rahó per
Macip a dits diputats. E al cap de una stona
tornà lo dit Macip, qui dix als dits senyors diputats e persones eletes que sa excel·lència no
havia pogut haver dels pares inquisidors sinó
deu dies de sobrecehiment ab un dia de tinensa
y que si en lo antretant rebia algun despaig o
orde de sa magestat que tinguessin un dia de tinensa aprés que serien avisats de sa excel·lència.
E explicada dita embaxada per dit mossèn Macip, li fonch dit que volgués dettenir un poch
fora concistori, perquè poguessen consultar
acercha la resposta li havien de tornar. E consultat y votat per les dites persones, li fonch respost que tenien entèsa lo que per part de sa excel·lència los havie dit y explicat, y que digués a
sa excel·lència que eren contents de dita prorrogació de deu dies ab lo die de tinensa, ab tal que
venint despaig o orde de sa magestat per sa excel·lència se fes com està dit, però que venint
orde o despaig per los reverents pares inquisidors dins dits deu dies tinguessen de donar un
dia natural, y que també venint algun despaig o
orde de hont se vulla per dits senyors diputats
que tinguessen la mateixa libertat que tenen
dits pares inquisidors, y que si mancho temps
de dits deu dies parie a sa excel·lència que fos
fet com sa excel·lència maneria. E axí fonch encarregat a dit mossèn Macip que de lla resolució tornàs resposta a dits senyors diputats y persones aquí aplegades, que.ls speravan, lo qual
se offerí de fer-ho. Y al cap de una stona tornà
dit mossèn Macip y dix ha dits senyors diputats
y persones aquí ajustades que ere estat ab sa excel·lència y junctament amb ell ha trobats los
senyors inquisidors que havia fets abaixar per
dit negoci, y li ha explicat lo que per ses senyories li és estat dit, y li ha respost que digués a ses
senyories que quant ab lo dia, que en cars que
vingue despaig per dits inquisidors que és
molta rahó que sie comú, y que quant en la de
a. a continuació ratllat per.

les vint-y-quatre hores que no són gent que vagen tant punctualment y que benignament volen tractar dit negoci.

[1568 ]

Dijous, IIII. En aquest die, de matí, se convocaren en la Deputació los senyors diputats y persones següents: lo il·lustríssimo bisbe de Urgell, don Carles de Cardona, don Bernat de
Josa, don Miquell Tormo, lo prior Albanell,
mossèn Sanctcliment, lo canonge Brunet, lo
canonge Comes, lo il·lustre vescompte de Rochabertí, lo il·lustre don Alonso, don Joan de
Boxedós, mossèn Miquell Oliver, mossèn Corbera, mossèn Galseran Burguès, don Miquell
Bosch, mossèn Vallseca, mossèn Setantí, mossèn Joan Luís Llull, mossèn Luís Dusay, mossèn Jaume Joan Çapila, mossèn Gibert, mossèn
Salgueda, misser Serra, misser Fort, misser Font Pastor, misser Càller, misser Sabater,
misser Ferrer, misser Coromines, misser Claris,
misser Guardiola. // 117v // Los quals convocats, haguts molts y diversos tractes entre ells,
fonch conclòs que.s fes una embaxada a sa
excel·lència dient lo quant han sentit lo que per
sa excel·lència lo dia de ahir los fonch dit explicant-los la crehensa de sa magestat, significantlos lo quan dessabrit estave sa magestat ab los
dits dipputats per los procehiments per dits
dipputats fets contra los reverents pares inquisidors y lo de la captura de Agostín Malo, y que
no podien dexar de dar rahó llarga a sa magestat
de les dites coses, y que per ha dita embaxada
anassen lo il·lustríssimo y reverendíssimo senyor bisbe de Urgell, lo il·lustre vescompte de
Rochabertí, mossèn Ramon Vicents de Sanctmenat y mossèn Miquell Salgueda. E que.s trametre un cavaller a la cort de sa magestat ben
instruït, que sie al cap de tots negocis, e ab los
actes y procehiments fins assí fets perquè largament informe a sa magestat de tot lo que passa.
E més avant que.s trameten alguens persones a
sa sanctedat en Roma per ha informar a sa sanctedat y procurar lo que més convindrà per lo bé
del dit negoci. E que lo deprés dinar los doctors
vinguen resolts sobre lo que apparrà convinga
fer per la liberació de la persona de Agostín
Malo. E perquè ere molt gran die fonch desliberat que la embaxada per sa excel·lència se fes
deprés dinar, e que totes les persones eletes y
doctors sien en la dita casa de la Deputació a les
dites hores. Dit dia, deprés dinar, se convocaren en la casa de la Deputació les persones propdites per dit negoci, e perquè entengueren que
sa excel·lència havent dinat havie cavalcat per la
present ciutat y no ere en sa casa no.s féu dita
embaxada. E misser Pere Aylla, altres dels honorables assessors del dit General, en nom seu
propi y de tot los altres doctors en assò aplicats,
referí y féu relació als dits senyors diputats y
persones aquí ajustades com tots concordes
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eren de vot y parer que la persona de Agustí
Malo, secretari del Sanct Offici, se llibertàs per
moltesa causes y rahons que refferí, y oÿda dita
resolució de dits doctors, per bocha del dit misser Aylla refferida, y no podent-se avenir dites
perones si soltaria o no, fonch votat o fonch lo
vot o parer de la major part que no.s devia llibertar la persona de Agostín Malo. E perquè ere
ja hora tarda, fonch desliberat que lo sendemà
de matí se tornassen ajustar e vehessen lo que
més convindria per bé y direcció de dit negoci.
Divendres, V. En aquest die, de matí, se convocaren en la casa de la Diputació les persones
predites per tractar dit negoci, e haguts molts
tractes, resolgueren que anàs la embaxada de
les dites persones a sa excel·lència per donar-li
rahó que lo present Principat no podia deixar
de donar rahó a sa magestat del que en crehensa
sa excel·lència per part de aquell los ere stat dit,
per a justificar ses justes pretensions, y per en
açò tramete.y una persona principal per descàr
rech y justificació // 118r // del dit Principat y
tanbé per tractar ab ell, dit excel·lentíssimo senyor, lo que més convindria per la bona direcció de dit negoci, e del que tractarien ne fessen
relació a dits senyors deputats y persones eletes, los quals determinaren anassen aprés dinar
a sa excel·lència per ésser ja molt gran dia. Dit
dia, deprés dinar, se convocaren les mateixes
persones per tractar dit negoci, y de aquí partiren los dits reverendíssimo bisbe de Urgell,
don Carles de Cardona, lo il·lustre vescompte
de Rochabertí, mossèn Sanctmenat y mossèn
Salgueda, y anaren a sa excel·lència, y dites
personesb convocades per saber la relació del
que havien tractat ab sa excel·lència los stigueren sperant fins hora tarda, y essent ja hora
tarda, entrada de nit, vingué lo dit mossèn
Sanctmenat de part de dits senyors embaxadors, dient com estaven tractant del dit negoci
ab sa excel·lència, y que per ésser molt tart que
se’n anassen en llurs cases, que demà a les tres
hores los tornarien resposta del que havien
tractat.

Linàs, mossèn Miquell Oliver, don Miquell
Bosch, mossèn Ramon Vicents de Sanctmenat,
mossèn Valseca, mossèn Luís Setantí, mossèn
Joan Luís Llul, mossèn Luís Dusay, mossèn Gibert, mossèn Salgueda, mossèn Çapila, don
Jayme de Mijavila, misser Serra, misser Càller,
misser Claris, misser Font, misser Ferrer. En
aquest die, convocades les dites persones, lo dit
il·lustríssimo y reverendíssimo bisbe de Urgell,
don Carles de Cardona, lo il·lustre vescompte
de Rochabertí, mossèn Sanctmenat y mossèn
Salgueda, los referiren com eren stats ab sa excel·lència y li havien referit lo que per part de
ses senyories y mercès los ere estat dit, y sa excel·lència los havia respost que estave molt bé
de dar rahó a sa magestat y que ell tanbé scriuria en recomendació de la persona qui aniria. E
feta dita relació fonch desliberat que les dites
persones anassen a sa excel·lència, qui poch havie los havie tramessos a demanar, y que vehessen y entenguessen lo que se.ls diria, y axí, al
cap de una bona stona, tornaren y aportaren lo
memorial següent: que cada hú dels delegats
apostòlichs absolgués ex officio de les censures
per quiscú d’ells imposades e se libertassen los
presos que per quiscun tribunal estan detinguts, e se sobresegués en tots los procehiments
fins a finides les primeres corts convocadores
per sa magestat, en les quals fos sa magestat informat de les pretensions de cada part, y per a
que se posàs lo assiento en aquest negoci qual
paragués, conforme a justícia, y enchars per
cada una de les parts d’ells del dia que saa excel·lència donà la letra als deputats, a XVII de
setembre mes proppassat del present any 1568
se hauran fets algunes diligències en Roma hi.s
haguessen impetrats de sa sanctedatb alguns
breus o indults apostòlichs tocants directament o indirecte sobre aquestes // 118v //contencions, que no sien haguts per impetrats ni
tantpoch los que per avant per cada una de dites
parts se inpetraran.

Disapte, VI. Festum sancti Severi, episcopi. En
aquest die, deprés dinar, se convocaren en la
casa de la Deputació los dits senyors depputats
y oÿdors de comptes, les persones eletes següents: lo il·lustríssimo y reverendíssimo bisbe
de Urgell, don Carles de Cardona, don Bernat
de Josa, lo prior Sanctcliment, lo canonge Comes, lo pabordre Albanell, lo canonge Brunet,
lo prior Calders, lo il·lustre vescompte de Rochabertí, don Alonso de Eril, mossèn Galceran
Burguès, don Joan de Boxedors, lo senyor de

Diumenge, VII. Se convocaren aprés dinar les
persones dels staments següents: lo reverendíssim bisbe de Urgell, don Carles de Cardona,
don Miquell Tormo, lo prior Sanctcliment, lo
prior Calders, lo canonge Comes, lo canonge
Brunet, don Bernat de Josa, lo pabordre Albanell, lo il·lustre vescompte, lo baró d’Erill, don
Joan de Boxedós, mossèn Riembau Corbera,
mossèn Ramon Vicents Sanctmenat, mossèn
Miquell Oliver, mossèn Galseran Burguès, don
Miquell Bosch, mossèn Vallseca, mossèn Luís
Setantí, mossèn Llul, mossèn Dusay y mossèn
Jaume Joan, mossèn Gibert, mossèn Salgueda,
mossèn Mijavila, misser Càller, misser Claris,

a. a continuació ratllat coses.
b. a continuació ratllat per saber.

a. a continuació ratllat magestat.
b. a continuació ratllat y se apella.
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misser Serra, misser Ferrer, misser Fort, misser
Guardiola, misser Çabater, misser Font Pastor,
misser Corominas. En aquest dia, deprés dinar,
convocades les predites persones per tractar dit
negoci y haguts molts y diversos tractes, pilotejant aquell com millor convindria per lo bé y
útil del present Principat, resolgueren que les
dites persones que tractaven ab sa excel·lència
anassen a sa excel·lència y li aportassen y explicassen una scriptura o trassa o memorial del
modo del assiento o sobrecehiment se té posar
en dit negoci, la qual és del tenor següent: Que
cada hu dels delegats apostòlichs absolgue ex
officio de les censures per quiscú d’éls imposades, e se liberten los presos que per quiscun tribunal estan dettinguts, e se sobresegue en tots
los procehiments fets en lo present negoci fins
a finides les primeres corts convocadores per sa
magestat, entenent que dits tribunals tostemps
que·s offerirà cars no·n puguen usar de la jurisdicció. E explicada y legida la dita trassa o scriptura a sa excel·lència de paraula li diguessen que
dit memorial sa excel·lència fos servit enviar-lo
a sa magestat com ha cosa y trassa per sa excel·
lència feta y pensada y per sos consells, y que
procuràs que dinsa vint-y-sinch dies ne cobràs
la resposta ab que sa magestat scrigués a un tribunal a l’altre que observassen y complissen dit
memorial y que dins lo dit temps no s’enviaria
per dits deputats en Roma per cosa ninguna, y
que estigués ab lo mateix sobrecehiment que
vuy està.

excel·lència digué que li apparia molt bé y que
seria bé que se enviassen les informacions a sa
magestat y que sa excel·lència mostrave estar
molt content de dit memorial, y que sa excel·
lència procuràs de dintre vint-y-sinch dies de
cobrar resposta de sa magestat, y que entretant
si s’haurà de fer alguna porrogació que·s fassa.
E feta dita relació digueren als dits senyors diputats que serie bé que·s fes la nominació de la
persona que·y havia de anar, y que·s fessen les
letres, instruccions y memorials necessaris. E
també dit reverendíssimo senyor bisbe de Urgell dix que pus lo negoci paria tenia assiento,y
per lo que ell devia y ere obligat per rahó de sa
dignitat y no podia deixar de muntar a sa yglésia per lo que·s deya que los luterans de França
eren entrats en Cathalunya, ço és, en la vall
d’Andorra, que és de son bisbat, a hont havie
de estar lo temps convindria, que ses senyories
y mercès lo donassen licència, offerint-se
prompte sempre que sia manester de venir y fer
lo que més convinga per lo bé de dit negoci, y
axí per ésser tart se’n anaren.
119v

Dilluns, VIII. En aquest die, de matí, se convocaren en la casa de la Deputació les dites persones ab las quals sa excel·lència envià ha dir per
lo síndich del General, qui ere anat a demanar
hora a sa excel·lència per anar-hi dites persones,
que les dites persones del tracte no anassen fins
deprés dinar a les tres hores, per lo que estave
occupat per lo consell de guerra tenia per los luterans se deye eren entrats per la vall d’Andor
ra. // 119r // En aquest die vingué nova com en
la vall de Aran són entrats molts luterans. En
aquest mateix dia se convocaren en la casa de
la Deputació, ço és, deprés dinar, les mateixes
persones dalt dites, y de aquí en fora anaren a
sa excel·lència los dits il·lustríssimo y reverendíssimo bisbe de Urgell, don Carles de Cardona, lo il·lustre vescompte de Rochabertí,
mossèn Ramon Vicents de Sanctmenat y mossèn Miquell Salgueda, embaixadors, per referir
lo que per dits senyors diputats y persones predites así ere estat desliberat. Y entre sis y set hores vingueren dits senyors embaixadors, los
quals refferiren a ses senyories y mercès com
eren estats ab sa excel·lència y li havien dat lo
dit memorial que a ells ere estat lliurat, y que sa
a. a continuació ratllat vuit.
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Dijous, XI. En aquest die partí per la col·lecta
dels safrans Loís Seguer, receptor, y Martí
Monclús, guarda, partí lo dia abans.
Disapte, XIII. En aquest die partí per a la sua
sobrecol·lecta mossèn Luc Comadaran, sobrecollidor del dit General, de la sobrecol·lecta de
levant.
Diluns, XV. En aquest die, deprés dinar, lo honorable misser Pere Aylla, referí als senyors diputats, lo ecclesiàstich absent del concistori, lo
següent, que axí com m’o deie ho he scrit en la
forma següent, perquè // 120r // disapte proppassat reberen una letra los senyors diputats
del alcayt de Castell-lleó, de vall de Aran, de
set del corrent, sobre lo mercader francès que
està près en lo dit castell. Determinaren dits
senyors diputats que lo honorable misser Pere
Aylla, altres dels honorables assessors y advocats ordinaris del dit General, anàs a sa excel·
lència a mostrar dita letra, y que li digués que
pus los senyors diputats no poden fer més del
que han fet per a que dit près vingués en poder
dels senyors inquisidors y que digués a sa excel·
lència que determinàs lo que més convingués al
servey de sa magestat sobre lo dit pres, y dit
misser Aylla ha referit que havie mostrada dissapte proppassat dita letra a sa excel·lència, y
que sa excel·lència li digué, aprés de haver oÿda
dita relació y aprés de haver vista dita letra,
que·s tractàs aquest negoci ab los senyors inquisidors, y axí, vuy dit misser Aylla ha referit als
senyors diputats la resposta que sa excel·lència
li féu, y havent dits senyors diputats entesa
aquella li han dit que anàs als dits senyors in-

251

001-644 Dietari2.indd 251-251

17/06/2010 18:33:09

[1568 ]

quisidors y que.ls mostràs dita letra, e.ls digue
lo matex que dix a sa excel·lència. Y axí és anat
a les deu hores y ha referit que ha dit a Solsona,
nuncio de Sant Offici, lo qual trobà davant lo
portal dell sacret del Sant Offici, lo qual trobà
davant, que digués als senyors inquisidors que
los senyors deputats lo enviaven para tractar ab
ses senyories un negoci de importància, y dit
Solsona, aprés de ésser axit del dit secret, ha dit
a misser Pere Aylla que prest li donarien rahó
los senyors inquisidors, y poch aprés són exits
del secret mossèn Sorribes y mossèn Galves, y
dit Sorribes ha dit a dit misser Aylla, “senyor
dos paraules”, ha l’apartat devant la porta de
una sala gran que és al cap de la scala a mà squerra, y allí dix les paraules següents o semblants,
en presència de dits Galves y de... Gallego, dispenser dels presos del Sanct Offici: “los senyors
inquisidors han entès que vostra mercè ve per a
tractar ab ells per part dels senyors deputats, y
que sabent que vostra mercè era estat publicat
excomunicat junctament ab dits senyors deputats, no podien oir ni tractar ab vostra mercè
perquè dits senyors diputats entenen fer-los a
saber y tractar alguna cosa ab dits senyors inquisidors que sie ell servey de Déu y de sa magestat, que.y envien altra persona”. Y dites estes paraules per dit Sorribes, dit misser Aylla li
ha respost les paraules següents: “yo referí als
senyors diputats lo que vostra mercè me ha dit,
y axí me.n so vingut”. E oÿda dita relació per
dits senyors deputats és estat desliberat que
se.n donàs rahó a sa excel·lència.
Dimarç, XVI. En aquest die, de matía, partí don
Hierònim Manrique. En aquest die, de matí, se
ajustaren y congregaren en la casa de la Deputació les persones dels tres staments devall scrits:
lo il·lustre y molt reverent don Carles de Cardona, mossèn Bernat de Sanctcliment, don Miquell Tormo, mossèn Guillem Pere Comes,
mossèn Galseran Albanell, don Bernat de Josa,
lo il·lustre vescompte de Rochabertí, don
Alonso, baró de Erill, don Joan de Boxedós,
mossèn Miquell Oliver, don Miquell Bosch,
don Jayme de Mijavila, mossèn Ramon Vicents
de Sanctmenat, mossèn Riembau de Corbera,
mossèn Galceran Burguès, mossèn Miquell
Vallseca, mossèn Loís Setantí, mossèn Joan
Luís Llull, mossèn Jaume Joan Çapila, mossèn
Miquell Salgueda, mossèn Loís Gibert, mossèn
Baranguer Çapila, mossèn Luís Dusay. //
120v // A les quals persones, per lo senyor deputat ecclesiàstich los fonch dit com dos o tres
dies ha que mossèn Hierònym Sorribes fonch a
casa sua, de part de don Hierònim Manriques,
dient-li que manàs a una guarda que anàs a casa
sua per ha regonexer-li la roba, perquè se’n
a. a continuació ratllat se ajustaren.

anava en Castella, y tanbé que li donàs de propri ús la moneda aportava, la qual li donà de
propri ús, y tanbé se havia entès que se’n aportaria algunes enquestes e informacions que han
rebudes, y tanvé air per un negoci de un près de
la vall de Aran trameteren a misser Pere Aylla
per ha parlar ab los senyors inquisidors, y que
mossèn Sorribes li ha dit lo que està dalt continuat, y fonch dit al dit misser Pere Aylla que
digués lo que passa, y axí ho referí largament. E
haguts molts y diversos vots y parès fonch conclòs que fassan embaxada a sa excel·lència en
presència dels consells, y que se explicàs per los
embaxadós devall scrits, devant sa excel·lència
y real consells lo següent, ço és, que los deputats ha alguns dies que entengueren que era
anada una trompeta per la parròquia o loc de
Serdanyola, y que digué al vicari de dita parròquia que repicàs les campanes per orde y manament dels diputats, y que junctament entengueren dits diputats que sa excel·lènciaa havie
tinguda notícia del mateix, y que pus ne tenia
notícia crean y tenien per cert que sa excel·lència rebrie informacions de dit excés y faria ab lo
Consell Real les provisions tals quals la atrocitat dels actes requeria, a effecte que los culpables fossen degudament punits y castigats, y
que ara dits deputats havien entès que los pares
inquisidors, en perjudici de la preheminència y
auctoritat de sa excel·lència y del Real Consell,
y contra constitucions, havien rebuda informació del dit excés, no tocant a llur jurisdicció, y
que per ço supplicaven a sa excel·lència y reals
consells que sie servit manar inquirir de dit delicte tan caleficat y atrosse, y que.s fassen les
provisions quals convé perquè sa magestat sie
informat de la veritat, la qual entendrà millor
per la informació que sa excel·lència y Real
Consell haurà rebuda de dit excés que no per la
que han rebuda dits pares inquisidors, no tenint per aqueix effecte jurisdicció, y que alguns
no informassen a sa magestat ab sinistres informacions de altra cosa del que ab la informació
per sa excel·lència y Real Consell serà rebuda
constarà. Y per ha fer dita embaxada foren anomenades lo il·lustre y molt reverent senyor don
Carles de Cardona, abat del Estany, don
Alonso, baró d’Erill y mossèn Miquell Vallseca, ciutedà de Barchinona. E feta dita nominació manaren a mossèn Loís Rufet, procurador del dit General per absència del síndich,
que de part dels senyors deputatsb diga y suppliquec a sa excel·lència que fasse ajustar los dos
consells, que en presència de aquells li volien
enviar una embaxada, y tornat fonch dit síndich dix que sa excel·lència li havie dit que ere
a. a continuació ratllat que.
b. a continuació ratllat li.
c. y supplique, interlineat damunt de que sia, ratllat.
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molt tart y que deprés dinar faria ajustar los dos
consells, y que a les quatre hores poria venir.
Dit dia, deprés dinar, se ajustaren en la casa de
la Deputació les mateixes persones y a les quatre hores, ab les masses davant, anaren a casa de
sa excel·lència acompanyats de alguns officials y
ministres del dit General. E tornats foren dits
embaxadors, referiren als dits senyors deputats
y oÿdors de comptes y persones dels tres staments que eren stats ab sa excel·lència y que en
presència de tots los reals consells havien explicada la embaxada a sa excel·lència, conforme lo
orde e instrucció los ere estada donada, y més
han referit que per sa excel·lència los és estada
feta la resposta següent: // 121r // “que cuando
acaeció lo que esta trompeta hizo, jo tuve dello noticia y mandé que se tomasse información dello, y
como després, sentiendo que era cosa esa sin ningún
fundamiento o per persona de poca importancia, y
quiçá por algun gavatxo, se dexó de pasar adellante; pero nuncha sospetxé que fuesse por orden
de los diputados, porque a donde se junctan personas tan importantes y de tanta confiansa no se ha
de creer tal, y maravillome que los inquisidores
ayan tomado información dello siendo cosa que no
les tochava, de lo qual no tengo noticia, y quería saber la verdat, y quanto otra información no viniese
sinó la que jo scriviré a sa magestat será tal que se
verá quan sin culpa estan los diputados”. Y açò és
suma lo que sa excel·lència ha respost.
Dimecres, XVII. En aquest die, deprés dinar,
los honorables misser Francesch Gort, qui serveix lo offici de advocat fiscal per absència del
honorable misser Luís de Copons, advocat fiscal del dit General, en lo concistori, que en la
hora matexa venia del excel·lentíssimo senyor
loctinent general y li havia dit lo que per ses
senyories li ere stat manat digués a sa excel·
lència en la forma següent: «Excel·lentíssim senyor. Lo deputat Homs ha referit en concistori
lo que Viladamor li digué anit passada de part
de vostra excel·lència, y també ha mostrat lo
paper o scriptura que dit Viladamor li amostrà,
scrita de sa mà, y vist de nou lo dietari se són
recordats que està en aquell scrit lo effecte del
que passà ab vostra excel·lència lo dia que.ls
amostrà la letra de sa magestat. Però com los
deputats desijen servir a vostra excel·lència en
tot lo que los és lícit y permès, han determinat,
aparexent a vostra excel·lència, despedir un
correo a tota diligència a misser Luís de Copons, qui té còpia de tot lo procés, al qual
scriuran del que.s tractà ab vostra excel·lència
aquella jornada, aprés de legida dita letra de sa
magestat, en memorial ni en informació ni en
altra cosa se’n servesca». Y les dites paraules dix
que.s llevà altra volta lo barret, y dix “assò és lo
que los deputats me han manat referís a vostra
excel·lència”, y dix que sa excel·lència respon-

gué estes o semblants paraules o lo effecte de
aquelles: “qué se me da a mí que se publique a la
corte, los deputados entienden mandarlo adobar
aquí o qué es lo que pretenden, porque no ablan
claro”. Y leshores, dix, replicà que no entenia
més del que havia dit y explicat, y les hores,
dixa, que sa excel·lència, ab lo rostro felló, dix:
“yo hos juro a Dios –o hun semblant jurament–
que jo mandaré tomar ell vellaco de notario y le
mandaré castigar, que no es razón se sufre se trastoquen las palabras que un presidente dize, que
más creýdo seré jo que ell, y le mandaré hazer regalía en virtut del rogatge Auctoritate et Rogatu,
y aré de manera que se acuerda del que passó en
verdat, que testigos tengo, ahunque mi palabra
sola basta, y más crédito se ha de donar a mí que a
esse notario, que sin oirme más de una vez después
de buen rato me ha traduzido mis palabras de castellano en su llengua, tanta abilidad tiene”. Y girant-se a Viladamor, que ere allí present, dix
que sa excel·lència digué estes o semblants paraules o jurament, y dix “yo os juro que no ablé
más dello que vós havéys scrito, que me acuerdo
como si agora fuere, jo me gastaré cien mil ducados
en sacarlo a luz y scriviré a sa magestat que todo es
// 121v // falso lo que ellos tratan, y los consejos no
scrivirán que sus autos sean buenos ni verdaderos,
ni que tengan justicia en sus pretensiones, y que ansí
se lo tiene dicho los del dicho consejo”. Y dix que dit
lo susdit o lo effecte, que.s levà lo barret y digué a
sa excel·lència que resposta manave donàs als deputats, y leshores dix que sa excel·lència digué
que.ls digués “que poco cazo hazía él del que scriviesse ni se embiasse correo a misser Copons si acá
quedava esso scrito de la manera stava puesto porque era falso, y que les dixiesse que no importava
embiar correo a misser Copons sinó se adobare lo
que stava scrito assí en el dietario, y que presto le
bolviesse la resposta”. Y dix que oït lo susdit ell se
llevà lo barret del cap y ab lo acato degut dix
“beso los pies y manos de vuestra excelencia”. E los
senyors diputats, oït que hagueren al dit misser
Gort, per lo que faltaven potser hora tarda los
oÿdors, que per alguns negocis se’n eren anats,
procuraren los porters de la casa los anassen a
cercar, y vehent que no trobaven lo oÿdor ecclesiàstich dits senyors diputats, per ser lo negoci
de tanta calitat, determinaren que s’esperàs lo
endemà per tornar la resposta del que.s porie
fer en lo que sa excel·lència havia enviat a dir y
dit micer Gort havie referit, y que dit misser
Gort tornàs, per lo que sa excel·lència manave
resposta, que per no estar junct tot lo concistori, que.y faltaven los oÿdors, que havien determinat se differís lo tornar de la resposta per
lo endemà, y que per leshores no havien pogut
trobar millor remey que ere lo del correu a misser Copons, y axí partí dit misser Gort per ex-
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a. a continuació ratllat replicà.
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plicar a sa excel·lència la susdita resposta per
part dels senyors deputats, e al cap de una stona, que podie haver un quart y mig, per aquí
tornà dit misser Gort y referí com havie explicat
a sa excel·lència lo que ses senyories li havien
manat, y dix que sa excel·lència respongué unes
o semblants paraules o lo effecte de aquellas:
“poca necesidad tengo yo que los diputados me abonen a mí con el rey, que ja sabe quien so yo y mi sangre. Dezidles que no cumple enbiar correo ni nada
desso”. Y oÿda dita resposta, ab lo degut acato,
dix, se despedí, y dix “beso los pies y manos de
vuestra excelencia”. Y estant per exir de la cambra dix que li digué sa excel·lència “quién eran
los que estaven junctos”, y dix que respongué que
lo abat de Amer, deputat ecclesiàstich, y lo deputat militar y lo real y los assessors, y dix tornà
altra volta a demanar, sa excel·lència, si a la primera resposta li havia donada y havia de llas personas dels tres staments eletes, dix que respongué que ni en la primera ni en la que feya
ara ni havia hagut de les persones eletes.
Dijous, XVIII. En aquest die, de matí, se ajuntaren en la casa de la Deputació los assessors y advocat fiscal per tractar dit negoci. En aquest
mateix dia, deprés dinar, se ajustaren en la casa
de la Deputació los senyors deputats excepto lo
ecclesiàstich y oÿdor real.
Divendres, XVIIIIo. En aquest die, de matí, se
ajustaren en la casa de la Deputació los //
122r // senyors deputats y oÿdor ecclesiàstich,
lo il·lustre y reverent senyor don Carles de Cardona, mossèn Barnat Sanctcliment, mossèn
Galceran Albanell, mossèn Guillem Pere Comes, lo canonge Brunet, lo il·lustre vescompte
de Rochabertí, lo baró d’Erill don Joan de Boxedors, mossèn Miquell Oliver, don Miquell
Bosch, mossèn Galceran Burguès, don Jaume
de Mijavila, mossèn Riembau de Corbera, mossèn Sanctmenat de Santyga, mossèn Jaume
Joan Çapila, mossèn Luís Gibert, mossèn Baranguer Çapila, mossèn Miquell Salgueda,
mossèn Luís Dusay. E estant aplegats y congregats en la casa de la Deputació arribaren lo
il·lustre y molt reverent senyor don Loís de
Cervelló, abat de Sanct Cugat, y misser Luís de
Copons, qui referiren als dits senyors deputats
y oÿdós y persones la causa de sa vinguda. Dit
dia, deprés dinar. En aquest die, deprés dinar,
se ajustaren y congregaren en la casa de la Depputació les persones dels tres staments devall
scrites: Lo il·lustre y molt reverent senyor don
Carles de Cardona, don Loís de Cervelló, mossèn Bernat de Sanctcliment, mossèn Galceran
Albanell, lo il·lustre vescompte de Rochabertí,
don Joan de Boxedós, don Miquell Bosch, don
Jayme de Mijavila, mossèn Miquell Oliver,
mossèn Galceran Burguès, mossèn Joan Fran-

cesch de Calders, mossèn Joan Luís Llul, mossèn Jaume Joan Çapila, mossèn Luís Gibert,
mossèn Baranguer Çapila. Vingué mossèn Anthoni Viladamor, scrivà de manament de sa
magestat, entre les quatre y sinch hores de vespre, y liurà als senyors deputats y oÿdors de
comptes ecclesiàstich una letra de sa magestat
que sa excel·lència li havie donada perquè la liuràs als dits senyors deputats, y dix li havie manat de la presentació de aquella ne llevàs acte, y
los qual respongueren, parlant lo senyor abat,
que rebien la letra de sa magestat ab lo acato y
decència que.s deu a son rey y senyor, y la bessà
y se la possà sobre lo cap; testes, lo senyor don
Carles de Cardona, lo senyor vescompte y Vallseca. E fonch desliberat que s’escrigués al molt
il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe de Urgell tramatent-li còpia de la sa magestat, supplicant-lo que vulla venir assí en Barchinona. Més
a don Bernat de Josa, que torn. E essent hora
tarda se convidarena los doctors següents, qui
en la hora matexa vingueren: misser Claris,
misser Coromines, misser Fort, misser Ferrer,
misser Çabater, misser Guardiola, misser Gort,
misser Càller, misser Font Pastorb.
Disapte, XX. En aquest die, de matí, se ajustaren les persones // 122v // los senyores don Carles de Cardona, lo vescompte de Rochabertí y
lo senyor Miquell Valseca. Dit dia, deprés dinar, se ajustaren les persones següents: don
Carles de Cardona, don Joan Tormo, don Miquell Tormo, mossèn Guillem Pere Comes,
mossèn Anthoni Brunet, mossèn Bernat Salbà,
mossèn Bernat Sanctcliment, don Luís de Cervelló, lo il·lustre vescompte de Rochabertí, don
Miquell Bosch, don Joan de Guimerà, mossèn
Joanot Oliver, don Joan de Boxedós, mossèn
Joan Miquell Pol, mossèn Galceran Burguès,
mossèn Pere Cassador, mossèn Bernat Morra,
mossèn Perot Çalbà, mossèn G. Cassador,
mossèn Joachim de Rochacussia, don Miquell
Palau, mossèn Enrich Agullana, mossèn Janot
Setantí, don Joan Burguès, don Garau de Paguera, don Federich Palau, mossèn Francesch
Amat, mossèn Federich Setantí, mossèn Loís
Gualbes, don Federich Bosch, don Loís Sentellas, mossèn Honofre Salbà, mossèn Galceran
Ferrer, mossèn Francesch de Malla, mossèn
a. a continuació repetit se convidaren.
b. Divendres XVIIIo, mensis novembris, fonch per mi, Anthoni Viladamor, secretari de sa magestat, presentada als senyors deputats de Cathalunya, qui eren presents attrobats
en concistori, ço és, als senyors abat de Amer, Franceschh de
Calders, Miquell d’Omps y Gaspar Queralt, oÿdor ecclesiàstich, una letra de sa magestat closa y segellada ab lo sobrescrit que deya A los venerables y amados nuestros los deputados
de nuestro Principado de Cathalunya, los quals respongueren, parlant lo senyor abat de Mer, que rebia la lletra de sa
magestat ab lo acato y desència que.s deu a son rey y senyor,
y que la besava y posava sobre lo cap.
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don Loís de Cervelló, abat de Sanct Cugat, lo
senyor Miquell Oliver, donzell, y lo senyor Baranguer Çapila, ciutedà, per embaxadós y explicar a sa excel·lència lo següent, ço és, que los
senyors diputats los trematian allí per a donar
avís a sa excel·lència que en la matexa hora que
havien rebuda y legida la carta de sa magestat y
donada rahó de aquella a les persones dels staments l’an obehida com a fels vassals que són,
donant orde no sols que lo diputat qui ha de
anar se apparell, però encara ab correu propri
han avisat lo senyor bisbe de Urgell per a que
fes lo mateix, y que recordant-se del assiento
que sa excel·lència havia posat en aquestos negocis estaven determinats dar rahó a sa magestat axí de la determinació de la anada del dit senyor diputat com enchara del dit assento per a
que sa magestat, entesa una cosa y altra, se determin en lo que més li serà servey y perquè
quan dita letra de sa magestat se féu sa magestat
no estava informat de dit assento, supplicant a
sa excel·lència fos servit scriure a sa magestat
una letra donant-li avís de dit assento. E tornats
dits senyors embaxadors en concistori, devant
dits senyors diputats y persones eletes referiren, per orgue de dit senyor abat, lo següent, ço
és, que a sa excel·lència paria molt bé la bona
determinació que s’í era feta, pus sabia la contentació que sa magestat ne tindria segons le.y
scrivien ministres seus de allà, y que la letra ell
la faria, y perquè fossen concordes dix que los
senyors diputats li trametessen còpia del que
ells scriuen a sa magestat.

Hierònim Hortís de Cabrera, mossèn Ramon
Vicents de Sanctmenat, mossèn Honofre Alex
de Hospital, don Gaspar Meca, mossèn Honofre de Argensola, mossèn March Anthoni de
Monsoar, mossèn Jaume Joan de Vilatorta,
mossèn Joan Miquell Bellafila, mossèn Jaume
Camps, mossèn Làtzer de Costabella, don Joan
d’Erill, mossèn Gaspar Ferran, mossèn Miquell
Oliver, mossèn Riembau Corbera, mossèn Barutell, mossèn Francesch Agullana, mossèn
Aguilló de Bellví, mossèn Hierònym Valls,
mossèn Sebastià Pons, mossèn Joan Francesch
de Calders, don Anthon de Pau, mossèn Miquell Bastida, conseller segon, mossèn Miquell
Salgueda, mossèn Luís Gibert, mossèn Luís
Dusay, mossèn Jaume Joan Çapila, mossèn
Joan Coma, mossèn Enrich Terré, menor, mossèn Baranguer Çapila, mossèn Sampsó, mossèn
Jaume Vila, mossèn Miquell Vallseca, mossèn
Joan Llul, mossèn Puigdepons, mossèn G. de
Abell. A les quals persones, ajustades y congregades, per lo senyor deputat ecclesiàstich los
fonch dita la vinguda del senyor don Loís de
Cervelló y com lo senyor virrey los tramès air
una letra de sa magestat, la qual se legirà. Y axí
se legí per mí, Joseph Cellers, y legida aquella lo
senyor don Loís referí largament lo que passa y
orde de la relació. Fonch conclòs que per ser negoci de tanta importància que se haje de mirar
ab gran maturitat lo que se ha de fer, y que no
podria ningú determinar tan promptament
que los senyors deputats ensemps ab les persones eletes en aquest negoci per haver-lo tractat
fins assí ab tanta maturitat y saviessa, y mirant
fer guardar les constitucions, capítols de Cort y
privilegis determinaran lo que més convinga al
servey de Déu, de sa magestat y del present
Principat. Lo qual vot fonch de mossèn Bastida, conseller segon, alguns altres y hagué que
per ser singulars y altros de pochs vots no.s continuen, y axí fonch conclòs. E anats se’n foren,
desliberaren los senyors deputats que demà a
les vuyt hores se ajustassen les persones eletes.
Diumenge, XXI. En aquest die, de matí, se
ajustaren y congregaren en la casa de la Deputació les persones elegides, ço és, don Carles
de Cardona, don Loís de Cervelló, don Miquell Tormo, mossèn Bernat de Sanctcliment,
mossèn Anthoni Brunet, mossèn Guillem
Pere Comes, lo il·lustre vescompte de Rochabertí, don Alonso, baró d’Erill, don Miquell
Bosch // 123r // don Joan de Boxedós, mossèn
Galceran Burguès, mossèn Riembau Corbera,
mossèn Ramon Vicents Sanctmenat, mossèn
Joan Francesch de Calders, mossèn Luís Setantí, mossèn Joan Luís Llul,, mossèn Jaume
Joan Çapila, mossèn Miquell Salgueda, mossèn Loís Gibert, mossèn Baranguer Çapila,
mossèn Luís Dusay. Foren nomenats lo senyor
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Diluns, XXII. En aquest dia, deprés dinar, a les
sinch hores, partí de la present ciutat a la posta
Jaume Matheu, correu, ab un despaix per a don
Bernat de Mecha.
Dimarç, XXIII. En aquest die, deprés dinar, partiren per la posta lo il·lustre y molt reverent
senyor don Loís de Cervelló, abat de Sanct Cugat, y misser Loís de Copons, entre quatre y
sinch hores.
Dimecres, XXIIII. En aquest die, de matí, vingueren en la casa de la Depputació los doctors
que acostumen de venir, y deprés dinar per lo
semblant.
123v

Dijous, XXV. Festa de sancta Catherina. En
aquest die, deprés dinar, entre tres y quatre hores aprés dinar, entrà en la present ciutat lo archiduc d’Àustria, qui va a Castella. Isqueren-hi
los senyors deputats passat lo pont de la Biga,
fins lo mas d’en Jovells, hont lo trobaren ab lo
excel·lentíssimo senyor loctinent general y ab
lo reverendíssimo senyor bisbe de Barchinona,
y fet son acatament lo senyor deputat se li passà
a la mà squerra a fora al costat del senyor bisbe
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de Barchinona, y lo excel·lentíssimo senyor
loctinent general a la mà dreta, y axí anaren un
molt poch de camí, y aquí foren los magnífichs
consellers, y vehent-los venir los senyors deputats romangueren en detràs, tanbé ans de arribar-hi los senyors consellers féu lo mateix lo
senyor bisbe, y axí se’n vingueren los senyors
deputats per defora al portall del Àngell custodi, y de aquí a la Deputació, y lo dit senyor archiduc a casa del excel·lentíssimo senyor loctinent, al seu palau devant la Seu.

die, deprés dinar, se ajustaren alguns dels
doctors y per no ésser-hi tots dexaren-ho per
a l’endemà a les vuyt hores.
Dijous, II. En aquest die, de matí, se ajustaren
en la casa de la Depputació los doctors devall
scrits: misser Claris, misser Càller, misser Çabater, misser Andreu Ferrer, misser Fort, misser Guardiola, misser Corominas, misser Serra. Deprés dinar se ajustaren los matexos y
misser Font Pastor.

Divendres, XXVI. En aquest die, deprés dinar, a
la una hora, los senyors deputats anaren a besar
la mà a la altesa de don Carles, archiduc d’Àustria. En aquest mateix die lo reverendíssimo senyor bisbe de Urgell y altres persones eletes se
ajustaren en la casa de la Deputació. En aquest
mateix die tornà de la sua sobrecol·lecta de levanta Luc Comadaran, sobrecollidor del dit
General.
Disapte, XXVII. En aquest dia partí de la present
ciutat per a la cort de sa magestat lo molt alt senyor don Carlos, archiduc d’Àustria. En aquest
die, de matí, se ajustaren en la casa de la Deputació les persones següents: lo il·lustríssimo y
reverendíssimo senyor bisbe de Urgell, don
Carles de Cardona, don Miquell Tormo, lo canonge Comes, don Bernat de Sanctcliment, lo
il·lustre vescompte de Rochabertí, don Miquell
Bosch, mossèn Galseran Burguès, mossèn
Riembau Corbera, mossèn Miquell Oliver,
mossèn Ramon Vicens de Sanctmenat, don
Alonso d’Erill, mossèn Miquell Vallseca, mossèn Salgueda, mossèn Jaume Joan Çapila, mossèn Joan Llul, mossèn Luís Gibert, mossèn
Luís Dusay. Dit dia, deprés dinar, se ajustaren
les mateixes persones, més avant mossèn Setantí.
124r

Divendres, III. En aquest die, de matí, se ajustaren en la casa de la Deputació les persones
següents: lo senyor bisbe de Urgell, lo senyor
don Carles de Cardona, mossèn Bernat Sanctcliment, don Miquell Tormo, mossèn Miquell Pere Comes, fra Martí Joan de Calders,
mossèn Galceran Albanell, lo senyor vescompte de Rochabertí, don Alonso, baró d’Erill, don Miquell Bosch, mossèn Joan Francesch de Calders, mossèn Miquell Oliver,
don Jayme de Mijavila, mossèn Ramon Vicents de Sanctmenat, mossèn Riembau Corbera, mossèn Miquel Vallseca, mossèn Jaume
Joan Çapila, mossèn Luís Gibert, mossèn Baranguer Çapila, mossèn Miquell Salgueda.
124v

Dimarç, VII. En aquest die vingué en concistori lo senyor deputat ecclesiàstic.
Dimecres, VIII. En aquest die no vingué en
concistori lo senyor abat Giginta, deputat ecclesiàstic, no vingué en concistori.
Dijous, VIIIIo. En aquest die, per trobar-se de
mala gana, lo senyor deputat ecclesiàstic no
vingué en concistori. Tanbé lo deputat real
no vingué en concistori.

Dilluns, XXVIIIIo. En aquest die, de matí, se
ajustaren les dites persones excepto mossèn
Joan Luís Llul, mossèn Baranguer Çapila; fonc
elegit lo abat per a la cort. Dit dia, deprés dinar,
anaren al virrey lo senyor bisbe, lo senyor vescompte, mossèn Salgueda y mossèn Sanctmenat, per a fer-li a saber com havien anomenat
per anar a sa magestat lo diputat ecclesiàstich.
Dimarç, XXX. Festuum beati Andree. En aquest
die, en la casa de la ciutat, se féu extracció de
consellers, de mossèn Loís Setantí, mossèn
Jaume Spuny, mossèn Miquel Joan Pol, mossèn Francesch Guiamar y de mestre Sureda, barrater.

Diumenge, V. En aquest die, per trobar-se indispost, lo senyor deputat ecclesiàstic novingué en concistori.

Divendres, X. En aquest die, deprés dinar, se
ajustaren en la casa de la Deputació les persones següents: lo senyor bisbe de Urgell, don
Carles de Cardona.
125r

Dimecres, lo primer de dezembre. En aquest
a. a continuació ratllat si.

Disapte, XI. En aquest die vingué en concistori lo senyor abat de Mer, deputat ecclesiàstic, // 125r // mossèn Galceran Albanell,
mossèn Anthoni Brunet, mossèn Bernat de
Sanctcliment, lo senyor vescompte, don
Alonso d’Erill, mossèn Ramon Vicents de
Sanctmenat, don Miquell Bosch, mossèn
Joan Francesch de Calders, mossèn Galseran
Burguès, don Jayme de Mijavila, mossèn Riembau de Corbera, mossèn Jaume Joan Çapila, mossèn Luís Gibert, mossèn Baranguer
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Çapila, mossèn Miquell Bastida, mossèn Luís
Dusay.
Diumenge, XII. En aquest die partiren per la
cort de sa magestat lo reverendíssim senyor
bisbe de Urgell y lo senyor diputat ecclesiàstich, misser Pere Aylla, altre dels assessors del
dit General, misser Loís de Copons, advocat
fiscal, misser Francesc Serra, mossèn Johan Pau
Ciurana, adjunct del regent los comptes, y Melchior Rovira, hú dels porters de la casa de la Deputació.

partí de la present ciutat per a la cort de sa magestat lo predit il·lustríssimo y reverendíssimo
senyor cardenal de Guissa.
Divendres, XXIIII. Vigilia Natalis Domini.
127r

Dissabta, XXV. Nativitatis Domini Nostri Jesuchristi. En aquest die los magnífichs de consellers de la present ciutat, per causa del dol de la
sereníssima, cathòlica y real magestat de la rey
na y senyora nostra, tragueren gramalles de
raxa negra folradas de vellut negre.

Diluns, XIII. Festum beate Lucie Virginis.

Diumenje, XXVI. Festum beati Stefani.

Dimarç, XIIII. En aquest die, deprés dinar, partiren de la present ciutat per a la cort de sa magestat los magnífichs misser Terça y misser
Poll, exint de casa del excel·lentíssimo senyor
loctinent general, aconpanyats de tots los gentills hòmens y cavallers de casa del excel·lentíssimo senyor loctinent general y officials reals, y
al mitx de la cavalcada anaven los dos verguers
de la Audiència ab les masses, y aprés lo molt
il·lustre y reverent senyor bisbe de Barcelona,
canseller, a la mà dreta, y a la mà squerra mossèn Pere Barnat Codina, regent la thesoraria, y
dit misser Miquel Tersa al mitx, y a la segona
filera misser Barnabé Serra, y a la squerra misser
Miquel Farrer, y al mitx misser Poll, y aprés tots
los doctors del Real Consell Civill y Criminal.
Isqueren per lo portal de la plassa Nova, per
devant de casa del il·lustre senyor compte de
Aytona, per lo portal de la Farrissa, per lo carrer
del Carme, al portal de Sanct Antoni, y aquí defora los dexaren y se’n tornaren.

Dilluns, XXVII. Festum beati Johannis apostoli et
evangeliste.

125v

Divendres, XVII. En aquest die dix mossèn Pau
de Fluviàa en consistori que demà partiria per a
la sua sobrecol·lecta de ponent.

126r

Dimarç, XXI. Festum beati Thome apostoli. En
aquest die, deprés dinar, los senyors deputats,
aconpanyats dels officials y ministres del dit
General, isqueren de la casa de la Deputació per
haconpanyar y rebre lo il·lustríssimo y reverendíssimo senyor cardenal de Guissa, e isqueren-hi finsb un poc més hamunt del pont de las
Bigas, hont lo trobaren.

[1569 ]

Dimarç,
tium.
128r

Dimecres, XXIIc. En aquest die, de matí, los senyors deputats, aconpanyats dels officials del
dit General, anaren a casa del excel·lentíssimo
senyor loctinent general per ha visitar lo dit
il·lustríssimo y reverendíssimo senyor cardenal
de Guissa. En aquest matex dia, deprés dinar,

Janer, any

Festum Santorum Innosen

MDLXVIIII

Dissabta, lo primer. Festum Circumsissionis Domini. En aquest die, per causa del dol de la rey
na y senyora nostra, los magnífichs consellers
no feren cavalcada ni los vidriés no pararen loa
vidre en la plassa del Born, com solian, bé que
pararen en lurs cases lo die present y la octava.
Dijous, VI. Epifania Domini. En aquest die, deprés dinar, en lo palau del comanador major de
Castella, don Loís de Súniga y de Requesens,
hont havien // 128v // fet un gran clos ab molts
cadafals, ço és, en lo pati gran de aquell, tragueren una leona y un cavall, aprés un vadell y la
laona, aprés la vaca y la vadella y la leona, y
aprés tres cans de ajuda y la leona, y aprés la vaca
ab los dos cans de ajuda, que per estar la leona
molt mansa no volgué res, que fonc una cosa
que totom ne prengué fàstix y anutx, tant dolentament anà tot. Agué. y molta gent y lo excel·lentíssimo senyor loctinent general.
Die veneris, VII. En aquest die, de matí, de ordinació dels senyors deputats, se ajustaren en la
casa de la Deputació les persones eletes devall
scrites per oir la relació que los molt il·lustreb,
molt reverent y nobbles senyors don Loís de
Cervelló, abat de Sanct Culgat, y don Barnat de
Meca, qui eren vinguts de la cort de sa magestat,
volien referir, y són losc il·lustres, molt reverents, nobbles y magnífichs senyors don Carles
de Cardona, dond... de Rocabertí, vescomte de
Rocabertí, don Miquel Tormo, mossèn Bara.
b.
c.
d.

a. a continuació ratllat que.
b. a continuació ratllat al pont de las.
c. a continuació ratllat de.

XXVIII.

a continuació ratllat Born.
a continuació ratllat reverent.
a continuació ratllat molt.
a continuació un espai en blanc.
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nat Sanctcliment, fra Martí Joan de Caldés,
prior de Sanct Mersal, mossèn Guillem Pere
Comes, canonje de la Seu de Barcelona, mossèn Antoni Brunet, canonje de Barcelona, mossèn Galseran Albanell, don Alonso, baró de
Erill, don Johan de Boxadors, mossèn Ramon
Vicens de Sanctmenat, don Miquell Bosc,
mossèn Galseran Burguès, mossèn Johan Francesc de Caldés, de Segur, mossèn Miquell de
Vallseca, mossèn Johan Loís Lull, mossèn Miquel Salgueda, mossèn Jaume de Mitjavila,
mossèn Loís Gibert, mossèn Miquel Bastida,
mossèn Baranguer Çapila. Les quals persones,
oÿda la relació feta per los dits don Loís dea
Cervelló y don Barnat Meca, se’n anaren, y lo
deprés dinar, per ésser feriat per la festa de sant
Julià, lo deprés dinar no.y tornaren.
129r

En aquest matex die, deprés dinar, se ajustaren
les persones eletes y fonc conclòs que lo breu o
motu proprio se trameta al senyor bisbe de Urgell y senyor deputat ecclesiàstic.
Dimarç,
apostoli.

130v

Dijous, XIII. En aquest die tornà de la sua sobrecol·lecta mossèn Pau deb Fluvià, sobrecollidor
de ponent.

Dilluns, XVII. Festum beati Antonii confessoris.
Dimarç, XVIII. En aquest die, deprés dinar, vingueren a la casa de la Deputació los magnífichs
senyor regent, misser Barnabé Serra, misser Miquel Farrer y misser Pere de Llobregat, doctors
del Real Consell Civil més antichs, sobre la
paga demanaven los collidors dels safrans dels
dos anys abans; pagaren-los las dietas dits collidors.
Dijos, XX. Festum beati Sabestiani martiris. En
aquest die vingué nova que los moros de Granada se eren alsats ab spalles dels de Alger y del
turc que.ls avie de enviar socors, y perquè no
fossen descuberts se alsaren abans que vingués.
Divendres, XXI. En aquest die, deprés dinar, se
ajustaren en la casa de la Deputació moltes de
les persones elegides, a les quals fonc legida la
letra que havian rebuda del senyor bisbe de Urgell y senyor deputat ecclesiàstic, de XIII del
present.

130r

Festum conversionis sancti Pauli

Dimecres, XXVIa. En aquest die no vingué en
concistori mossèn Miquel d’Oms, deputat real,
per estar indespost mossèn Miquel d’Oms, son
pare.

Dissabta, XV. En aquest die, de matí, arribaren
de ponent duas galeras del duc de Florensa, y
partiren a mitxjor per ha levant.
129v

XXV.

Diumenje, XXX. En aquest die, de part del molt
il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe de Barcelona, se pubblicà jubileu pleníssim consedit y
atorgat per lo summo pontífice vuy en la sglésia
de Déu benaventuradament regnant, ab que
mane que dins la primera semmana totom se
confés y dejuni lo dimecres, divendres y dissabta de lab dita semmana, y que.s fassen tres
professons, y lo diumenje inmediatament següent reben lo sanctíssim cos presiós de Nostre
Senyor Jesucrist, y los qui la dita semmana no
dejunaran dejunen la semmana següent y reben
lo presiossísim cos presiós de Nostre Senyor
Deú Jesucrist lo diumenge aprés següent, pregant a Déu per lo bon stat de la sglésia romana.
En aquest matex dia, de matí, entre nou y deu
hores, morí mossèn Miquel d’Oms, pare de
mossèn Miquel d’Oms, deputat real, cuius
anima requiescat in pace. En aquest die, deprés
dinar, se fue molt solemne professó. Isqué de la
Seu y feu la volta de la professó de Corpus. Anaren-hi totes les parròquies y convents, [bé que
hi ha]gué alguna dissenció entre los del monestir de Framenós que són vuy [...] ab los agostins y mercedaris, y dexaren de anar-hi. Y anà-y
molta gent; que plàsie a la Divina Bondat oir
alguna persona sancta.
Dilluns, XXXI. En aquest die, deprés dinar, los
senyors deputatc militar y militar y oÿdors ecclesiàstic y real, aconpanyats de molts officials, anaren al dol del dit mossèn Miquel
d’Oms.

130r
bis

Dissabta, XXII. Festum beati Vincencii.
Dilluns, XXIIII. En aquest die los senyors deputats reberen letras de Roma, un motu proprio per
al legat és en Spanya sobre la conexensa de la
contenció és entre los senyors deputats y reverents pares inquisidors, ut in Libro Secretorum.
a. a continuació ratllat Cet.
b. a continuació ratllat Flul.

Fabrer, any

MDLXVIIII

Dimarç, lo primer. En aquest die prorrogà la
Real Audiència fins per tot lo dia de diumenge
primer vinent, per guanyar lo jubileu.
Dimecres, II. Purificació Purissime Virginis
Marie. En aquest die, deprés dinar, partí de
a. a continuació ratllat En aquest die, per la indisposició de
mossèn Miquel d’Oms, pare (del de)putat d’Oms.
b. a continuació ratllat sem.
c. a continuació ratllat ecclesiàstic.

258

001-644 Dietari2.indd 258-258

17/06/2010 18:33:10

la Seu molt solemna professó per lo jubileu.
Isqué per las scalas de la Seu, per la plassa
Nova, per la porta Farrissa, per dins del Hospital, per la Bocaria, per la Seu; ana-y molta
gent.

Dimarç, VIII. En aquest die se ajustaren en la
casa de la Deputació misser Càller, misser Claris, misser Coromina, misser Sabater, misser
Andreu Farrer, misser Fort, misser Guardiola y
misser Font Pastor, als quals se comunicà lo
breu o motu proprio. En aquest matex dia, deprés dinar, se ajustaren y congregaren en la casa
de la Deputació les persones següents: don Carles de Cardonaa, abat del Estany, don Loís de
Servelló, abat de Sanct Cugat de Vallers, mossèn Barnat de Sanctcliment, mossèn Guillem
Pere Comes, canonje de Barchinona, don Miquel Tormob, prior de Bessalú, fra Martí Joan
de Caldés, prior de Sanct Mersal, diocesis Vicensis, y mossèn Galseran Albanell, pabordre de la
Seu de Barcelona, lo il·lustre vescomte de Rocabertí, don Joan de Boxadors, don Barnat dec
Meca, mossèn Rienbau de Corbera, mossèn
Ramon Vicens de Sanctmenat, mossèn Miquel
Oliver, mossèn Galseran Burguès, don Jaume
de Mija- // 131r // vila, mossèn Miquel Salgueda, mossèn Johan Loís Lull, mossèn Loís
Dusay, mossèn Miquel Bastida, mossèn Baranguer Çapila, misser Càller, misser Claris, misser Miquel Sabater, misser Font Pastor, misser
Fort, misser Andreu Farrer, misser Corominas
y misser Guardiola.

Dijous, III. En aquest die, de matí, porrogà lo
concistori dels senyors deputats per de assí a
diumenje primer vinent, per ha guanyar lo jubileu.
Divendres, IIII. En aquest die, deprés dinar,
se féu solemna professó per lo jubileu. Partí
de la Seu, per las scalas de la Seu, per la plassa
Nova, per la plassa de Sanctana, per lo carrer
Condal, devant las Magdalenas, devant Sant
Joan, per lo carreró de devant casa de mossèn
Jaumot Sanctmenat, per la Corobia, per las
scalas de la Seu. Anaren-y totes les parròquies
y monestirs; plàsie a la divina bondat oir alguna bona persona. En aquest die, per via de
Cartegena, vingué nova com en Alger hi havie quaranta fustas per exir y lo rey de A[l]ger
ab ellas, y que.s creu que vindran sobre lo regne de Granada o Valènciaa; plàsie a la Divina Bondat de voler-los confendre y convertir-los a la sancta fe cathòlica y conexensa de
aquella.
130v
bis

Dilluns, VII. En aquest dieb, per estar indespost
mossèn Francesc de Caldés, deputat militar, no
vingué en concistori. En aquest die, deprés dinar, vingué en concistori mossèn Miquel
d’Oms, deputat real. En aquest matex die, deprés dinar, per ordinació dels senyors deputats
se ajustaren en la casa de la Deputació les persones eletes següents: lo il·lustre y molt reverent senyor don Carles de Cardona, lo il·lustre
vescompte de Rocabertí, mossèn Miquel de
Vallseca, don Loís de Servelló, mossèn Guillem
Pere Comes, canonje de la Seu de Barcelona,
mossèn Galseran Albanell, fra Martí Joan de
Caldés, prior de Sanct Mersal, don Joan de Boxadors, don Barnat Meca, mossèn Ramon Vicens de Sanctmenat, mossèn Miquel Oliver,
mossèn Rienbau de Corbera, senyor de Linàs,
mossèn Miquel Salgueda, mossèn Baranguer
Sapila, mossèn Miquel Bastida. Y legida una letra que han rebuda del senyor bisbe de Urgell y
del senyor deputat ecclesiàstic, de tres del present, y haguts molts y diversos tractes, fonc
conclòs per la major part que demà de matí se
ajusten los doctorsc qui per aquest negossi se
acostumen de ajustar, y que lo deprés dinar dites persones se ajusten y oiran la relació dels
dits doctors.

[1569 ]

Dissabta, XII. Festum beate Eularie, virginis.
131v

Dilluns, XIIII. En aquest die, deprés dinar, vingué en concistori mossèn Francesch de Caldés,
deputat militar, qui havia estat indispost.
Dimecres, XVI. En aquest died partí de la present ciutat de Barcelona, per a la volta de sa
casa, lo honorable mossèn Hierònim de Cortit,
oïdor de comptes militar.

132r

Dissabta, XVIII. En aquest die arribà en la present ciutat Loís Seguer, collidor dels drets dels
safrans en les parts de Urgell, per sos negossis.
Dimarç, XXII. Carnestoltes. En aquest die a la
tarda arribaren en la present ciutat de Barcelona, a la posta, de la cort de sa magestat, los honorables misser Pere Ailla, altre dels honorables assessors y advocats ordinaris del dit
General, y misser Loís de Copons, advocat fiscal del dit General.
Dimecres, XXIII. Primer dia de Coresma. En
aquest die, de matí, vingueren en concistori los
senyors deputats militar y real y oÿdor ecclesiàstic, y dits Ailla y Copons, qui digueren que
a.
b.
c.
d.

a. a continuació ratllat o sobre.
b. a continuació ratllat de ma.
c. a continuació ratllat de la.

a continuació ratllat don.
a continuació ratllat abat de.
de interlineat.
a continuació ratllat deprés.
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no podian resa del perquè venian sinó en presència de les persones eletes, y axí manaren
convidar-las per lo deprés dinar. En aquest
die, deprés dinar, se ajustaren y congregaren
de ordinació dels senyors deputats les persones següents: don Miquel Tormo, lo pabordre
Albanell y mossèn Guillem Pere Comes, lo
il·lustre vescomte de Rocabertí, mossèn Ramon Vicens de Sanctmenat, don Joan de Boxadors, mossèn Galseran Burguès, don Miquel Bosc, don Barnat de Meca, don Jaume de
Mitjavilab, mossèn Miquell de Vallseca, mossèn Joan Loís Lull, // 132v // mossèn Jaume
Joan Çapila, mossèn Miquel Salguedac, mossèn Baranguer Çapila, mossèn Loís Gibert,
mossèn Miquel Bastida y mossèn Luís Durall.
Y essent ajustats y congregatsd, per los dits
misser Pere Aylla y misser Loís de Copons
fonc donada una letra per als senyors deputats
dels senyors bisbe de Urgell y senyor deputat
ecclesiàstic en lur creensa, y legida aquella explicaren lur creensa sobre de la presentació del
breu de sa Sanctedat a son nuncio, y oÿda
aquella fonc conclòs que per a demà de matí
fessen ajustar los doctors qui en aquest negossi
fins assí han entrevingut.
Dijous, XXIIII. Festum beati Matie apostoli. En
aquest die, de matí, se ajustaren y congregaren
en la casa de la eputació los doctors següents:
misser Claris, misser Càller, misser Font Pastor, misser Sabater, misser Corominas, misser
Fort, misser Andreu Farrer, misser Guardiola y
misser Francesch Gort, als quals doctors fonc
per los dits misser Ailla y Coponse referida la
creensa que aportaven y a dits senyors deputats
y persones explicada, sobre de la presentació
del breu o motu proprio, qui oïts aquells y ésser
molt gran dia fonc remessa la conclusió per al
deprés dinar que tornassen entre una y duas,
perquè quant les persones eletes serian vingudas estiguessen resolts, y axí se’n anaren. Dit
dia, deprés dinar, se ajustaren los dits doctors,
excepto misser Font Pastor, y les persones eletes següents: don Loís de Servelló, abat de
Sanct Culgat de Vallers, lo abat Agulló, don
Miquel Tormo, fra Martí Joan de Calders,
prior de Sanct Marsal, mossèn Guillem Pere
Comes, canonje de Barchinona, mossèn Galseran Albanell, lo il·lustre senyor bescomte de
Rocabertí, don Alonso de Erill, baró de Erill,
mossènf Ramon Vicens de Sanctmenat, don
Joan de Boxadors, mossèn Galseran Burguès,
a. A continuació ratllat p.
b. don Jaume de Mitjavila interlineat.
c. mossèn Miquel Salgueda interlineat.
d. a continuació ratllat los.
e. a continuació ratllat ex.
f. a continuació ratllat Sancs Me.

don Barnat de Meca, don Miquel Bosca, don
Jaume de Mitjavila, mossèn Miquel de Vallseca, mossèn Johan Loís Lull, mossèn Miquel
Salgueda, mossèn Jaume Johan Çapila, mossèn
Loís Gibert, mossèn Baranguer Çapila, mossèn
Miquel Bastida y mossèn Loís Durall, qui deliberaren que fos presentat lo breu o motu proprio
al nuncio, y que de assí se trametés alguna
persona.
Divendres, XXV. En quest die, deprés dinar,
se ajustaren y congregaren en la casa de la
Deputació les persones dejus scrites: Loís de
Servelló, abat de Sanct Culgat de Vallers, don
Miquel Tormo, prior de Bessalú, fra Martí
Joan de Calders, prior de Sanct Mersal, mossèn Galseran Albanell y mossèn Guillem Pere
Comes, lo il·lustre vescompte de Rocabertí,
don Alonso, baró de Erill, don Joan de Boxadors, // 134r // mossèn Rienbau de Corbera,
senyor de Linàs, mossèn Ramon Vicens de
Sanctmenat de Santiga, mossèn Galseran Burguès, don Barnat Meca, don Jaume de Mitjavilla y don Miquel Bosc, mossèn Johan Loís
Lull, mossèn Baranguer Çapila, mossèn Miquel Salgueda, mossèn Loís Gibert, mossèn
Miquel Bastida y mossèn Loís Dusay. Les
quals persones foren de parer que.s trametès
de assí enfora a la cort un cavaller perquè cobre
de misser Loís de Copons lo breu o motu proprio de sa Sanctedat dirigit al dit nuncio y que
se scrigue al senyor bisbe y senyor deputat ecclesiàstic.
Dissabta, XXVI. En aquest die, de matí, se ajustaren en la casa de la Deputació las personas
eletas següents: lo senyor abat de Sant Culgat,
don Miquel Tormo, mossèn Galseran Albanell, fra Martí Joan de Calders, mossèn Guillem Pere Comes, canonje de Barcelona, lo il·
lustre senyor vecomte de Rocabertí, don
Alonso de Erill, don Johan de Boxadors, mossèn Rienbau de Corbera, senyor de Linàs, mossèn Ramon Vicens de Sanctmenat de Santiga,
mossènb Galseran Burguès, don Barnat Meca,
don Miquel Bosc, mossèn Miquel de Vallseca,
mossèn Johan Loís Lull, mossèn Jaume Joan
Çapila, mossèn Miquel Salgueda, mossèn Loís
Gibert, mossèn Miquel Bastida mossèn Loís
Dusay, qui deliberaren que mossèn Loís Dusay
anàs a la cort.
Diumenje, XXVII. En aquest die, de matí, partiren a la posta mossèn Loís Dusay, misser Pere
Ailla y misser Loís de Copons, per a la cort de sa
magestat.

a. a continuació ratllat mossèn Miquel de Valsseca.
b. a continuació ratllat Jo.
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Març, any

MDLXVIIII

Diumenje, VI. En aquest die, deprés dinar,
aportaren de la Creu Cuberta los sentenciats ab
molt solemna professó a la sglésia del Pi, hont
los soterraren.
135r

Dilluns, VII. En aquest die Loís Saguera, collidor dels drets dels safrans, se’n tornà a la volta
de Urgell per excercir son offici, qui per sos negossis ere vingut. En aquest matex die, deprés
dinar, de ordinació dels senyors deputats se
ajustaren en la casa de la Deputació les persones dels tres staments devall scrites: lo abat
Agulló, don Miquel Tormo, lo pabordre Albanell y lo canonje Comes, lo il·lustre vescomte
de Rocabertí, don Alonso de Erill, don Johan
de Boxadors, don Barnat Meca, mossèn Ramon Vicens de Sanctmenat y mossèn Galseran
Burguès, don Miquel Boscb, misser Miquel de
Vallseca, {mossèn}c, mossèn Jaume Joan Çapila, <mossèn>d Loís Gibert y mossèn Miquel
Bastida.
Dimarç, VIII. En aquest die fonc feta y despedida comissió per los senyors deputats a mossèn Pere Burguès, una de les guardes de la taula
del General de la present ciutat, per anar aconpanyar lo senyor archiduc d’Àustria.

135v

Dilluns, XIIII. En aquest die, per donar conclusió y respondre a les letres que dits senyors deputats havien rebudes del deputat local de la
vall d’Aran, ab que.ls havisaven dels procehiments que per part de la metropolitana de Aux
se eren fets contra de dits deputats y altros officials de dita vall, deliberaren que lo senyor deputat militar, junctament ab los magnífichs
misser Francesch Sans, altre dels honorables assessors y advocats ordinaris del dit General, y
de misser Francesch Gort, qui serveyx lo offici
de advocat fiscal per absència de misser Lluís de
Copons, anassen donar rahó a sa excel·lència
del que los senyors deputats poden fer en dit
negoci segons disposició de capítols de Cort, y
que dada rahó a sa excel·lència dit misser Sans y
misser Gort anassen ab alguns officials a donar
rahó als reverents pares inquisidors del susdit
negoci. E ayxí manaren a mossèn Anthoni Johan Bonet, síndic del dit General, que de part
del concistori anàs a sa excel·lència per a supplicar-lo manàs donar ora al senyor deputat militar, qui de part del concistori volie anar a tractar
cert negoci ab sa excel·lència. E tornat fonch dit
síndic, dix com sa excel·lència li havia dit que
a. a continuació ratllat recp.
b. don Miquel Bosc interlineat.
c. a continuació ratllat Miquel Salgueda.
d. a continuació ratllat Joan Loís Lull, mossèn Baranguer
Çapila.

deprés dinar a les tres hores y porie anar. E los
dits senyors deputats y oÿdors, oÿda dita resposta, manaren a misser Sans y misser Gort que
a les tres hores fossen en la dita Deputació per
anar a informar a sa excel·lència, y manaren als
porters que manassen a alguns officials que a les
tres hores fossen en la Deputació per acompanyar al senyor deputat militar a sa excel·lència. E a les tres hores pertiren per a casa de sa excel·lència lo senyor deputat militar, misser
Francesch Sans y misser Francesch Gort, acompanyats de alguns officials de la casa de la Deputació. // 136r // E tornats foren, per no haver-hi concistori per ser vigília de sancta Madrona, dexaren per a fer la relació per a dimecres propvinent.

[1569 ]

Dimarts, XV. Festum beate Matrone, virginis
Dimecres, XXVI. En aquest die, estant ajustats y
congregats los senyors deputats militar y real,
lo ecclesiàstich absent del present Principat, y
oÿdors de comptes eccelsiàstic y real, lo militar
absent de la present ciutat y vegueria de Barchinona, y misser Francesch Sans, altre dels honorables assessors y advocats ordinaris del dit General, y misser Francesch Gort, qui serveyx lo
offici de advocat fiscal del dit General, en lo
concistori de la Deputació digueren als dits senyors deputat militar y assessor y advocat fiscal
que fessen relació del que havien tractat lo die
de dilluns ab sa excel·lència y dits reverents pares inquisidors, y dit senyor deputat refferí en
dit concistori lo que passà ab sa excel·lència, y
dix que digué lo següent, que ayxí com ho dix
ho scriví jo, Joseph Cellers, scrivà major del General de Cathalunya, qui aquí ere present: “Excel·lentíssim senyor. Alguns dies fa rebérem
avís de la vila de Viella, de la vall d’Aran, del deputat local tenim allí en dita vila y vall d’Aran,
com per part dels officials del archabisbat de
Aux havien citades moltes persones de aquella
vila, ab cominació de censures, del qual avís
manàrem al magnífich micer Gort ne donàs
avís a vostra excel·lència, per lo qual forem informats ne donà rahó a vostra excel·lència, y
també nos refferí vostra excel·lència li manà ne
informàs al Real Cosell, com de fet per lo semblant nos dix havie fet, y estat sperant que vostra excel·lència hi manàs donar horde, és vingut
altro avís de com havian excomunicat als dits
deputats y altros ministres y officials que feren
assistència en la presa del dit mercader francés,
y per no ésser en temps que.s puga tolerar ni
suffrir excomunicacions se ha determinat
scriure al deputat local que entenga en la causa
del mercader francès y veja si conforme los mèrits de la enquesta lo havien de absoldre ho condempnar, que és lo que toca a nostra jurisdicció, y perquè vostra excel·lència sie més llarga-
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ment informat del que ha passat fins al die de
vuy los magnífichs misser Sans y misser Gort
diran a vostra excel·lència més llargament lo
com ha passar. E més fas a ssaber a vostra excel·lència que exint de vostra excel·lència se’n
donarà part y avís als reverents pares inquisidors.” // 136v // E encontinent lo dit misser
Sans dix a sa excel·lència estes ho semblants paraules, segons que dit misser Sans y misser Gort
referiren en concistori, y ayxí com les dict les
scrigui jo, dit Joseph Cellers, scrivà major del
General de Cathalunya, en la forma següent:
“Excel·lentíssim senyor. Per lo que vostra excel·lència tenint avís de França que los eretjes,
per sembrar sa malvada y reprobada secta treballaven ab modos y formas exquisits sembrar llibres de ses errors per estes parts, havisà als deputats que ells procurassen que llurs taulers y
guardes al despatxar de les robes e mercaderies
tinguessen gran advertiment en mirar, veure y
regonèxer les dites bales y mercaderes, e com
dits deputats tinguen com han sempre tingut
les coses del Sanct Offici tocants a la sancta fe
cathòlica sobre de llur cap, a sabuda de vostra
excel·lència y dels reverents pares inquisidors,
se manaren despedir y fer les provisions que
vostra excel·lència té vistes y enteses per obviar
y fer que dits eretjes no puguessen dins dites
bales y altres mercaderies metre ni posar llibres
ni altres coses, ni scriptures prohibides ni demnades. Y seguís que venint per la vall de Aran
un mercader francès nomenata..., y las guardes
y officials del General, inseguint lo manament
y provisions que per dit effecte de dit concistori
eren estades fets, dins de unes bales se trobaren
certs llibres prohibits, y per no trobar-se ningun official del Sanct Offici en dita vall y vila de
Viella fonch forçat detenir dit mercader francès
y consultar, com se consultà ab vostra excel·
lència y los dits reverents pares inquisidors, y
per lo que se tingué defecultat que per no tenir
los dits reverents pares inquisidors jurisdicció
en dita vall, per ser del diocesà de Comenje, regne de França, y no tenir ditsb deputats jurisdicció contra dit mercader sinó si en quant havie pogut cometre frau, per lo qual delicte
segons disposició de capítols de Cort no podrian sinó confiscar-li la mercaderia y per la
pena condempnar-lo en deu lliures, y no podian
detenir pagades les deu lliures llur persona, tota
via apparegué se consultàs sa magestat, y interim, ayxí per part de vostra excel·lència com dels
dits deputats, se scrigués al alcayt de Castell
León, en dita vall, tingués en bona custòdia a dit
mercader francès, a hont està detengut, y que sa
magestat tenia respost a dits senyors deputats
agrahint-los lo servey, y al que creyen havie doa. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació ratllat pares.

nat horde als dits pares inquisidors del fahedor,
la qual cosa no obstant se here differit fins a la
present jornada, per la qual tardança, venint
a notícia dels officials de la metropolitana
de Aux la detenció de dit mercader francès, ab
lletres stil·lades de cominació // 173r // de
censures y altres penes manaven a dits deputat
loqual y alcayde y altres ministres y officials y
persones havien entrevengut en la captura del
dit mercader, restituhissen y donassen la persona de dit francès entenent estave près per coses de la fe, del qual cas ells eren jutges competents y no altre persona en aquella diócesi de
Comenje, del qual fet fonch avisat vostra excel·
lència. Y com fins al present no.s donà rahó ni.s
respongué a dites lletres s’és seguít que dits officials de dit arcahbisbat de Aux an passat en la
declaració de les censures comminaven y han
excominicat al alcayt y deputat local y altres ministres y officials y altres persones han entrevingut y entrevenen en la captura y detenció de dit
francès, de hon estan tots excomunicats ab lo
major perpleyx del món, com tenen scrit, y és
rahó ara principalment en estos temps. Per
tant, desitjant dits deputats entendre lo que en
dit negoci podien y devien fer, hagut parer de
alguns doctors que per dit effecte se han manats convocar, vist la calitat del fet, y considerats los mèrits de la enquesta, han determinat
que conforme a capítols de Cort no podien
sinó manar que lo diputat local, ab consell de
son assessor, absolgués ho condempnàs segons
trobaria se hauria de fer, justa la enquesta y donades deu lliures per la pena acàs se condempnàs, diguessen al dit alcayt no detingués mésa
per ells la persona del dit francès, y que estaven
ab aqueyxa determinació, però que no havien
volgut effectuar-ho sens que primer vostra excel·lència ho hagués entès y dits reverents pares
inquisidors poguessen per la detenció de la persona del dit francès fer lo que.ls convingués a
llur jurisdicció, per a que devant Déu y devant
sa magestat y qui més convindria ne fes testimoni del que passave y del que dits deputats havien fer y se eren justifficats, essent forçats rematar dit negoci per lo dany que per estar dit
deputat local y més ministres y officials del General excomunicats ne redundave a les generalitats y exacció dels drets de aquella”. E encontinent sa excel·lència dix estes o semblants
paraules: “quieren dezir otra cosa”, y encontinent dit misser Gort dix que no.y havie altre
cosa que dir, y les- // 137v // hores sa excel·lència, girant-se al dit regent la cancellaria per dos
voltes dix, “este negocio, a los inquisidores toca y
pertenece”, y leshores dit regent dix, “si senyor”, y girant-se sa excel·lència al dit deputat
dix “no podrían los diputados mandarlo traher
a. a continuació ratllat la persona.
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altres persones que no sian excomunicades,
com són ells”, y girant-se a algunes persones
que eren allí dix, dit Aleu, “fassen-me’n testimoni de açò”, y encontinent dit misser Sans
dix estes ho senblants paraules: “estich espanctat que ses senyories, sabent que sa Sanctedat ab
motu proprio la data del qual ere a vint-y-sis de
nohembre de 1568 tenien absolt a cauthela a
les parts no·s tinguen per excominicats, sien
llohat Déu”. Y dit ayxò se’n anaren, y segons tenen refferit donaren del que·ls havie seguit en
dit palau dels pares inquisidors a sa excel·lència
llarga rahó, y sa excel·lència dix “que le pesava, y
que dixéssemos a los señores diputados que mirassen mucho en esse negocio, por convenir tanto al
servicio de Dios y de su magestat”. E ayxí los ho
llegí jo, Joseph Cellers, scrivà major, aprés de
ésser scrit que tots tres conformes digueren estaven molt bé y que ayxí passà. En aquest mateyx die, deprés dinar, de ordinació dels senyors deputats se ajustaren en la casa de la
Deputació les persones dels tres staments anomenades y doctós, als quals per dits senyors deputats y assessor fonch refferit lo dalt continuat. E per ser negoci tant àrduo fonch conclòs
que si aplegassen los doctors del Real Consell.
En aquest matex die de XVI de març lo molt
magnífich senyor misser Francesc Farraró, proveït novament en hu dels consellers del Consell
Criminal del present Principat per mort de misser Antoni Puigvert per la magestat del rey nostre senyor, ab son real privilegi dat en Madrit a
XX de janer proppassat, prestà lo jurament, sagrament y homanatje en la forma acostumada hi
oyí sentència de excomunicació, com apar en lo
dors del dit privilegi.

preso acá, porque sierto en ello se haría muy grande
servicio a Dios y a su magestat”, y leshores dit
misser Sans dix: “Excel·lentíssim senyor. Per
capítols de Cort està disposat que les causes de
fraus en les primeres instàncies se han y devan
declarar en la diputació local y per lo diputat
local a hont serà trobat y près dit frau, y los de
la terra de la dita vall havien scrit y apuntat sobre ayxò a dits senyors diputats, al·legant dit
capítol y altres acordats, diu, tenen ab lo rey, de
hont és impossible se pugue fer en manera ningua”. E leshores lo dit senyor diputat dix, “la
desgràcia de aquest negoci és estada haver-se seguit en dita vall, ha hont los dits pares inquisidors no tenen jurisdicció per ésser del diòcesi
de Comenje, que és del regne de França, perquè si.s fóra seguit en altra part de Cathalunya
ha hont dits pares inquisidors tenen jurisdicció
agueren en la hora lliurat al tal delinquent al comissari ho familiar del dit Sanct Offici y fóra
stat cosa molt asertada, y com vostra excel·lència y los reverents pares inquisidors sabien estave hordenat”. Y leshores sa excel·lència dix
“es verdad”, y en l’ora se despediren de sa excel·lència y segons refferiren dits senyors deputats y misser Sans y misser Gort.
E poch aprés dit misser Francesch Sans y misser
Francesch Gort, acompanyats de alguns officials de la Deputació, inseguint lo que per dits
senyors deputats los ere estat manat, anaren al
palau dels dits reverents pares inquisidors, y essent alt en una sala trobaren a dos nuncios los
quals, lo hu de ells se nomene Sierva y lo altro
Solsona, y acostant-se a ells diguéa lo Sierva que
“qué buscavan”, y leshores dit misser Sans dix
que digués als senyors inquisidors que eren allí
per part dels diputats y que tenian a tractar ab
ses senyories coses de molta importància, y leshores dit Sierva dix que “no se podía hablar porque estaven en consulta”, y replicant dit misser
Sans dix que eren negocis de la fe los que venian a tractar, y en assò // 138r // Solsona, que
és lo altro nuncio, dix que·ns speràssem, que ell
veuria s’í poria parlar, y al cap de una stona isqué un notari nomenat Aleu y cridan’s y dixnos que los senyors inquisidors havent entès
venian a tractar coses de la fe, eren contents, entràs hu de nosaltres, lo qui volguéssem, y replicant sobre ayxò dix dit misser Sans què tenian
horde dels senyors deputats de que ho tractassen los dos, y en presència de dos officials de la
casa tractàssem ab ses senyories, y dit Aleu dix
ho diria a ses senyories, y al cap de un poch dit
Aleu digué als dits misser Sans y misser Gort
com ses senyories li havien dit los digués estes
ho senblants paraules: “dizen los señores inquisidores que, pus saben lo que volen, que digan als
senyors diputats que envíen a tractar ab ells

138v

a. digué interlineat.
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Dijous, a XVII. En aques die, de matí, se ajustaren en la casa de la Deputació, de ordinació
dels senyors diputats, los doctors següents: micer
Claris, micer Sabater, micer Andreu Ferrer, micer Guardiola, micer Coromines, micer Fort,
als quals, de ordinació dels dits senyors deputats per mi, dit Joseph Cellers, scrivà major del
dit General, fonch legida la relació que lo
senyor deputat militar y misser Francesch Sans
y misser Francesch Gort feren, y oÿda aquella,
per lo que més avant de paraula fonch dit,
fonch conclòs que los senyors deputats devien
ajustar en la casa de la Deputació tots los doctors del Real Consell per aconsellar-se ab ells del
fahedor, per ser negoci àrduo y de tanta qualitat y per millor asertar al que més convingue al
servey de Déu y de sa magestat y descàrrech de
llurs officis. E axí manaren a mossèn Anthoni
Joan Bonet, síndich del dit General, que per al
deprés dinar convidàs lo molt il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe de Barchinona, canceller de sa magestat, y al magnífich senyor regent
la Cancellaria, e als porters que convidassen
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tots los doctors del Real Consell Civil. En
aquest mateyx die, deprés dinar, a les tres hores
tocades, se ajustaren y congregaren en la casa de
la Deputació los molt il·lustre y reverendíssim
senyor bisbe de Barchinona, canceller, lo senyor regent, misser Bernabé Serra, misser Miquel Ferrer, misser Adrià Vilana, misser Anthoni Negrell y misser Francesch Sala, y essent
ajustats y congregats en lo concistori dels senyor deputats, per lo senyor deputat militar
fonch refferit lo que ab sa excel·lència passà, y
per lo semblant aprés lo magnífich misser Francesch Gort refferí lo que passà ab sa excel·lència
y senyors inquisidors. Y haguts molts y diversos tractes, y llegides les lletres repititòries y
comminatòries del archabisbat de Aux, y les
pubblicatòries o còpia de aquelles, fonch conclòs que per ser negoci de tanta importància
se’n donàs molt cumplida rahó a sa excel·lència
en presència dels consells.
Divendres, a XVIII. En aquest die, de matí, los
senyors deputats manaren a mossèn Anthoni
Johan Bonet, síndic del // 139r // dit General,
que anàs a supplicar a sa excel·lència fos servit
manar donar-los hora perquè volien tractar ab
sa excel·lència un negoci en presència dels consells. E tornat fonch dit síndich, dix als senyors
deputats que sa excel·lència li havie diet que a
les quatre hores hi podrian anar. E ayxí manaren als porters que per a les tres hores convidassen los officials del dit General que fossen a la
casa de la Deputació per acompanyar los senyors deputats. En aquest mateyx die de toch
de las quatre hores los senyors deputats militar
y real y oÿdor de comptes ecclesiàstich, ab les
masses devant, acompanyats de alguns officials
y ministres del dit General, y de mi, Joseph Cellers, scrivà major predit, anaren a casa del excel·lentíssimo senyor lloctinent general, y en
una sala, en presència del molt il·lustre y reverendíssimo senyor canceller y regent la Cancelleria y doctors dels Reals Consells Civil y Criminal, lo senyor deputat militar, en substància
ho effecte dix a sa excel·lència lo següent: “Excel·lentíssim senyor. Moltas voltas se ha donat
part a vostra excel·lència dels avisos que en la
presa del mercader francès y detenció de
aquells havem tinguts, y tenint gana que aquest
negoci se asserte supplicam a vostra excel·lència
vulle posar lo assiento que millor convinga al
servey de Déu y de sa magestat. Ara ultimadament vinguí a vostra excel·lència a fer-hi assaber com moltes persones de aquella vila de Viella, de la vall de Aran, estaven excomunicades
aserca de la detenció del mercader francès y per
la pena tenim de la excomunicació d’estes persones vostra excel·lència sie servit ab brevetat
manar-hi provehir, que seria mal cas que alguna
persona d’estas morís, que seria posar en neces-

sitat tota aquella vila y vall”. E acabat dit senyor deputat militar, sa excel·lència dix que “si
querían dezir otra cosa”, e encontinent lo senyor deputat real dix que si sa excel·lència no
rebia pesadumbre en lo replicar que diria, e sa
excel·lència dix “que dixesse”, e encontinent
dit senyor deputat dix, en substància o effecte:
“tenint molt gran compte en la mercè que vostra excel·lència ha feta a nostro·n concistori y a
tot aquest Principat en manar-nos avisar del
avís que tenia que los luterans e uganaus tenien indústria de posar llibres, pintures e imatges reprobades de nostra sancta fe cathòlica,
nosaltres procehírem en scriure a tots los taulets, deputats locals tin- // 139v // guessen
molt gran en regonèyxer les bales y mercaderies que venian, perquè si en aquellas trobaven
ninguna de aqueyxes coses les lliurasen als comissaris o officials o ministres del dit Sanct
Offici, la qual provisió, consultada ab vostra
excel·lència y pares inquisidors los aparegué
molt bé, y ayxí, tremeses dites lletres, succehís
que en la vila de Viella de la vall d’Aran se
trobà en poder de un mercader francès nou libres en los quals me apar se digué n’í havie
sinch ho set de reprobats, dels quals nos ne trameteren alguns, y aquells encontinent enviàrem als pares inquisidors, y com en dita vall de
Aran dits pares inquisidors no tinguessen jurisdicció, consultat per nosaltres ab vostra excel·lència y dits pares inquisidors, fonch determinat que vostra excel·lència y nosaltres y dits
pares inquisidors scriguéssem a sa magestat
perqué s’i donàs la forma convenient, y per
vostra excel·lència y per nosaltres fonch scrit al
capità del Castell-leó se tingués a bona custòdia lo dit pres, a les quals lletres fonch respost
per lo capità del dit Castell-lleó y los cònsols
de dita vila lo que per las lletras que donaven
còpia a vostra excel·lència se veu, a les quals
fonch respost pregant-los tinguessen a bona
custòdia lo dit pres atant se tingués la consulta
de sa magestat, y com aprés haja venguda comissió per a dit effecte als pares inquisidors
del il·lustríssimo y reverendíssimo senyor cardenal, y en dit negoci no se haje provehit cosa
ningua per los pares inquisidorsa, los quals estaven capassos de dit fet per relació o testifficció feta per tal Brugerol, notari de dita vall, y
nosaltres moltes voltes hajam dit a vostra excel·lència y als pares inquisidors lo que los oficials del bisbat de Comenje y archabisbat de
Aux senyalaren voler excomunicar, com de fet
ho han fet, y nosaltros de tot acò havem donada rahó estos dies proppassats a vostra excel·
lència representant la persona de sa magestat
en aquest Principat, y també ho trametérem a
dir als pares inquisidors, los quals no sols no·y
a. a continuació ratllat del il·lustríssimo y reverendíssimo.
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han volgut dar remey, però no·ls han volgut hoir
dihent eren excomunicats los qui anaven a ells
de part nostra, lo qual havem sentit molt, però
nosaltres no tenim compte en ayxò sinó al que
convé al servey de Déu y de sa magestat, ne venim a donar rahó a vostra excel·lència hi done lo
assiento qual convé, perquè tot lo.y encarregam
a sa consiència”. E sa excel·lència respongué dihent, en substància ho effecte: // 140r // “Jo me
acuerdo de lo que passó asserca de los libros del
mercader francés y de las diligencias que vuestras
mercedes hizieren en esse negocio, que fueron muy
buenas, y como de vuestras mercedes sesperava, y
ansí lo scriví a su magestat, el qual me ha scrito en
muchas cartas que resibiría en muy gran servicio
que esse hombre se entregue a los inquisidores, y por
esto miren vuestras mercedes allí como se podría
hazer que jo acá lo tractaré con estos señores”, referint y girant-se al reverendíssimo senyor canceller y regent la cancelleria y doctors dels Reals
Consells, qui allí eren presents. E leshores lo dit
senyor deputat militar replicà que tenian assí un
correu propri de la vila de Viela per aqueyx negoci que·ls donave molta pressa per la resposta, y
que per ço supplicaven a sa excel·lència manàs
despedir-ho ab brevetat. E estat allí lo magnífich
misser Gort donà a sa excel·lència les dites lletres, les quals mossèn Anthoni Viladamor, secretari, prengué. E essent tornats y en lo concistori
de la casa de la Deputació, los senyors deputats y
oÿdors de comptes, y jo, dit Joseph Cellers en
llur presència, continuí y scriguí lo que devant
de sa excel·lència havia passat, ayxí com stà scrit,
i·u llegí scrit-ho aquí a dits senyors deputats y
oÿdors, qui digueren que ayxí here passat.
Diumenjea, XX. En aquest die, deprés dinar, a
les tres hores, se ajustaren en la casa de la Deputació los doctors del Real Consell següents: lo
senyor regent la Realb Cancelleria en lo present
Principal, misser Bernabé Serra, misser Miquel
Ferrer, misser Pere Lobregat, misser Anthoni
Negrell y misser Francès Sala, als quals per los
senyors deputats fonch dit que·ls volguessen
aconsellar y dir que·ls paria se degués fer en lo
del pres de la vall de Aran, y haguts molts y diversos tractes fonch conclòs que ells procurarien ab sa excel·lència que enviàs a demanar los
reverents pares inquisidors y que per part de sa
excel·lència y de dits pares inquisidors y dits senyors deputats s’escrigués a sa magestat.
140v

y lo canonje Comes, lo il·lustre vescompte de
Rocabertí, don Alonso, baró de Eril, don Joan
de Boxadors, don Bernat Meca, don Miquel
Bosc, mossèn Ramon Vicens de Sanctmenat,
don Jaume de Mitjavila, mossèn Johan Loís
Lull, mossèn Miquel Salgueda, mossèn Jaume
Joan Çapila, mossèn Baranguer Çapila, mossèn
Loís Gibert y mossèn Miquel Bastida, les quals
persones fonc deliberat se scrigués hi·s respongués als senyors bisbe y deputat ecclesiàstic, ut
in registro. En aquest die, deprés dinar, se ajustaren en la casa de la Deputació les persones
demuntditas, excepto lo abat de Sant Culgat,
lo prior Calders, lo vescompte de Rochabertí; y
fonc-hi més mossèn Vallseca.

[1569 ]

Divendres, XXV. Festum Anuntiationes Virginis
Marie.
141r

141v

Dijous, XXIIII. En aquest die se ajustaren en la
casa de la Deputació les persones dels tres staments devall scrites: don Loís de Cervelló, abat
de Sanct Culgat, lo abat Agulló, lo prior Calders, don Miquel Tormo, lo pabordre Albanell
a. Diumenje interlineat, damunt de Divendres, ratllat.
b. Real interlineat.

Dijous, XXXI. En aquest die, deprés dinar, se
ajustaren y congregaren en la casa de la Deputació los doctors del Real Consell devall scrits: lo
il·lustríssimo y reverendíssimo senyor bisbe de
Barcelona, canseller de sa magestat en lo present Principat, misser Francesch Montaner, regent la Real Cansellaria, misser Bernabé Serra,
misser Miquell Farrer, misser Pere de Lobregat, misser Antonio Ros, misser Adrià Vilana,
misser Antoni Negrell y misser Francesch Sala,
tots doctors del Real Consell Sivill, per aconsellar-se ab ells sobre lo negossi del pres de la vall
d’Aran, qui conclogueren se respongués al deputat local de la vall d’Aran, ut in registro, y
tanbé que s’escrigués a sa magestat. En aquest
matex die, deprés dinar, mossèn Barnat Massip, scrivà de manament, vingué en concistori
de part del excel·lentíssimo senyor loctinent
general, qui·ls dix los feye a saber com lo christianíssim rey de Fransa havia mort en una batalla mossuir de Condé, capità dels urganaus, y
molta gent de son camp y molts senyor principals, y los senyors deputats li digueren que digués a sa excel·lència que·ls bessaven las mans
per la mersè, y que plàsie al senyor volera perseverar lab victòria.

Abril, any MDLXVIIIIc
Diumenje, III. Dominica in Ramis Palmarum.
Dilluns, IIII. En aquest die se entengué que lo
molt alt senyor arxiduc d’Àustria venia y que lo
endemà entraria en Barcelona, y sa excel·lència
los envià a dir que los avisaria de la hora.

a. a continuació ratllat perseverar.
b. a continuació ratllat victòria.
c. en l’assentament corresponent a dissapte, dia II, es llegeix
ratllat Dominica in Ramis Palmarum.
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Dimarç, V. En aquest die lo molt alt senyor arxiduc d’Àustria no volgué entrar en la ciutat de
Barcelona, sinó que anà al monestir de Jesús, y
axí no.y isqueren ni deputats, ni oÿdors, ni los
consellers a rebre’ll, perquè saberen y foren avisats per lo excel·lent loctinent general que
anave al monestir de Jesús, y lo dit senyor loctinent general, aconpanyat de molts cavallers, hi
anà i.ll dexà en lo monestir de Jesús, y se’n entrà en Barcelona.
142r

Dimecres, VI. En aquest die, deprés dinar, se
ajustaren en la casa de la Deputació les persones dels tres staments devall scrites per ha comunicar los senyors deputats duas letras havien rebudes de Madrit, la una dels molt
il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe de Urgell y del senyor deputat ecclesiàstic, de II del
present, y la altre del dit dia, del senyor Loís
Dusay, ço és: don Carles de Cardona, lo abat
Agulló, don Miquel Tormo, lo pabordre Albanell y lo canonje Comes, lo il·lustre vescomte
de Rocabertí, don Alonso, baró de Erill, don
Joan de Boxadors, mossèn Rienbau de Corbera, don Miquel Bosc, don Barnat Meca,
mossèn Galseran Burguès, mossèn Ramon Vicens de Sanctmenat, don Jaume de Mitjavila,
mossèn Miquel Oliver, mossèn Miquel de
Vallseca, mossèn Johan Loís Lull, mossèn Miquel Salgueda, mossèn Jaume Joan Çapila,
mossèn Loís Gibert, mossèn Baranguer Çapila, mossèn Miquel Bastida, les quals persones, oÿdas las ditas letres y aguts molts y diversos tractes, fonc resolt que per ser lo en aquella
contingut molt àrduo que.y pensassen y que
dissapte que.s tornassen ajustar, y que leshores
se faria la conclusió, y axí se’n anaren. En
aquest die arribà Joan Andria Doria ab una
galera, per aportase’n lo senyor arxiduc, las
onse altras eran romasas a Palamòs. En aquest
matexi dia de VI de abril arribà y tornà a la
present ciutat, en conpanyia del dit senyor archiduc, mossèn Pere Burguès, guarda del Generala.
Dijous, VII. Die Jovis Sancta.
Dissabta, VIII. En aquest die, deprés dinar, lo
senyor arxiduc volgué entrar en la present ciutat y los magnífichs de consellers y senyors deputats se ajustaren quiscú en lurs cases, per
exir-lo a resebir, y lo senyor loctinent general
tramès a dir y als consellers y senyors deputats
que no volia entrar ab cerimònia, y axí se desplegaren. E per lo que eren romasos de apunctament, que lo dissabte se ajustassen les persones eletes, avien consertat que tornats que
fossen los senyors deputats de resebir lo senyor
a. En... general escrit en el marge esquerre del text.

arxiduc que tots fossen en la Deputació, y axí se
ajustaren don Carlos de // 142v // Cardona, lo
pabordre Albanell, lo il·lustre vescompte de
Rocabertí, don Miquel Bosch, don Johan de
Boxadors, mossèn Miquel Oliver, mossèn Joan
Francesch de Calders, mossèn Rienbau dea
Corbera, don Barnat Meca, mossèn Galseran
Burgués, don Jaume de Mitjavila, mossèn Ramon Vicens de Sanctmenat, mossèn Miquel de
Vallseca, mossèn Joan Luís Lull, mossèn Miquel Salgueda, mossèn Jaume Johan Çapila,
mossèn Berenguer Çapila, mossèn Loís Gibert
y mossèn Miquel Bastida, les quals persones,
haguts molts tractes, fonc resolt se scrigués a la
magestat del rey nostre senyor y al senyor vicicanseller y als senyors bisbe y senyor deputat y
al senyor Dusay.
Diumenge, X. Die de Pasqua de Resurecció de
Nostre Senyor Déu Jesucrist. En aquest die lo
molt alt senyor arxiduc d’Àustria anà a la Seu
ha oir lo offici. Fonc-li parat en lo altar major
un sitial, y acabat lo offici abaxà bax a fer oració
a la beneventurada santa Eulària. En aquest die,
deprés dinar, los magnífichs consellers anaren a
visitar sa altessa.
Dilluns, XI. En aquest die, losb deprés dinar, los
senyors deputats, aconpanyats de molts officials y ministres, ab les masses xiques devant,
anaren a visitar a la altessa del senyor arxiduc en
la casa hont possa lo excel·lentíssimo senyor
loctinent, qui.ls rebé molt afabblament, y aprés
de esser-se offerits a sa altessa los senyors deputats, ells y tot lo present Principat, respòs molt
afabblament que.ls regressiava molt las mersès.ls havien fetes, axí que per lo camí las guardas no.l mirassen com encara en lo molt
compte sabia que ab ell tenian, y axí se despediren. En aquest matex dia los consellers feren
parar als vidriés lo vidre hi.ls donaren graelles
per al vespre.
Dimarç, XII. En aquest die, de matíc, abans del
ofici se féu solemna professó per la volta de
Corpus. Foren-hi totes les parròquies y monestirs y lo molt il·lustre y reverendíssimo senyor
bisbe de Barchinona, qui tanbé vestit com a canonje la seguia, faent laors y gràcies a Nostre Senyor Déu Jesuscrist per la victòria ha donada al
rey de Fransad, ab la qual han mort mossur de
Condé, qui ere lo cap dels luterans, que ells los
diuen uganause; que plàsie a la Divina Bondat
reduir y tornar-los a la conexensa de la sancta fe
cathòlica.
a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat Cab.
a continuació ratllat vidriés.
a continuació ratllat se féu.
a continuació ratllat m.
a continuació ratllat y molt.
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143r

Dimecres, XIII. En aquest die a la tarde arribaren deu galeres del senyor Joan Andria Doria
per enbarcar lo molt alt senyor don Carlos, arxiduc d’Àustria, qui se’n torne Alamanya.

Dimarç, XVIIII. En aquest die, de matí, a les
deu hores tocadesc, vingueren en la casa de la
Deputació mossèn Antoni Johan Ferran, secretari del Sanct Offici, y essent ja los senyors deputats als corredors de dita casa, sabent que veniand de part dels senyors inquisidors, se’n
tornaren y entraren en lur concistori, y essent
dins los feren entrar, y lo dit mossèn Sorribes
dix als senyor deputats militar y real y oÿdors
ecclesiàstic y real en effecte o substància, que
los senyors inquisidors bessaven les mans a ses
senyories y que aquestos dies per alguns excessos y desacatos que alguns havien fets al santíssim sagrament, robant algunas yglésias a la
volta de Puigcerdà, trameteren allí ae..., algotzir del Sanct Offici, y Andrés de Galves, secretari, qui excedint la comissió y orde que aportaven se eren volguts entremetre de coses que no
tocaven a lur càrrec, com és de molts que han
passat en Fransa y en lo camp dels luterans, que
per nostres peccats són allí, pólvora y altres monicions, y que tanbé sobre Ripol trobaren dos
hòmens que aportaven un cavall de pèl castany
clar ab alguns pichs blanchs, y que algunes persones qui per no haver-los volgut aconpanyar y
tanbé per algunes coses tocants a la fe los havien
presos ab manleuta, y que essent arribats assí

los senyors inquisidors, vehent que no eren coses que tocassen al Sanct Offici, hans havien excedit lur comissió, han tramesos los hòmens y
cavala al excel·lentíssimo senyor loctinent general, y que los senyors inquisidors castigaran a
lurs officials si en alguna cosa havian excedit, y
que si ses senyories són servits los donaran a fermanses los dits hòmens mentres que triguen a
venir los processos o enquestes, y que açò feyen
a saber a ses senyories perquè entengan que no
és de intenció de dits senyors inquisidors fer
cosa ni conèxer sinó solament lo que lur càrrec
toqua. E oït demunt dit, lo senyor deputat militar los dix que havien antès lo que havien dit y
que.ls fessen un poc de loc de fora y que.ls tornarian resposta. E al cap de una stona, tornat
fonc lo dit senyor deputat militar, en nom de
tots los respòs, en effecte o substància, als dits
Sorribes y Ferran, que bessaven les mansb de ses
senyories per la mersèc que.ls fan, més com
aquest negossi se sie comunicat y donada rahó a
les persones a qui sa costumen de comuniquar
semblants negossis, y instant-los lo síndic de
Serdanya, no poden dexar de donar-los-ne
rahó, y que donada los hajen los tornaran la resposta. E lo dit mossèn Sorribes, replicant, los
dix aquells senyors, entenent-ho dels senyor inquisidors // 144r // y que sempre havien tinguda gana de fer lo que an aquesta casa convenie, al manco los qui vuy en aquella casa
governen o regexen, y que axí en comú com en
particular eren molt bons servidorsd y amichs
de ses senyories. Y respost algunes paraules regresiant lo que lo dit Sorribes ere estat dit se’n
anaren. Dit dia, deprés dinar, se ajustaren y
congregaren en la casa de la Deputació, de ordinació dels senyors deputats, les persones següents: don Carles de Cardona, lo abat de
Sanct Culgat, lo abat Agulló, lo pabordre Albanell, don Miquel de Tormo y lo canonje Comes, lo il·lustre senyor vescomte de Rocabertí,
don Johan de Boxadors, mossèn Rienbau de
Corbera, don Miquel Bosc, don Barnat Meca,
don Jaume Mitjavila, mossèn Galseran Burguès, mossèn Ramon Vicens de Sanctmenat,
mossèn Miquel Oliver y mossèn Joan Francesch de Caldés, de Segur, mossèn Miquel de
Vallseca, mossèn Johan Loís Lull, mossèn Miquel Salgueda, mossèn Jaume Joan Çapilla,
mossèn Baranguer Çappila, mossèn Loís Gibert y mossèn Miquel Bastida, a les quals persones, referit per los senyors deputats y per lo honorable misser Francesch Sans, altre dels assessors del dit General, los agravis per dits officials
fets, y lo que ab los doctors se ere conclòs, y lo

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.

Dijous, XIIII. En aquest die, entre onse y dotze
hores de mitxdia, se enbarcà lo molt alt senyor
arxiduch d’Àustria. Enbarcat fonc totas las galeras despararen la artillaria y los baluarts tanbé
totas las pessas de artillaria, y en la hora matexa
partiren ab molt bell temps.
Diumenje, XVII. En aquest die partí mossèn
Comadaran, sobrecollidor del dit General de la
sobrecol·lecta de levant, a la sua sobrecol·lecta.
Dilluns, XVIII. En aquest die se ajustaren los
doctors següents en la casa de la Deputació:
misser Claris, misser Sabater, misser Coromines, misser Andreu Farrer y misser Guardiola,
cridats per los senyors deputats sobre alguns
excessos fets per Andreu // 143v // Galbes,
secretari Sanct Offici de la Inquisició ya..., algotzir del Sanct Offici, en Serdanya y Ripolb, y
los senyors deputats, oït dits doctors deliberaren per lo sendemà convocar las personas
eletas.

a continuació un espai en blanc.
a continuació ratllat qui.
tocades interlineat, damunt de vingueren.
a continuació ratllat y ésser.
a continuació un espai en blanc.
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caval interlineat, damunt de enquestes ratllat.
a continuació ratllat dels.
a continuació ratllat que per.
a continuació ratllat de.
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que més havant mossèn Sorribes los havie dit,
fonc conclòs que los senyors deputats trametessen y tornassen resposta a dits senyors inquisidors dien(t)a y regresiant lo que·ls han tramès
a dir per mossèn Sorribes, y que nob castigant a
sos officials yc tenint instància de part no porien dexar de fer lo que a lur offici y càrrec los
toqua, y axí se’n anaren. E anades se’n foren dites personesd, fonc conclòs que mossèn Miquel
Ciurana, regent los comptes del dit General, y
mossèn Loís Rufet, procurador del dit General,
hi anassen, y en la hora matexa y anaren.
Dimecres, XX. En aquest die los dits mossèn
Miquel Ciurana y mossèn Loís Rufet referiren
als senyors deputats y oÿdors de comptes del
dit General y a mi, Joseph Cellers, scrivà major
del dit General, como lo die de air anaren al palau dels inquisidors ye per ser ja fora del secret
parlaren ab lo senyorf..., inquisidor, dient-li
com venien aquí per partg dels senyors diputats
per a dir-los certa cosa, qui·ls respongué que
eren fora del secret y que no·y havia ja remey de
ajustar-se, mes que tornassen demà a ora de
audiència y que·ls oyrian, y axí se’n anaren, y
que·ls feren molta cortesia, y que vuy hi eren
tornats y que·ls havien dit de part de ses senyories lo següent: “molts reverents y molt magnífichs senyors, hair los senyors deputats entengueren per mossèn Sorribes y Ferran, com
vostres senyories sentenien en remediar los excessos fets per Andreu Gabes y unh algotzir, officials dei vostres senyories. Los senyors deputats ne bessen les mans a vostres senyories
// 144v // y·n rebran molt gran contentació
perquè la instànciaj que·n tenen del síndic de
Puigcerdà y altres cesse, y axí suppliquen a vostres senyories ho remedien i·n manen castigar
ab lo compliment que convé, perquè altrament, tenint instància, no poren dexar de fer lo
que toque a lur càrrec y obbligació. E offerexen-se en afavorir y ajudar en totes les coses que
tocan a la fe tant com a ses senyories serà possible”. E los senyors inquisidors respongueren,
segons que los dits mossèn Miquel Ciurana y
mossèn Loís Rufet referiren, que “havien sentit
molt que lurs officials haguessen excedit en
lurs officis y que per castigar-los havien tramès
per ells y han manat fer-los venir presos, y que
perquè millor puguen ésser castigats rebran
dels senyors deputats a molta mersè que·ls fasa. a continuació ratllat los.
b. no interlineat, damunt de faent ratllat.
c. a continuació ratllat no.
d. a continuació ratllat dit.
e. a continuació ratllat parlà.
f. a continuació un espai en blanc.
g. a continuació ratllat dels.
h. a continuació ratllat alg.
i. a continuació ratllat Sanct Offici.
j. a continuació ratllat certs.

sen aportar les enquestes o informacions que·s
tenen de dits excessos, perquè los presos sempre se justifiquen, y ab dites enquestes o informacions se entendran millor lurs culpes y seran
més castigats. E quant al qui ere pres per tràurer
un cavall de Cathalunya en Fransa, feyen a saber als senyors deputats que hair proveiren que
no tocava al Sanct Offici conèxer de ses culpes,
y axí·l remeteren a son ordinari. Quant emperò
als altros sis presos feyen a saber que estan inculpats de haver encarat pedrenyals als officials
del Sanct Offici y suspectes de la fe, però que
fins açò fos ben entès, si los senyors deputats ne
seran servits los donaran a manleuta, y en tota
cosa que puguen serviran los senyors deputats,
axí en particular com en general”. E tanbé digueren que “feyen a saber als senyors deputats
com en Puigcerdà se havien cremades iglésies y
rompudes creus, y que per allà se treyen de Cathalunya y·s metian en Fransa, en mans de luterans, molts cavalls y pòlvora y altres monicions,
y que açò·ls constava per molts processos, y que
pregaven molt als senyors deputats que per lo
que toca a lurs officis en axò tenguen sempre lo
mirament ques deu y acostumen en semblants
coses”.
Dijous, XXI. En aquest die, deprés dinar, a les
tres hores, vingué en concistori mossèn Antoni
Joan Farran, secretari del Sanct Offici, y en lur
consistori dix als senyors deputats, en effectea,
que los senyors inquisidors bessaven les mans
de ser senyories y que.l enviaven aquí per a dir a
ses senyories com Gualbes y lo algotzirb avien
enviats dos presos que creyen que ere per lo del
cavall, y que no avien enviada ninguna enquesta, que si ses senyories volien los dexarian a
manleuta o arrestats per Barcelona fins que vinguessen y aguessen vist los processos. E lo senyor deputat militar, oït lo agué, li dix que fes
un poc de loc fora del concistori y li tornarien
resposta, y axí se’n isqué, y al cap de una stona,
casi encontinent, lo tornaren fer entrar y li digueren que diguésc als senyors inquisidors que
bessaven les mans a ses senyories per la cortessia
y que no tenen ells per a que agen de tenir
compte ab los presos prenen ses senyories, essentd prou certs que no és rahó los prenguen
sinó per coses de la fe.
Divendres, XXII. Vigilia beati Jeorgii. En aquest
die, a les primeres vespres, vingueren los magnífichs de consellers ab les gramalles de dol.
Dissabta,
a.
b.
c.
d.

XXIII.

Festum beati Jeorgii. En aquest

en effecte interlineat.
a continuació ratllat eren.
a continuació ratllat a ses.
a continuació ratllat per.
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die, de matí, vingué a la casa de la Deputació
per oir lo offici lo excel·lentíssimo senyor loctinent general y los magnífichs de consellers. Digué lo offici lo revendíssimo bisbe Jubí, sermonà fra Sala, del orde de Jesús, no.s donà pau
sinó a sa excel·lència, y aportant-la lo diaca,
mossèn Batista de Aierve, mestre de serimònia
de la capella de sa excel·lència, volgué fer la
salva, y lo canonje Oliveres, qui aquella aportava, no ho conportà dient que ja lo senyor
bisbe qui deya la missa l’avia ja feta. Los consellers aportava las gramallas de dol.

hores, arribaren a la platja de la present ciutat
denou galeres, y capità de aquellas don Sanxo
de Leva, que eren las de Nàpols, qui aportà
nova de las galeras del comanador major que
havian passada la tormenta, que se’n eran perdudas deu, ço és, sinc que havian donat al través de Serdenya y las altres afondadas, que cert
és estada una gran desgràcia y majorment que
venian carregadas de infantaria per ha socòrer a
Granada, y feren molt gran alegria quant veren
assí la galera capitana del dit senyor comanador
major, que creyen que ere perduda.

Diumenje, XXIIII. En aquest die, de matí, se digué solemne offici en la casa de la Deputació.
Foren-hi los senyors deputats, mantenidor de
la justa y aventurés qui en dita justa havien de
exir. En aquest die, deprés dinar, se féu en la
plassa del Born la justa acostumada per la festa
del gloriós sanct Jordi. Foren-hi los consellers
ab las gramallas de dol. Lo excel·lentíssimo senyor loctinent general no.y fonc per causa del
doll, no obstant que havia offer de esser-hi, segons que ho tramès a dir als senyors deputats lo
mateix dia, que per causa del dit dol no.y seria.

Dilluns, VIIII. En aquest die se digué que lo excel·lentíssimo senyor loctinent ere vingut a la
torra de dona Marina Delmilo y de Aragó y que
havia tramesos a demanar lo senyor regent ya
doctors de la sua sala.
Dimarç, X. En aquest die, deprés dinar, lo senyor regent y doctors del Real Consell Criminal anaren a la torre de mossèn Loís Gualbes,
sobre de Valldonsella, hont ere lo excel·lentíssimo senyor loctinent general, que.ls havie tramesos a demanar.

Dilluns, XXV. Festum beati Marchi evangelistea.
145v

146r

Dissabta, XXX. En aquest die Luc Comadaran,
sobrecollidor del dit General de la sobrecol·
lecta de levant, tornà de la sua sobrecol·lecta.

Dijous, XII. En aquest die, de matí, a les nou
hores, los senyors deputats anaren a Lotja a comensar de encantar las bollas.
148r

Matx, any MDLXVIIII
Diumenje, lo primer. Festum apostolorum Jacobi et Felippi. En aquest die, de matí, lo excel·
lentíssimo senyor loctinent general partí de la
present ciutat per a la torra Pallaressa, prop de
Sant Hierònim de la Murtra, delà Besós.
Dilluns, II. En aquest die, de matí, vingueren
en concitori misserb... Osset y mossènc... Garsia, officials del Sanct Offici, de part dels senyors inquisidors, per convidar-los per lo acte
de la fe que de diumenje a vuyt dies faran en la
plassa del Born de la present ciutat. En aquest
die, aprés dinar, parti de la present ciutat per la
volta de la vila de Terrassa lo magnífich mossèn
Miquel d’Oms, deputat real.

146v

Diumenje,

VIII.

[1569 ]

En aquest die, prop de les deu

a. a continuació el següent assentament ratllat: Y.n rebran
molt gran contentació, perquè la instància que.n tenen del
síndic de Puigcerdà y altres cesse. E axí suppliquen a vostres
senyories ho remedie y.n manen castigar ab lo compliment
que convé, perquè altrament, tenint instància, no podien
dexar de fer lo que toca a lur càrrec y obbligació. E oferexen-se en afavorir y ajudar en totes les coses que tocan a la
fe, tant com a ses senyories serà possible.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació un espai en blanc.

Dissabta, XIIII. En aquest die, a posta de sol, se
enbarcà lo senyor comanador major de Castella, don Loís de Súniga, capità general de la ermada per lo excel·lentíssimo senyor don Joan
de Àustria, y partí en la nit ab vint galeres carragadas de infantaria per al regne de Granada.
Diumenje, XV. En aquest die, de matí entre sis y
set hores de matí, los molt reverents senyors inquisidors tragueren a hoir sentènsia en la plassa
del Born, y foren trenta yb..., y no se’n cremà
sinó hú. Assistí-y lo excel·lentíssimo senyor
loctinent general, qui lo matex die entrà en la
present ciutat de la torra de mossèn Loís de
Gualbes hont estave, y lo molt il·lustre senyor y
reverendíssimo senyor bisbe de Barcelona y los
magnífichs senyors de consellers. Y los senyors
deputats y stigueren en una altra finestra que
no acostumen de mirar la justa, y los senyors inquisidors y moltes persones principals. Y entre
nou y deu hores vingué tan gran pluja que fonc
forsat los senyors inquisidors y penitents y doctors del Real Consell Criminal, qui aquí eren
presents, recollir-se en las casas mentre que
durà la pluja, que fonc molt gran, y acabat lo
acte ne cremaren hú dins ciutat, prop lo baluart
de levant.
a. a continuació ratllat con.
b. a continuació un espai en blanc.
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148v

Dijous, XVIIII. Festum Assencionis Domini. En
aquest die arribà en la present ciutat mossèn
Hierònim de Cortit, oÿdor militar, de la volta
de sa casa.

148v
bis

Divendres, XX. Festum beati Ivonisa. En aquest
die, per ésser lo dia passat festa anyal, se féu la
festa del gloriós sanct Ivó y fonc feriat.
Dissabta, XXI. En aquest dia, de matí, lo molt
il·lustre y reverendíssimo fra Pere Màrtir
Coma, del orde de Preïcadors, elet en bisbe de
Elna, vingué a la casa de la Deputació per ha
convidar als senyors deputats per sa consagració, per lo dia de damà a les vuyt hores, en la
sglésia de Sancta Catarina del dit monestir de
Preïcadós de la present ciutat.
Diumenje, XXII. En aquest die, de matí, a les
vuyt hores, partiren de la present casa de la Deputació los senyors deputats militar y realb y
oÿdors de comptes, aconpanyats de alguns officials; anaren en la dita sglésia de Sancta Catarina per la consegració del dit senyor bisbe
d’Elna. Essent en dita sglésia, y oïnt lo offici, lo
senyor deputat real se isqué del offici per trobar-se de mala gana hi anà a sa casa per un mal
de ventre que li prengué, y no tornà a dita
sglésia.

148r
bis

149r

Dimecresa, lo primer. En aquest die, de matí,
vingue en concistori mossèn Miquel d’Oms,
deputat real, encara que de mala gana. En
aquest mateix die fonc proveït del offici de
guarda del portal del Àngel mossèn Joan Pau
Bonet, mercader, ciutedà de Barchinona, al
qual offici a, XVIII de maig li fonc creat y constituït de salarib sexanta liures per any.

Dimarç, VII. En aquest die, a la vesprada, tornaren de la col·lecta mossèn Francesc Hierònim Bonet, qui servex lo offici de receptor per
lo magnífich mossèn Miquel d’Oms, lo present trienni deputat per lo bras real, mossèn
Pere Rovira per scrivà, y Pere Burguès, guarda
del General, y Pere Cervera, porter real.
Dijous, VIIII. Festum de Corpore Christi.
Dissabte, XV. Festum beati Bernabe apostoli.
Diumenje, XII. En aquest die arribaren a la present ciutat Loís Seguer y Monserrat Monclús,
collidor y guardas dels drets dels safrans en las
parts de Urgell.

149v

Dijous, XXVI. En aquest die, deprés dinar, los
senyors deputat militar y oÿdors ecclesiàstic y
real, aconpanyats dels officials del dit General
ab les masses de davant, anaren a bessar las
mans al il·lustríssimo y reverendíssimo senyor
cardenal de Guissa, a casa del excel·lentíssimo
senyor loctinent general.
a.
b.
c.
d.

MDLXVIIII

Dijousc, II. En aquest die, de matí, partiren de
la present ciutat per la col·lecta de Barchinona,
mossèn Francesc Hierònim Bonet, qui servex
lo offici de receptor per lo magnífich mossèn
miquel d’Oms, deputat real, mossèn Pere Rovira per scrivà, per lo scrivà major, y Pere Burgès, guarda del General, y Pere Cervera, porter
reald.

Dilluns, XXIII. En aquest die, per trobar-se de
mala gana, lo dit senyor deputat real no vingué
en concistori.
Dimecres, XXV. En aquest die, deprés dinar,
lo senyor deputat militar y oÿdors de comptes ecclesiàstic y real isqueren fins a la carnisseria de Sans per ha rebre lo il·lustríssimo y
reverendíssimo senyor cardenal de Guissac,
que venie de Castella, de la cort de sa magestat, y vingueren ab ell fins prop de la Creu
Cuberta, hont trobaren lo il·lustre y excel·lentíssimo senyor loctinent general y senyor
bisbe de Barchinona, y bessada la creu senyor
bisbe se’n anà y lo senyor cardenal y senyor
virrey y senyor deputat anaren un poc més
avant, y fonc aquí losd...

Juny, any

Dilluns, XIII. En aquest dia tornà lo magnífich
misser Joan Jofre a exercir son offici de doctor
de la Audiència Civil, segons consta per una
commissió de causa feta a dit misser Jofre lo
dia present, de la qual commissió féu fe ab acte
auctentich mossèn Antoni Mas, scrivà de manament.
Dimarç, XIIII. En aquest die, deprés dinar, a la
tarda, arribaren en la present ciutat de Barcelona los magnífichs misser Miquel Tersa, doctor del Real Consell Civil, y lo magnífich misser Bernat Poll, doctor del Real Consell Criminal, de la cort de sa magestat.
Dimecres, XVe. En aquest die, a la tarda, mossèn Miquel Farrer, oÿdor de comptes real,
a. Dimecres interlineat, damunt de Dimarç ratllat.
b. a continuació ratllat, lliures per any.
c. Dijous interlineat, damunt de Dimecres ratllat.
d. en l’assentament corresponent a divendres, dia III, es llegeix ratllat En aquest die partiren de la present.
e. a continuació ratllat II.

a continuació ratllat festum.
a continuació ratllat aco.
a continuació ratllat Gus.
a continuació una línia ratllada.
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partí de la present ciutat per a la sua torra a
Horta.
Divendres, XVII. En aquest die, de matí, vingué
en concistori mossèn Miquel Farrer, oÿdor
real, de la sua torra, hont ere anat.
Dissabta, XVIII. En aquest die, de matí, se ajustaren en la casa de la Diputació per lo pedrenyal
près a una guarda.
150r

Dilluns, XX. En aquest die, a mitxjorn, mossèn
Miquel Farrer, oÿdor real, anà a la sua torra.
Dimarça, XXI. En aquest die, de matí, reberen
los senyors deputats una letra del il·lustre y reverent senyor bisbe de Urgell y del senyor deputat ecclesiàstic, dient-los que a tres hores serien al Hospitalet. E los senyors deputats los
respongueren que a sis hores en punct serien al
portal de Sanct Antoni per ha resebir-los. En
aquest die, al punt de las sis horas, los senyors
deputats militar y real y oÿdor de comptes ecclesiàsticb, aconpanyats dels officials y ministres del dit General ab les masses xiques de davant, partiren de la casa de la Deputació y per la
plassa Nova y per lo carrer de la porta Farrissa,
per lo carrer del Carme al portal de Sanct Antoni, fins a la Creu Cuberta, hont se detingueren fins que.ls veren, y volent-los anar en devès
ells, y estant ab ells se feren molt acatament y
vingueren per lo matex camí a la casa de la Deputació, y de aquí totom se anà, ço és, cada hu a
sa casa, que molta gent principal ere exida a rebre’lls, y en dita conpanyia del senyorc bisbe de
Urgell, lo senyor deputat ecclesiàstic, misser
Pere Aillad, assessor, misser Loís de Copons,
advocat fiscal, misser Francesc Serra, mossèn
Loís Dusay, mossèn Johan Pau Ciurana, regent
los comptes del dit General, y moltas altras personas y Melchior Rovira, hu dels porters de la
casa de la Deputació.
Dimecres, XXII. En aquest die, de matí, vingué
mossèn Barnat Massip, scrivà de manament, y
dix a mossèn Miquel d’Oms, deputat real, que
sa excel·lència los pregava que se ajustassen tantost perquè.ls havie dit per part de sa magestat
alguna cosa, y que.ls enviaria a demanar, y que
fossen ajustats. // 150v // En aquest die, de
matí, los senyors deputats trameteren un porter ab una letra de concistori a mossèn Miquel
Farrer, oÿdor real, a la sua torra, dient-li que
vingués, ut in registro. En aquest die, de matí, al
toc de las dues hores, mossèn Barnat Massip,
a. Dimarç interlineat, damunt de Dimecres ratllat.
b. militar y real y oÿdor de comptes ecclesiàstic interlineat
al marge esquerre.
c. a continuació ratllat abar.
d. a continuació ratllat misser.

scrivà de manament, vingué al concistori dels
senyors deputats y.ls dix de part de sa excel·lència que.ls havie de parlar de part de sa magestat
en presència dels consells, y que fossen allà tantost, y los senyors deputats li respongueren que
tantost hi serien. E al cap de una stona, aconpanyats los tres senyors deputats a soles, per no
esser-hi mossèn Hierònim de Cortit, oÿdor militar, qui de canbres estava de mala gana, y mossèn Miquel Farrer, oÿdor real, no ésser en ciutat, lo senyor oÿdor ecclesiàstic per no anar a
soles restà en la casa de la Deputació, y dits senyors deputats ab les masses grosses devant,
aconpanyats de molts officials y ministres del
dit General, anaren a casa del excel·lentíssimo
senyor loctinent general, y en presència dels
dos Consells los dix que tenia una carta de sa
magestat per ells, y lo magnífich misser Miquel
Terça legí un memorial o instrucció que segons
se comprengué ere de sa magestat per a sa excel·lència, en que li donave la forma se havia de
tenir en presentar-los la letra. Y acabat agué lo
dit misser Terça, sa excel·lència manà a mossèn
Antoni Viladammor que legís la letra, qui encontinent la legí , y legida la agué la letra al senyor deputat ecclesiàstic, qui la rebé, e sa excel·
lència manà al dit misser Terça legís una letra
que lo il·lustríssimo y reverendíssimo senyor
cardenal de Siguensaa fa a sa excel·lència, y
oÿdas aquellas sa excel·lència, en virtut de la
dita creensa, explicà a dits deputats algunes coses convenients per al bé del dit negossi, y
oÿdas aquellas lo senyor deputat ecclesiàstic
dix que ells ne tractarian en lur concistori i.n
tornarian rahó a sa excel·lència, axí se’n tornaren a la casa de la Deputació, hont manaren als
porters que per lo deprés dinar convidassen les
persones dels tres eletes. En aquest die, deprés
dinar, vingué en concistori mossèn Miquel Far
rer, oÿdor real, de la sua torra, hont ere anat. En
aquest matex die, deprés dinar, de ordinació
dels senyors deputats se ajustaren en la casa de
la Deputació les persones eletes devall scrites.
Ecclesiàstics: lo molt il·lustre y reverendíssimo
senyor bisbe de Urgell, lo il·lustre don Carles
de Cardona, lo abat Agulló, don Miquel
Tormo, prior de Bessalú, mossèn Guillem Pere
Comes, canonje de Barcelona, mossèn Galseran Albanell, pabordre de la Seu de Barchinona, y fra Martí Joan de Calders, monjo del
monestir de Sanct Culgat. Militars: lo il·lustre
senyor vescompte de Rocabertí, don Alonso de
Eril, don Joan de Boxadors, don Miquel Bosc,
mossèn Galseran Burguès, don Barnat Meca,
mossèn Joan de Caldés, mossèn Rienbau de
Corbera, mossèn Miquel de Vallseca, mossèn
Joan Loís Lull, mossèn Jaume Joan Çapila,
mossèn Baranguer Çapila, mossèn Loís Dusay,

[1569 ]

a. a continuació ratllat li.
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mossèn Miquel Salgueda, mossèn Loís Gibert y
mossèn Miquel Batida. A les quals persones,
per lo senyor bisbe // 151r // de Urgell fonc referit tot lo discurs del negoci, des del dia que
partí de la present ciutat fins lo dia que tornà y
stigué en la cort, y lo matex féu lo senyor abat
deputat ecclesiàstic, y oïts aquells y oïda la letra
que los senyors deputats aportaven y lo que sa
excel·lència los avie donada per mi, Josef Cellers, y algunas letras e instruccions del registre,
y per ésser negossi tant inportanta resolgueren
que demà de matí, a les nou hores, se tornassen
ajustar en la casa de la Deputació y deprés dinar
a les tres hores, y que no se’n alsàsb la mà per ésser negossi tan inportant.
Dijous, XXIII. En aquest matex die, de matí, se
ajustaren en la casa de la Deputacióc las personas eletas demunt scrites y los doctors següents: misser Claris, misser Càller, misser Coromines, misser Andreu Farrer, misser Fort,
misser Guardiola, misser Serra y los advocats
ordinaris y misser Copons, advocat fiscal. Dit
dita, deprés dinar, se ajustaren y congregaren
en la casa de la Deputació les persones dels tres
staments devall scrites. Ecclesiàstics: lo il·lustre
y reverendíssimo senyor bisbe de Urgell, don
Carles de Cardona, abat del Stany, don Miquel
Tormo, fra Francesch Burguès, lo pabordre Albanell, lo degà Vives, lo canonge Comes, lo canonge Vilana, lo canonge Bonet, lo abat Agulló, lo canonge Aguillar, lo canonge Balcells, lo
balliu de Mallorca, mossèn Jaume Cassador,
canonge, fra Martí Joan de Calders. Militarsd:
lo il·lustre vescompte de Rochabertí, lo baró
d’Erill, don Grau Alentorn, don Joan d’Erill,
don Anthon de Pau, mossèn Honofre de Argensola, mossèn Gaspar de Puigmarí, mossèn
Francesch Altarriba, mossèn Parot Tamerit,
mossè Joan Lutxim de Rochacrespa, don Francesch Dezbosch y de Santvincens, mossèn Ramon de Sanctmenat, don Joan de Llordat, don
Miquell Dezbosch y de Santvicense, don Joan
de Guimerà, don Plegamans de Marimon, don
Joan Burguès, don Bernat de Marimon, mossèn Galceran Armengoll, mossèn Francesch de
Agulló, senyor de Bellví, don Francesch de Pinós, mossèn Gaspàr Ferran de Vilafrancha,
mossèn Miquel de Puigserver, mossèn Enrich
Agullana, mossèn Miquell Oliver, mossèn
Thomàs Pujades, don Pedro de Sanctcliment,
mossèn Jaume Aguillar, don Gaspar de Josa,
mossèn Francesch Monbuy, mossèn Joan Làtzer de Costabella, mossèn Gabriel Cassador,
a. a continuació ratllat de.
b. alsàs interlineat.
c. a continuació ratllat les persones eletes.– y en la casa de la
Deputació repetit.
d. militars interlineat.
e. a continuació ratllat mossèn Ramon de Sanctmenat.

mossèn Pere Cassador, mossèn Galceran Cahors y de Soler, mossèn Galceran Ferrer, mossèn Federich Pol, mossèn Galceran Pau Llull,
mossèn Francesch de Boxedós, mossèn Francesch de Maya, mossèn Galseran Burguès de
Sanctcliment, mossèn Federich Peyró, mossèn
Francesch Setantí, mossèn Joan Anthoni Giginta, mossèn Francesch de Vilafrancha, don
Phelip d’Erill, mossèn Ramon Çavall, mossèn
Enrich Sannctjust, mossèn Gaspar de Pons,
mossèn Thomàs de Aguillar, mossèn Rafell
Jaume March, mossèn Hierònym Ortis, mossèn Francesch Miquell Pol, mossèn Miquell de
Montegut, don Joan de Boxedós, mossèn Bernat Joan Yvorra, don Francesch de Ycart, mossèn Jaumot Descallar, mossèn Riembau Corbera, mossèn Francesch Cassador, mossèn
Francesch Agullana, mossèn Parto Salbà, don
Enrich Dezpalau, don Bernat Mecha, don Jayme de Sanctmenat, mossèn Francesch de Calders, mossèn Luís Boxedós de Yvars, mossèn
Martí Joan Dezpuny, lo baró de Sinisterra,
mossèn Nofre Hortis de Cabrera, don Jayme
de Mijavila. Realls: mossèn Luís Setantí, conseller en cap, mossèn Jaume Vila, mossèn Miquell Salgueda, mossèn Montserrat Grau, mossèn Miquell de Vallseca, mossèn Joan // 151v //
Puigdepons, mossèn Jaume Joan Çapila, mossèn Baranguer Çapila, mossèn Lluís Llull, mossèn Luís Gibert, mossèn Luís Dusay, mossèn
Luís Antich Cornet, mossèn Galseran de Nabell, mossèn Valentí de Ferrera, mossèn Francesch Puig y Ferrer, misser Miquell Çarrovira,
misser Anthoni Çarrovira, mossèn Pere Ferreres. A les quals persones, com dit és ajustades y
congregades, per lo senyor deputat ecclesiàstic
los fonc dit lo que lo dia abans here passat ab sa
excel·lència y com los havia donada una letra de
sa magestat, la qual manaren a mi, Josef, legís,
y la letra que lo molt il·lustre y reverendíssimo
senyor bisbe de Urgell havien aportada de sa
magestat, las quals jo, Josef Cellers, scrivà major del dit General, pubblicament legí, y oÿdas
aquellas fonca conclòs y delliberat que·s cometés a las matexas personas y a altres que als senyors deputats aparagués ab los matexos doctors, y que no·s fes conclusió ni resolució
ninguna que no se’n donàs rahó a les persones
dels stamets, y aprés de haver scrit jo, Josef Cellers, la dita conclusió en substància, lo senyor
deputat ecclesiàstic, en presència deb totas las
demuntditas personas me prengué lo dit vot,
escrit com dit és, y·l mec scinsà. E los dits senyors diputats y oÿdors de comptes y persones
eletes se’n entraren dins en concistori, hont ere
los doctors acostumats venir, ço és, misser Claa. a continuació ratllat ab.
b. a continuació ratllat tots.
c. a continuació ratllat pagà.
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ris, misser Càller, misser Coromines, misser
Andreu Farrer, misser Fort, misser Guardiola,
misser Serra, misser Ailla y misser Sans y misser
Copons, e aguts molts e diversos tractes, ço és,
los senyors deputats y persones eletes qui estaven en una part e los doctors y advocats a la altra instància, y per ésser tart fonca conclòs que.
sb tornàs lo sendemà de matí a les set hores. Lo
dematí los senyors deputats manaren a mi, Josef Cellers, que en conpanyia de mossèn Guillem Pere Comes, canonje de la Seu de Barcelona, anàs al reverent capítol de la Seu de Barcelona y que.ls legís la letra de sa magestat que sa
excel·lència los ha donada, y axí hi aní i.lls la
legí, y mossèn Antoni Joan Bonet, síndic del
dit General, de part dels senyors deputats los
pregà que alguns de ells volguessen ésser lo deprés dinar al dit aplec de brassos.
Divendres, XXIIII. Nativitas sancti Johannis Batiste. En aquest diec, de matí, a les set hores, se
ajustaren y congregaren en la casa de la Deputació les damunt ditas personas eletes, exceptat
dond Jaume de Mitjavila, y los demunt dits
doctors y misser Francesc Gorte. Dit dita, deprés dinar, se ajustaren en la casa de la Deputació las demunt ditas personasf, exceptat don
Jaume Mitjavila, y tots los doctors.
Dissabta, XXV. En aquest die, de matí y deprés
dinar se ajustaren en la casa de la Deputació las
personas eletas y doctors.
152r

Diumenje, XXVI. En aquest die, deprés dinar, se
ajustaren y applegaren en la casa de la Deputació las personas eletas y los doctors que se acostumen de ajustar y applegar en la casa de la Deputació per aquest negossi.
Dilluns, XXVII. En aquest die, de matí, se ajustaren en la casa de la Deputació los senyors deputats y persones eletes y doctors, y fonc conclòs que per lo deprés dinar se ajustassen las
personas dels staments per a les dues hores
aprés de mitxjorn. En aquest matex die, deprés
dinar, de meneres que se aplegaren las personas
dels tres staments, vingueren a la casa de la Deputacióg lo molt il·lustre senyor bisbe de Barcelona, canseller, misser Pere de Lobregat, del
Real Consell Civill, y misser Loís Sors, del Real
Consell Criminal, per ha persuadir a dits senyors deputats que obeïssen la letra de sa magestat deduïnt y al·legant los molt inconvenients
a. a continuació ratllat de.
b. a continuació ratllat anàs.
c. a continuació ratllat se.
d. a continuació ratllat Jayme.
e. a continuació ratllat e per ésser.
f. a continuació ratllat y.
g. a continuació ratllat perso.

que.s porian seguir de no obeir aquella, y açò se
entengué dels senyors deputats deprés de esserse’n anats de la casa de la Deputació, y que
deyen que açò feyen com ha persones particulars. En aquest matex die, deprés dinar, se ajustaren en la casa de la Deputació les persones
dels tres staments següents. Ecclesiàstichs: lo
molt il·lustrea y reverendíssimo senyor bisbe
de Urgell, fra Martí de Calders, lo degà Vives,
lo abat de Monserrat, lo canonge Comes, lo canonge Aguilar, lo Abat Agulló, don Miquel de
Tormo,don Joan de Tormo, lo canonge Vilana, lo canonge Bonet, lo balliu de Mallorca,
Francesch Burguès, lo pabordre Albanel, don
Carles de Cardona, lo canonge Cassador. Militars: lo il·lustre vescompte de Rocabertí, Riembau Corbera, don Miquel Bosch, mossèn Miquel Oliver, mossèn Anrich Agullana, don
Jaume Torres, mossè Juanot Terré, mossèn
Luís de Gualbes, mossèn Miquel Boxadors,
mossèn Hierònim Ortis de Concabella, mossèn Johan Anthoni Giginta, mossèn Miquel
Pons, mossèn Bernat Ivorra, mossèn Galceran
Ferrer, Lutxim Crespa, don Bernat Meca, mossèn Galceran Burguès, don Plegamans de Marimon, mossèn Gaspar Ferran de Vilafranca,
Gualbes de Corbera, mossèn Gaspar Ivorra,
don Pedro de Sanctcliment, mossèn Francesch
Miquel Pol, don Jaume de Mijavila, don Bernat Joan de Marimon, don Joan de Boxadors,
mossèn Ramon Vicens deb Sanctmenat, mossèn Perot Salbà, mossèn Joan Canyelles, don
Gaspar de Josa, mossèn Jaume de Aguilar mossèn Grabriel Cassador, mossèn Amador de
Mendosa, don Joan d’Erill, mossèn Hierònim
de Cardona, mossèn Jaume Durall, mossèn
Gaspar Aguilar, mossèn Martí Joan Despuny,
mossèn Joan Llàtzer de Costabella, mossèn
Galseran Cahors y de Soler, mossèn Francesch
de Vilafranca, mossèn Enrich Junyent, mossèn
Bernatc Pelegrí, don Jaume de Llordà, don Garau Alentorn, mossèn Andreu Sacosta, mossèn
Onofe Alexi de Ospital, mossèn Pons de Ribelles, mossèn Francesch de Maià, mossèn Galceran Llull, mossèn Francesch de Calders, don
Jaume de Rocabertí, mossèn Riembau de Miquel, lo baró de Aril. Reals: Miquel Bastida,
Jaume Vila, Miquel Salgueda, Pere Ferreres,
Valentí Ferrera, Luís Salgueda, Luís Gibert,
Miquel Valseca, Luís Dural, Juan Luís Llul,
Jaume Joan Sapilad. A les quals persones, axí
com dit és ajustades y congregades, per lo senyor abat Giginta, deputat ecclesiàstic, fonc referit los inconvenients, perjudicis y rompiment
de constitucionse rompudes en obeir la letra de
a.
b.
c.
d.
e.

[1569 ]

a continuació ratllat senyor den bis.
a continuació ratllat Junyent.
a continuació ratllat Junyent.
a continuació ratllat Joan de Pons.
a continuació ratllat contra.
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sa magestat, com més largament ho entendran
del magnífich misser Claris, qui referí largament los inconvenients, perjudicis y rompiment de dites constitucions. // 152v // E oït
lo dit misser Claris largament lo que en aquex
effecte dir y al·legar volgué y aguts molts y diversos tractes, fonc resolt que.s fes enbaxada a
sa excel·lència de les persones dels tres staments per ha tornar la resposta de la letra que
sa excel·lència los donà de sa magestat, y per dit
effecte foren anomenats lo molt il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe de Urgell, lo senyor
don Carles de Cardona y misser Garau Vilana,
y lo il·lustre vescompte de Rocabertí, lo baró de
Erill y mossèn Miquel Oliver, mossèn Loís Setantí, mossèn Miquel Vallseca y mossèn Johan
Loís Lull, ciutedans de Barcelona, y que demà
se tornassen a ajustar las matexas personas. E
feta dita elecció las personas dels tres staments
se’n anaren, y los senyors deputats y persones
eletas romangueren y manaren a mossèn Antoni Johan Bonet, síndic, que anàs a casa del excel·lentíssimo senyor loctinent general y de
part dels senyors deputatsa li digués que los
senyors deputats volien trametre y enviar a sa
excel·lència una enbaxada a sa excel·lència en
presència dels dos consells demà de matí, y que
sa excel·lència fos servit de voler fer ajustar los
consells, qui li respòs que vinguessen los deputatsb, segons que ho referí dit Bonet.
Dimarç, XXVIII. En aquest matex die mossèn
Barnat Massip, scrivà de manament, de part de
sa excel·lència vingué a la Deputació y dix als
senyors deputats que sa excel·lència los sperava, que.y anassen. En aquest die, de matí, se
ajustaren y congregaren en la casa de la Deputació lo molt il·lustre y reverendíssimo senyor
bisbe de Urgell, don Carles de Cardona, lo abat
Agulló, don Miquel Tormo, misser Grau Vilana, mossènc... Bonet, mossènd... Balsells,
mossèn Guillem Pere Comes, mossèn Pere Vicens, degà, lo prior Caldés, lo pabordre Albanell y lo abat de Sanct Culgat, lo il·lustre vescomte de Rocabertí, don Johan de Erill, don
Joan de Boxadors, don Joan de Lordat, mossèn
Francesc de Calders, lo baró de Eril, mossèn
Miquel Oliver, mossèn Ramon Vicens de
Sanctmenat, mossèn Joan Cella y Tafurer, mossèn Francesch Cassador, mossèn Galseran
Farrer, don Miquel Bosc, mossèn Pere de Junyent, mossèn Rienbau de Corbera, de Linàs,
mossèn Barnat de Ivorra, mossène... Vilafranca, mossèn Hierònim Ortis de Cabrera,
don Loís de Paguera, mossèn Miquel de Boxaa.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat lo.
a continuació ratllat que no era menes.
a continuació un espai en blanc.
a continuació un espai en blanc.
a continuació un espai en blanc.

dós, don Francesc Bosc, mossèna... Ros, don
Jaume de Mitjavila, mossènb... Oliver, mossèn
Hierònim Cardona, don Baranguer de Ortofà,
mossèn Joan Làtzer de Costabella, mossèn Gabriel Cassador, mossènc... Colom. Reals: mossèn Loís Setantí, conseller en cap, mossèn Miquel de Vallseca, mossèn Joan Loís Lull,
mossèn Jaume Joan Çapila, mossèn Miquel
Salgueda, mossèn Miquel Bastida, mossèn Jaume Vila, mossèn Pere Farreres, mossèn Valentí
Farrera, mossèn Loís Salgueda, mossèn Loís
Dusay, mossènd... Puigdepons y mossèn Galseran Lull. Y essent ajustades dites persones, los
fonc dit lo que per sa excel·lència los era estat
tramès a dir, qui resolgueren que los senyors
deputats, consistorialment, anassen a tornar la
resposta a sa excel·lència. Y axí, en la hora matexa, ab les masses devant, partiren de la casa de
la Deputació y anaren a casa del excel·lentíssimo senyor loctinent general los senyors deputats y oÿdors de comptes ecclesiàstic y real, y
en presència de sa excel·lència y dels dos consells
lo senyors deputat ecclesiàstic dix a sa excel·lència lo següent... // 153r // E aprés lo magnífich
misser Francesc Claris dixe a sa excel·lència las
causas y rahons perquè los dits senyors deputats
no poden obeir la letra que sa excel·lència de sa
magestat los ha donada, y del que dit senyor deputat dix a sa excel·lència manà sa excel·lència
alf secretari Viladamor que.n levàs acte, y lo senyor deputat liurà al dit secretari Viladamor la
dita scriptura de la qual ne prengué còpia, y
aprés demanaren a misser Francesc Claris que.ls
donàs lo memorial de las constitucions y capítols de Cort que havia cotadesg perquè.s poguessen posar en dit acte, y lo dit Viladamor dix que
ell no clourie lo acte fins la dita resposta de la
cota de la constitucions li sie liurat, y así se’n anaren y tornaren a la casa de la Deputació, hont
trobaren les persones dels tres staments ajustades
i.ls donaren part del que passa, y per ésser tart
se’n anaren y deliberaren que lo deprés dinar se
tornassen ajustar per entendre en lo faedor.
En aquest die, deprés dinar, se tornaren ajustar y
congregaren les persones dels tres staments següents: lo mol il·lustre y reverendíssimo senyor
bisbe de Urgell, don Carles de Cardona, lo senyor abat Agulló, misser Garau Vilana, don Miquel Tormo, lo prior Caldés, lo canonje Bonet,
lo canonje Aguilar, lo dagà Viver, mossèn Guillem Pere Comes y lo canonje Balsells. Militars:
lo il·lustre vescomte de Rocabertí, lo senyor
a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació un espai en blanc.
d. a continuació un espai en blanc.
e. a continuació ratllat als senyors deputats.
f. a continuació ratllat senyor.
g. a continuació ratllat qui respon.
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baró de Erill, don Barnat Meca, don Joan de
Lordat, Francesc de Agulló, mossèna... Despuny, don Miquel Bosch, mossènb Galseran
Farrer, mossèn Crespa, mossènc... Burguès,
mossèn Rienbau de Corbera, senyor de Linàs,
mossèn Miquel Oliver, mossèn Galseran Lull,
mossèn Galseran de Caorts, mossèn Francesc
de Calders, senyor de Segur, mossèn Enric
Agullana, mossènd... Corbera, senyor de Linàs,
menor, don Joan de Boxadors. Reals: mossèn
Loís Setantí, conseller en cap, mossèn Miquel
Vallseca, mossèn Joan Loís Lull, mossèn Pere
Farreres, mossèn Joan de Puigdepons, mossèn
Miquel Salgueda, mossèn Loís Gibert, mossèn
Loís Dusay, mossèn Miquel Bastida, mossèn
Jaume Johan Çapila, mossèn Berenguer Çapila,
mossène Johan Loís Cornet. E mentres que se
estaven aplegant, mossèn Antoni Viladamor,
secretari de sa magestat, vingué y demanà als
senyors deputats lo memorial. E al cap de una
stona vingué mossèn Johan Palau, scrivà de manament de sa magestat, dix als senyors deputats
y oÿdors de comptes del dit General, de part de
sa excel·lència, lo següent, que ho aportava scrit
y contenie lo següent: “Com sa excel·lència en
la informació que misser Francesc Claris vuy
ha feta en resposta al que per sa magestat, ab sa
real letra és estat ordenat y manat, a vostres
mercès haia entès que.s fa dificultat en lo obeir
al manament de sa magestat ab pretenció que
conté alguna cosa contra constitucions y capítols de Cort, per ço que segons diuen mana
que restituescan lo que se ha exigit per lo frau
comès en los drets del General per Guillem
Tarrena, per rahó del qual se són susitades les
contencions. Y tanbé perquè entene que mana
que revocan la presentació de la bulla de papa
Leó feta als pares inquisidors, me ha manat
vingués a dir-los que en virtut de la letra de sa
magestat no és la intenció quef hagen de restituir dit frau ni tantpoc hagen de revocar la presentació de dita bulla, perquè entenen açò puguen obeir lo que sa magestat los ha manat ab
sa real letra”. // 153v // E de la dita presentació
dit mossèn Johan Palau ne levà acte i.ng prenguí de dit paper còpia. Y aprés, donada part
del demunt dit a les persones dels tres stamentsh demunt scrites, fonc conclòs que los
doctors vessen y entenguessen lo que més convinga, y que abans de fer-ne res ni executar res
ne donen rahó a dites persones, y axí se’n
anaren.

Dimecres, XXVIIII. Festum beatorum Petri et
Pauli. En aquest die, deprés dinar, se ajustaren
y congregaren en la casa de la Deputació les persones eletes y los doctors qui tractaren sobre lo
negossi.

[1569 ]

Dijous, XXX. En aquest die, de matí, se ajustaren en la casa de la Deputació les personesa eletes y los doctors que són applicats en dit negossi, y per ser molt gran dia y per donar
conclusió a dit negossi dinaren a casa de mossèn Ciurana.
154r

a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació ratllat Gal.
c. a continuació un espai en blanc.
d. a continuació un espai en blanc.
e. a continuació ratllat Antic Cor.
f. a continuació ratllat se.
g. a continuació ratllat dexà.
h. a continuació ratllat a les persones.

Juliol, any

MDLXVIIII

Divendres, lo primer. En aquest die, de matí,
se lensà en mar una galera bastarda de XXVIII
banchs per a don Johan d’Àustria, y se enbarcà
molta gent, ço és, mil hòmens. Capità o coronel de aquells mossèn Antic Çarriera. En
aquest die, de matí, se ajustaren en la casa de la
Deputació los doctors, ço és, misser Claris,
misser Càller, misser Coromines, misser Fort,
misser Francesc Serra, misser Andreu Farrer,
misser Çabater y misser Guardiola. Y estant
tractant sobre lo dit negossi, mossèn Antoni
Viladamor, secretari de sa magestat, mossèn
Barnat Massip, mossèn Johan Palau y mossèn
Antoni Mas, tot scrivans de manament de sa
magestat, y dit mossènb Antoni Viladamor legí
a ses senyoriesc un paper contenint o en lo qual
stave continuat los següent: “Sa excel·lènciad
me ha manat venir assí y que diga a vostres mercès que essent ja vingut assí per dos voltats per a
que.m donassen lo memorial que en la resposta
per vostres mercès feta a la letra que de sa magestat se.ls presentà digueren que darian, y no
havent-lo fins ara donat, que.ls notificàs a terserament a vostres mercès com vinc assí per a
que.m donen dit memorial hont no, que entengan vostres mercès que jo liuraré encontinent a
sa excel·lència dit acte, de la qual notificació requer a vos, mossèn Bernat Massip, scrivà de
manament, assí present, ne leveu acte”. E oïda
la dita scriptura, dits senyors deputats los digueren que fessen un poc de loc defora y que.ls
tornarian resposta, y aprés de haver tractat ab
dits senyors deputats, entre ells y ab los assessors y altres doctors aquí presents, los tornaren
a cridar y li feren la resposta següent, la qual jo
legí, y dit mossèn Bernat Massip, en presència
dels dits senyors deputats y advocats y scrivans
de manament scrigué en y per la forma següent:
E los senyors deputats, responent, digueren
que “reban molt gran mersè del bon recort que
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat y.
a continuació ratllat Barnat Massip.
a continuació ratllat lo.
excel·lència interlineat, damunt de magestat ratllat.
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sa excel·lència mana tenir en lo negossi, y que
per ser de la qualitat que és y per la molta gana
que tenen de assertar han consultat y vuy en dia
estan consultant ab les persones dels tres staments eletes per dit negossi, y que feta la resolució ab tota brevetat ho faran asaber a sa
excel·lència, al qual suppliquen mani differir la
clausura del dit acte”. Y feta dita resposta y scrita aquella y los testimonis, los dits scrivans de
manamenta se’n anaren, y los senyors deputats
y oÿdors romangueren ab los doctos qui acostumen de venir fins que fonc molt gran dia, y
manaren als porters que convidassen les persones eletes per a quatre hores deprés dinar. En
aquest die, deprés dinar, a les quatre hores, vingueren a la casa de la Deputació les persones
eletes següents: lo molt il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe de Urgell, don Carles de Cardona, lo abat Agulló, mossèn Guillem Pere Comes, don Miquel Tormo, fra Martí Joan de
Caldés y les altres persones eletes, qui tractaren
dels faedor sobre la resposta.
154v

Die sabbati, II. Visitatio beate Elisabetis. En
aquest die se ajustaren a la casa de la Deputació
las persones eletas y trameteren a demanar a
mossèn Viladamor, y los senyors deputats apart
de les persones eletes, la scriptura següent:
«Lo que se advertex axí per inconvenients com
per agravis si se executave la provisió o lletra de
sa magestat, segons se preté, se deu executar
per rahó de la generalitat de aquella, és lo següent: Primerament se advertex extra judicialment que los senyors deputats aprés de haver
procehit contra los molt reverents pares inquisidors y llurs ministres per les causes y rahons
exprimides ab las sentèncias proferides contra
aquells respective, com a turbants lo libero
exercissi de llur jurisdicció y la exacció dels
drets del General del present Principat, han delliberat, ab consell dels assessors ordinaris y altres per dits senyors deputats aplicats y de les
persones eletes, que sa magestat fos informat
dels agravis fets per dits pares inquisidors y
llurs ministres a la dita llur jurisdicció y exacció
de llurs drets, a effecte que sa magestat, oÿda
dita informació, fos servit per sa benignitat y
clemència manar remediar dits agravis, y per
dit effecte són estades fetes diverses embaxades
a sa magestat y dades instruccions y memorials
als embaxadors, ab las quals no.s conclou altra
cosa sinó que informen sa magestat de dits
agravis y que sa magestat sie servit remediar
aquells. Les quals informacions y enbaxades
són estades fetes y trameses respective, axí llimitadament per entendre dits deputats que sa
magestat conforme constitucions y capítols de
Cort, las quals y los quals ha jurat servar, per sa
a. a continuació ratllat restaren.

benignitat y clemència no.s podia entemetre
dels fets tocants a la jurisdicció dels dits deputats sinó a effecte de revocar dits agravis a supplicació de aquells, com se mostre ab diversos
capítols de Cort y provissions reals, les quals se
donaran apart. De hont se inferex que havent sa
magestat ab sa real letra manat als dits deputats
que revoquen tots los procehiments y execucions de penes per ells declarades contra dits
pares inquisidors y llursa ministres y que restituesquen totes les coses en lo estament en lo
qual eren abans que.s suscitassen les contencions entres dits pares inquisidors y dits deputats, apar que lo dit manament serie y és provehit per sa magestat sens haver dits deputats
consentit per medi de dites enbaxades, y altrament que sa magestat pogés conèxer de la revocació de llurs procehiments fets contra dits pares inquisidors y llurs ministres. Y si en cars se
pretengués, lo que par no.s pot pretendre, que
tractant sa magestat de entre y revocar dits agravis dels quals dits deputats si són quexats per
medi de dites enbaxades haurie pogut provehir
la dita revocació per possar assiento en les dites
contencions, se advertex lo següent, ço és, que
la qualitat de dita revocació provehida no.s
comprèn ni.s pot compendre lo assiento que
fos posat per lo excel·lentíssimo loctinent general de voluntat de dits dos tribunals per execució del General restaren en poder del General
dels béns executats contra los consultors y altres ministres del Sanct Offici, qui hagen turbada e impedida la exacció dels drets del General y la jurisdicció dels dits deputats, sinquanta
lliures per quiscú, lo qual assiento, ultra la
aprobació y consentiment dels dits tribunals,
fonc lloat y aprobat per dits consultors y altres
ministres del Sanct Offici qui foren condemnats y executats y per aquells fonc prestat jurament ab la observansa del qual y al dit assiento
así solemnament tractat y fet no és estada la intenció de sa magestat no és estat voler derogar
ni prejudicar, majorment que ditsb condemnats // 155r // y executats may volgueren comparer davant dits diputats per ésser estats prohibits per dits pares inquisidors, e sent obligats
en fer la dita comparació com moltes vegades és
stada feta per altres condemnats com per semblants causes encara que per aquelles hagés intersedit lo emperador don Carlos Quint, rey y
senyor nostre, de inmortal memòria, y la magestat del rey y senyor nostre vuy benaventuradament regnant, los quals no obstant lur intercessió foren servits per lo que axí convenie a la
conservació dels drets del General y a llur servey que tals condemnats se presentassen davant
dits deputats y en llur concistori, y que en sea. llurs interlineat, damunt de y.
b. a continuació ratllat deputats.
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nyal de dita condemnació restàs alguna porció
en poder del General, com se amostre ab diversos exemplars, de hont se inferex que no és estada ni és la intenció de sa magestat ab la generalitat de dita letra compendre lo dit assiento ni
revocar aquell. Més se advertex que la dita revocació general compresa ab la dita lletra real de
sa magestat no comprèn ni pot compendre las
desenseculacions fetes dels dits consultors per
ésser stat per medi de aquelles adquisint dret
axí en proprietat com en possessió als qui són
estats enseculats en los llochs dels dits desenseculats y segons disposició de dret lo senyor rey
ab la generalitat de sa letra real no ha volgut ni
vol prejudicar al dret adquisit a altre o en proprietat o en possessió, encara que fahent tal interpretació dita real letra no inportàs affecte
algú en sa generalitat quant més restant altres
caps en los quals dita real lletra pot tenir execució, majorment que ententent que dita lletra
real comprèn las ditas inseculacions en prejudici de aquells qui tenen adquisitt dret per
medi de aquelles seria directament en prejudici
y violació de les constitucions del sereníssimo
rey en Pere Segon fetes en la cort de Barchinona, en lo capítol de violència y restitució de
despullats, a les quals no és estada ni és la intenció de sa magestat voler derogar ab sa real letra,
los quals advertiments se justifiquen justament
ab los dits procehiments fets per dits deputats,
per lo qual sa magestat, ab sa dita real letra diu y
affirma que lo il·lustríssimo y reverendíssimo
senyor cardenal de Siguensa, inquisidor general, ha manat a dits pares inquisidors que revocassen los procehiments per ells fets en lo progrés de dits deputats han feta quexa a sa
magestat per medi de dites embaxades era necessària, pus que evidentment ha constat y
consta que aquells havien procehit contra dits
diputats y llurs ministres en evident torp e impediment de la exacció dels drets del dit General y de la jurisdicció dels dits deputats, y dita
revocació fahedora per dits pares inquisidors és
stada provehida conforme molts exemplars fets
per lo sereníssimo y cathòlic rey don Ferrando
Segon y per dit don Carles Quint y per sa magestat rey y senyor nostre.
Y quant al que sa magestat mane ab sa dita real
lletra que dits senyors deputats vagen a visitar
concistorialment dits pares inquisidors y que
demanen perdó a aquells si en cas en res havien
excedit en los actes de dita contenció, se advertex que no convé al servey de sa magestat que
dit manament se exequesque per las rahons següents: Primerament, perquè tots los graves
autors que han escrit del bon govern dea províncies y conservació de aquelles en pau, unió y
concòrdia, per moltes causes y rahons han proa. a continuació ratllat repúbliques.

hibit que en lo govern de aquelles no se introduesca coses noves, y és cert no han may acostumat dits deputats des pus que la santa Inquisició
és stada possada en lo present Principat, anar a
visitar concistorialment a dits pares inquisidors,
però may se ha dexat ni dexeran de afavorira y valer en aquells // 155v // per los fets y negoscis
tocans al servissi del Sanct Offici, com ne fan
bon testimoni molts y diversos actes axí antichs
com moderns, sempre que casos han ocorregut, com de tot està plenament informat sa magestat. E introduhint-se hara dita novedat seria
donar ocasió no sols als naturals del present
Principat más encara als stranys qui estan plenament informats de la fidelitat que sempre
han tinguda y tenen y tindran los abitans en lo
present Principat per la misericòrdia de Déu a
la sancta iglésia romana y a la corona real, que
per culpas y offensas per dits deputats y altres
comeses en dany y violació de la dita fidelitat y
obediència que.s deu a la sancta iglésia romana
serian anats axí concistorialment als dits pares
inquisidors, lo que majorment creurien ésser
axí entenent que haurien demanat perdó a dits
pares inquisidors perquè interpretarien que dit
perdó s’és demanat per offensas comesas per
dits deputats y altres contra lo Sanct Offici, no
havent tingut may tal animo ni pensament, y
per so se dexerie de consequir lo fi y intent ab lo
qual sa magestat ha apuntat ab sa dita real lletra
que.s fes dita visita y se demanàs perdó, que és
estat perquè entre los dits dos tribunals hi hage
bona amistat y correspondència y cessen totes
les contencions que de aquí avant se porien suscitar entre ells. Tantbé se advertex que havent-se en esta ciutat y tot lo present Principat
rebut en molt gran y notable infàmia la vesita y
perdó que sa magestat ab sa lletra mane per los
dits deputats fassen, no és versemblant que la
intenció de sa magestat sie que dita visita y acte
de perdó se execute, pus d’ell ne resultarie tan
gran perjudici per a tot lo Principat, de hont,
ultra que redundadria en deservey de sa magestat y dany universal del present Principat, se
causaria molt gran torp e impediment a la exacció dels dits drets del General y administració
de aquells, per ço que dits deputats y llurs ministres de la exacció de dit manament restarien
temoritzats y per causa de dit temor dexarien
de exequir dits drets y administrar llurs officis
com són obligats per capítols de Cort, y axí
com convé al servey de sa magestat y a la utilitat
del present Principat y redundaria en violació
dels capítols de Cort qui prohibexen ésser torbada per qualsevol causa o rahó la exacció de
dits drets, los quals se donaran apart. Item se
advertex que havent volgut sa magestat fer revocar los dits agravis fets per dits pares inquisi-
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a. a continuació ratllat ni.
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dors y per dita causa ésser estat manat, com dit
és, en aquells que revocassen dits llurs procehiments, se a dexat demanar-los que juren de servar y fer servar la bulla de papa Leó Xo, de la
observansa de la qual ne resultarà gran quietut
entre dos tribunals y altres en lo que toque a la
bona administració de la justícia, essent obligats dits pares inquisidors a la observància de
dita bulla y no poden excercir llurs officis no
havent prestat dit jurament, com és manat y
disposat en aquella. Aylla, assessor. De Copons, fisci generalis advocatus. Franciscus Serra,
subscribo quatenus voto meo iam dato predicta non
obviant. Gort, est eiusdem voti. Càller. Coromines. Fort. Andreu Ferrer. M. Sabater, és del matex parer que a de part té donat y en lo present
que sols vage per via de advertiments. Sans, assessor, de mateix parer és. Misser Claris, ab incerta emperó tinch donat apart. Claris”.

y congregaren en la casa de la Deputació les persones eletes. Dit dia, deprés dinar, se ajustaren
en la casa de la Deputació les persones eletes
més los doctors qui se acostumen de ajustar.
156v

La qual scriptura se dona sens ferma ninguna y
més se li donà còpia del capítol del rey en Pere
Terç en la cort de Barchinona 1365, comensant
«Que lo senyor rey». Item del matex rey en la
cort de Monçó: «Item, que vós Senyor o lo senyor duc y altres [...]». Item, «Que vós Senyor».
Y altre del matex rey comensant [«Item que
vós, senyor, y altre del matex rey comensant]
«Item que si algú o alguns», y lo privilegi del
rey en Pare, comensant Nos Petrus.
156r

Diumenje, III. En aquest die, en la nit, partiren
de la platja de la present ciutat denou galeres y
se’n aportaren molts soldats, ço és, mossèn Antic Çarriera, capità de quatra banderes, ço és, la
sua y una de mossèn Malla, dit lo Guerxo Malla, altra de mossèna... Lupià de les Planes, y la
altra de mossènb... Puig, de Girona, qui són
més de mil hòmens, y una de Carrenyo; van per
ha Granada.
Dimarç, V. En aquest die, de matí, se ajustaren
en la casa de la Deputació les persones eletes.
Dimecres, VI. En aquest die, de matí, se ajustaren les persones eletes. Més en aquest die, deprés
dinar, se ajustaren en la casa de la Deputació les
persones eletes més los doctors anomenats. Més
en aquest mateix die, a les tres hores deprés dinar, passaren per la platja de la present ciutat,
fora a la vela, vuyt galeres del rey de Fransa y duas
fragatras grossas y una fragata; diuen vanc a Bretanya, ço és, per lo stret a la mar major; Déu los
dóne bon viatge y.ls guart de mal.
Dijous, VII. En aquest die, de matí, se ajustaren
a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació ratllat ala.

Divendres, VIII. En aquest die, de matí, se ajustaren en la casa de la Deputació les persones
eletes.
Diumenje, X. Festium beati Christophori martiris. En aquest die, de matí, lo il·lustríssimo senyor don Francisco de Moncada, comte de
Aytona, vingué en concistori y dix als senyors
deputats que per lo que ere català y per lo que
concorria, que tindria que dir-los alguna cosa
sobre aquest negossi de la Inquisició, sobre si.s
poria consertar o consertar alguna cosa, y fonc
resolt que los senyors deputats applegarian las
personas dels tres staments eletas y que sa senyoria poria venir y deduïr y dir lo que volrà, y
axí manaren als porters que convidassen per a
les tres hores las personas eletas. Dit dia, deprés
dinar, se ajustaren y congregaren en la casa de la
Deputació les persones eletes, ço és, lo molt
il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe de Urgell, don Miquel Tormo, lo abat Agulló, mossèn Galseran Albanell, mossèn Guillem Pere
Comesa, lo il·lustre senyor vescompte de Rocabertí, don Alonso, baró de Erill, don Joan de
Boxadors, mossèn Ramon Vicens de Sanctmenat, mossèn Miquel Oliver, mossèn Rienbau
de Corbera, mossèn Joan Francesch de Calders,
senyor de Segur, don Jaume de Mitjavila, mossèn Galseran Burguès, mossèn Miquel de Vallseca, mossèn Joan Loís, mossèn Miquel Salgueda, mossèn Jaume Joan Çapila, mossèn
Loís Gibert, mossèn Miquel Bastida y mossèn
Baranguer Çapila, als quals, per los senyors deputats fonc dit lo que lo il·lustre compte de
Aytona los dix lo matíb. E estat axí ajustats y
aplegats trameteren a supplicar lo il·lustríssimo
senyor compte de Aytona que.ls fes mersè de
voler venir a la casa de la Deputació, y axí trameteren-hi a mossèn Antoni Joan Bonet, síndic
del dit General, y dit il·lustríssimo senyor
compte de Aytona en la hora matexa vingué,
qui referí y digué lo que havie dit als senyors
deputats, exortant y persuadint-los que.s devie // 157r // donar y pendre algun apunctament en aquestos negossisc. E oït agueren sa senyoria se’n anà y las personas eletas restaren
aqui en concistori y resolgueren que lo senyor
don Alonso, baró de Erill, y mossèn Ramon Vicens de Sanctmenat tractassen ab lo il·lustríssimo senyor compte si sa senyoria tenia comisa. mossèn Guillem Pere Comes interlineat, damunt de lo
il·lustre.
b. a continuació ratllat Dilluns XI. En aquest die, de matí,
vingueren en concistori las personas eletas y.
c. a continuació ratllat de.
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sió de sa excel·lència y en cas que los senyors
deputats ho possen en sa mà si sa excel·lència
tanbé ho posarà en sa mà.
Dilluns, XI. En aquest die, de matí, se ajustaren
y congregaren en la casa de la Deputació les persones eletes, y estant congregades vingué lo
il·lustríssimo senyor compte de Aytona y tractaren del negossi.
Dimarç, XII. En aquest die, deprés dinar, vingueren en la casa de la Deputació las personas
eletas, y don Miquel de Tormo, lo senyor baró
de Erill y mossèn Jaume Joan Çapila anaren al
capítol de la Seu de Barcelona per ha tractar del
dit negossia, y aprés fonc deliberat se cresquessenb y afegissen lo il·lustríssimo y reverendíssimo senyor bisbe dec Urgell, lo il·lustre senyor
vescompte de Robabertí y mossènd...
Dimecres, XIII. Festum beate Margarite virginis.
En aquest die, de matí, vingué en casa de la Deputació les persones eletes. En aquest die, deprés dinar, a la una hora, vingueren en la casa
de la Deputació los doctors que en aquest negossi acostumen de entrevenir, exceptat misser
Guardiola, los quals se ajustaren en la instància
del regent los comptes. E tanbé se ajustaren en
la casa de la Deputació y en lur concistori, ab
los senyors deputats y oÿdors, en son concistori, ço és, lo molt il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe de Urgell, lo senyor abat de Sanct
Culgat, lo senyor abat Agulló, don Miquel
Tormo, mossèn Guillem Pere Comes, mossèn
Barnat de Sanctcliment y lo pabordre Albanell,
lo il·lustre vescomte de Rocabertí, lo senyor
baró de Eril, don Joan de Boxadors, mossèn
Rienbau de Corbera, mossèn Miquel Oliver,
mossèn Galseran Burguès, don Miquel Bosch,
don Barnat Meca, don Jaume de Mitjavila,
mossèn Miquel de Vallseca, mossèn Johan Loís
Lull, mossèn Miquel Salgueda, mossèn Jaume
Johan Çapila, mossèn Loís Gibert, mossèn
Miquel Bastida y mossèn Baranguer... // 157v //
E estant ajustats y congregats, com dit és, vingué lo il·lustríssimo senyore compte de
Aytona, qui junctament ab lo molt il·lustre y
reverendíssimo bisbe de Urgell, lo il·lustre vescompte de Rocabertí y lo senyor baró de Eril,
mossèn Ramon Vicens de Sanctmenat y mossènf..., mossèn Jaume Joan Çapila se’n entraren en la instància del racional y tractaren del
faedor.
a. a continuació ratllat qui.
b. a continuació ratllat las.
c. a continuació ratllat Barcelona.
d. text inacabat.
e. a continuació ratllat bisbe de Urgell.
f. a continuació un espai en blanc.

Dijous, XIIII. En aquest die, de matí, se ajustaren y congregaren en la casa de la Deputació les
persones elegides. En aquest die, de matí, fonc
deliberat que lo deprés dinar se ajustassen en la
casa de la Deputació las personas dels tres staments. En aquest die, deprés dinar, se ajustaren
en la casa de la Deputació les persones dels tres
staments devall scrites: lo molt il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe de Urgell, don Carles
de Cardona, lo abat Agulló, don Miquel
Tormo, lo canonge Borrell, lo canonge Vilana,
lo prior Vives, lo canonge Bonet, lo prior Calders, lo canonge Balcells, lo pabordre Salbà,
don Bernat de Sanctcliment. Militars: lo il·lustre senyor bescompte de Rochabertí, don Bernat Meca, don Joan de Aril, mossèn Spital,
mossèn Crespa, mossèn Ferrer, don Garau de
Alentorn, lo senyor de Seró, mossèn Burguès,
pare y fill, mossèn Setantí, mossèn Castellà, lo
comanador Pol, mossèn Agulló, mossèn Pons,
mossèn Vilafrancha, mossèn Joan Francesch de
Calders, senyor de Sancta Fe, don Francesch de
Pinós, don Luís dea Paguera, mossèn Lluís
Llull, mossèn Jaume Terré, mossèn Semmenat
de Santiga, don A(n)rich Palau, don Bernat de
Marimon, mossèn Costabella, don Jaume de
Mitjavila, don Miquel de Tormo, mossèn Xiveller, mossèn Ivorra, don Joan Anthoni Giginta,
don Joan de Llordà, mossèn Lluís de Boxadors, don Joan de Boxadors, mossèn Pere Cassador, don Francesch Desbosch, mossèn Riembau de Corbera, mossèn Oliver, mossèn Jaume
Ortis de Cabrera, mossèn Peyró, don Joan Ter
ré, menor, mossèn Gualbes. Reals: mossèn
Luís Setantí, conseller en cap, mossèn Bastida,
mossèn Sapila, mossèn Joan Lluís Llull, mossèn Ferreres, mossèn Vila, mossèn Gibert, mossèn Salgeda, mossèn Cornet, mossèn Berenguer Sapila, mossèn Setantí. A les quals persones, axí com dit és ajustades y congregades, per
lo senyor deputat ecclesiàstic los fonc dit com
lo diumenje proppassat lo il·lustríssimo senyor
compte de Aytona de ell matex ere vingut en
concistori per a dir-los com serie bé que.s prengués algun apunctament en aquestos negossis
de la contenció ab los reverents pares inquisidors y que havien determenat trametre a la cort
de sa magestat per informar-lo de aquestos negossis y vinicar la resposta a sa excel·lència donada, com més largament ho entendran de misser Claris, qui referí largament lo que sobre
aquest negossi ocorrie. E oÿda la dita proposició, per lo dit conseller en capb dix que volie
consultar ab sos conpanyons, y al cap de una
stona, tornat que fonc, dix que lo parer de la
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a. a continuació ratllat Pimós.
b. conseller en cap està escrit en llapis damunt de deputat
ecclesiàstic ratllat.
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ciutat eraa que la enbaxada per hab sa magestat
que està determinada que vaje, y tanbé que.n
vaje altra a Roma, y que lo tracte que lo il·
lustríssimo senyor comte de Aytona que.s proceesqua, e oït lo dit vot las altres persones votaren, y la major part fonc del matex parer.
158r

Divendres, XV. En aquest dia, deprés dinar, se
ajustaren en la casa de la Deputació las personas
eletas.
Dissabta, XVI. En aquest dia, deprés dinar, se
ajustaren en la casa de la Deputació las personas
eletas, als quals fonc legida la letrac per ha sa
magestat y las instruccions per a don Miquel
Desbosc, mossèn Baranguer Çapila y misser
Claris.
Dilluns, XVIII. En aquest die, de matí, tocades
les vuyt hores, vingué a la casa de la Deputació
mossènd... Pedrolo, scrivà de manament, y
exint de la missa entrà en concistori y dix als
senyors deputats y oÿdors de comptes, de part
del excel·lentíssimo senyor loctinent general
de sa magestat en lo present Principat, que sa
excel·lència li havie manat que vingués a dir a
sas senyorias que sa excel·lència los havia menester per coses convenian al servey de sa magestat. E los senyors deputats manaren als porters de la casa de la Deputació que.s aparallassen y que deguessen als officials que.s possassen a punt per aconpanyar als senyors deputats.
E al cap de una stona vingué Octaviano Pastorello, criat de sa excel·lència, dient als senyors
deputats y oÿdors de comptese de part de sa excel·lència que per coses tocants al servey de sa
magestat que en la hora matexa anassen a casa
de sa excel·lència. E al cap de una stona los senyors deputats y oÿdors de comptes, aconpanyats dels officials y ministres del dit General ab
les masses grosses de davant, aconpanyats de
misser Pere Ailla, altre dels assessors del dit General, y de donf Francesc Bosc, mossèn Miquel
de Boxadors, // 158v // drassaner del dit General, mossèn miquel Ciurana, regent los comptes del dit General, de mí, Josef Cellers, scrivà
major, mossèn Climent Oller, racional, y de
molts altres officials y ministres del dit General. Y essent en la casa del excel·lentíssimo senyor loctinent general, en lo carrer Anple, y essent en una instància hont estave lo excel·lentíssimo senyor loctinent general ab los doctors
del Consell Criminal següents, tant solament
misser Sabater, qui en dit consell presidia, per
a. a continuació ratllat que bé.
b. a continuació ratllat Roma.
c. a continuació ratllat dels.
d. a continuació un espai en blanc.
e. a continuació ratllat que per.
f. a continuació ratllat misser.

absència del senyor regent, aprés mossèn Pere
Bernat Codina, regent la thesoraria, aprés misser Sors, misser Quintana, misser Sescases, misser Poll, misser Farraró, misser Puig y misser
Camps, advocat fiscal patrimonial, y essent-se
asseguts los dits senyors deputats y oÿdors de
comptes y advocat y altros officials y jo, dit Josef Cellers, dit misser Sabater se acostà a la aurella de sa excel·lència y aprés demanà un scrivà
de manament y li dix que sa excel·lència manave que tots sinó los senyors deputats y
oÿdors de comptes isquesen fora, y encontinent tots nos levárem e isquerem fora sinó los
porters, que romangueren dins, y los dits senyors deputats y oydors de comptes romangueren dins y al cap de una stona isqueren y se’n
tornaren a la casa de la Deputació. Y essent en
concistori referiren lo que ab sa excel·lència havie passat i.m manaren a mi, Josef Cellers,
scrivà major, que ho scrigués, y axi.ma digueren que sa excel·lència los havie ditas aquestas o
senblants paraules: “Jo tengo cartas de su magestat con las quales manda que se cumpla todo lo que
su magestat havía mandado sin dilación ni réplica
ninguna, y no conpliéndose, que proceda contra los
inobedientes criminalmente”. Y que lo senyor diputat, oÿda lo que per sa excel·lència los fonc
dit, li respòs que “nostros ànimos sempre eren
estats y són de obeir prostats per terra als reals
manaments de sa magestat, però que havent-hi
contrafacció de constitucions y leys de la terra
no havia de ésser lob real servey de sa magestat
que.s obeïssen venint contra lo jurament y sentència de excomunicació que nosaltres havien
oÿda, y que.u tractariam en nostre concistori”.
Y que sa excel·lència, replicant-los, dix “que
bien stá, que no ay más sperar respuesta”, segons
que los dits deputats y oÿdors de comptes referiren en consistori que ere passat, y axí ho scriguí jo, dit Josef Cellers, tornats fórem en consistori. E tornats foren en concistori manaren
ajustar las personasc dels tres staments eletes,
qui per no esser-hi lo molt il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe de Urgell y il·lustre vescomte de Rocabertí ho dexaren per lo deprés
dinar. // 159r // En aquest die, deprés dinar, se
ajustaren y congregaren en la casa de la Deputacio les persones eletes.
XVIIIIo del mes de juliol, any
En aquest die, de matí, entre les
vuyt y nou hores, los molt reverents y magnífichs senyors Francesch Giginta, abbat o perpetuo comendatari del monestir de Nostra Senyora de Amer, Francès de Caldés, donzell,
senyor de Sancta Fe, de la vegueria de Cervera,

Dimart, a,

MDLXVIIIIo.

a. a continuació ratllat degueren.
b. a continuació ratllat servey de.
c. a continuació ratllat dels.
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y Miquel d’Oms, ciutedà de Barcelona, deputats, Gaspar de Queralt, canonge de la Seu
d’Urgell, Hierònym de Cortit, donzell, senyor
de la Morana, de dita vegueria, y Miquel Ferrer,
ciutedà de Leyda, oïdors de comptes del dit General, y en lur companyia alguns officials y ministres del dit General, estant hoïnt missa com
cada dia a dita hora acostumen en la capella de
la casa de la Deputació del dit General, arribaren allí y devant dita capella celebrant la missa
se agenollaren los magnífichs mossèn Onofre
de Ferreres y Pere Salavardenya, donzells, alguatzirs reals ordinaris del present Principat de
Cathalunya, y mossèn Nuris Joan Fogassot y
Antoni Mas, scrivans de manament, y alguns
verguetes o porters o altres ministres de la Règia Cort, y també lo venerable mossèn Joan
Griffol, prevere, fisch de la cort del reverendíssimo senyor bisbe de Barcelona. Y fins que dita
missa fou acabada y dits senyors diputats y hoïdors entrats en l’ort de dita casa, a hont tenen
son concistori en aquest temps de stiu, stigueren en los corredors de la mateixa casa, y poc
aprés, quant ya dits senyors deputats estaven
concistorialment assentats y comensaven de
tractar los negocis del General que llavors oc
corrien, los dits magnífichs alguatzirs, scrivans
de manament, fisch del senyor bisbe // 159v //
y altres officials y ministres de la Règia Cort,
trobant la porta del dit hort uberta, sens empaix de porter ni altra persona alguna, entraren
en dit hort y dreta via se’n anaren en dit concistori a hont dits senyors deputats y hoïdors eren,
e arribant allí los dits senyors deputats se alsaren y aquells reberen ab lo respecte que.s deu y
com tenen acostumat rebre semblants officials
reyals, y a ells y a dits scrivans de manament y
també al dit fisch de dit senyor bisbe feren assentar en cadires, y axí assentats lo dit mossèn
Onofre de Ferreres digué a dits senyors deputats y hoïdors que per manament de sa excel·
lència y per conclusió y provisió de son Real
Consell anassen ab ell, junctament ab lo fis del
reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, los
senyors deputats y hoïdor ecclesiàstichs y los altres deputats y oïdors anassen ab mossèn Perot
Salavardenya, alguatzir ordinari, per complir
dit manament y provisió, y que de paraula tenien manament de sa excel·lència y del Real
Consell de no anar ab masses sinó sens ells. E
dits senyors deputats y hoïdors, responent, digueren a dit Ferreres que.ls mostràs en scrits la
provisió que al.legava, e dit mossèn Onofre de
Ferreres, responent a dits senyors deputats y
oïdors, digué que essent lo lloctinent general y
lo Real Consell en Barchinona y dins la vegueria no se acostumava portar ni mostrar provisió. Entretant, emperò, que les dites coses passaven, lo reverendíssim senyor bisbe de Urgell
y lo il·lustre senyor bescompte de Rochabertí y

molts altres dels senyors y persones de quiscun
stament eletes a que en la present casa se acostumen de ajunctar per tractar los presents negocis, y també los magnífichs doctors qui en
aquells acostumen de aconsellar, eren arribats y
staven presents en dit concistori y en lo dit hort
mirant y hoïnt tot lo que passave entre dits alguatzirs y deputats e oïdos. E aprés del sobredit
mossèn Antoni Mas, scrivà de manament, qui
de dit concistori se’n era anat, tornà allí y dix
que portava còpia autèntica de la provisió per
dit mossèn Ferreres mensionada, y de manament de dit mossèn Ferreres mostrà y legí dita
còpia autèntica de dita provisio als dits senyors
deputats, en presència del // 160r // dit senyor
bisbe de Urgell y senyor bescompte de Rochabertí y de dites moltes altres notables persones
que allí eren, la qual ab la tenor de la comissió
feta al devall scrit magnífich relator és del tenor
següent:

[1569 ]

“Magnificus Michael Quintana, quo secretarius
et cuius fieri poterit informet se de contentis in
preimserta querela et serta forma dictorum Usaticorum et aliorum eis applicabilium in personarum
nostram in predictis procedat et super supplicats et
aliis debite provideat. Provisa per excelentissimum
dominum locumtenentem generalem, decima octava julii millesimo quingentesimo sexagesimo noveno, Barchinone Pedrolo. Registra dictis die et
anno, insequendo conclusionem in Regio Consilio
factam lecto processu et eius meritis attentis et aliis
providet quod aliquis ex regiis alguatziriis ex et
inquiratis et inquiriendo fortificet et Franciscum
Giginta et Gasparem Queralt, deputatum et
auditorem computorum respective ecclesiasticos, et
Franciscum Calders, Micahel Doms et [...] Cortit ac Michael Ferrer, deputatos et auditores computorum militares et regales respective et alios quos
culpabiles in venerit capiat bona eorum inventaries e sub tuto ponat et alia faciat, iuxta predictom
mentem et stylum dictorum Usaticorum et aliorum applicabilium, servata tamen forma capituli
anni MDX, quo ad dictos ecclesiasticos. Et pro his
fiant et expediantur provisiones et comissiones solite et opportune. Quintana. Premissis fidem facit
Gabriel Pedrolo, scriva mandati, manu propria”.
E aprés que dits senyors deputats y hoïdors entenguen dita provisió y dits alguatzirs permeteren que.s prengués còpia de aquella, la qual fou
presa y consultada ab los magnífichs assessorsa
y advocats ordinaris del dit General y altros
doctos en aquestos negocis applicats qui allí
eren presents, los dits magnífichs doctors allí
encontinent ordenaren una scriptura requesta y
resposta, y aquella dits senyors deputats y hoïa. a continuació els folis 160v i 161r ratllats amb la inscripció
per errorem.
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[1569 ]

dors allí matex presentaren a dits magnífichs alguatzirs reals ensemps ab les bulles apostòliques de papa Leó y Climent y la bulla In Cena
domini, y los capítols de Cort y provisiones reals en la dita scriptura contengudes, y una còpia
del mot propri de sa sanctedat sobre les contencions del senyors deputats y los reverents pares
inquisidors y altres scriptures, y de aquelles totes fou donada còpia als dits alguatzirs, segons
de dites coses y tanbé de altres requestes y scriptures presentades a dit mossèn Nuris Joan Fogassot, scrivà de manament, y a dit mossèn
Christòfol, fisc de dita cort ecclesiàstica, per lo
torp e impediment que donaven al dit General
y de les respostes de aquí seguides consta en los
actes que lo die present, seguint-se dites coses,
són rebuts per mí, scrivà major de dit General, y
continuats en lo manual corrent de dita scrivania major. E aprés que ya eren cerca les dotze
hores de migdie y fossen passades les dites y
moltes altres coses en dit concistori, los dits alguatzir reals, acompanyats de molts verguetes y
altres officials de la Cort Real, en presència del
dit reverent senyor bisbe d’Urgell y senyor bescompte de Rocabertí y de dits molts altres senyors y notables persones de quiscun stament y
altres que allí arribaren, violentment y per força
tregueren los dits senyors deputats de dit concistori y essent encara en lo dit hort y stant los
tres portés de dits senyors deputats revestits ab
les robes e insígnies de porters y ab les masses
grosses de argent daurades altes en lo coll, y posant-se devant sas senyorias per acompanyar-los
concistorialmente, com tenen acostumat per
privilegis reals, y altrament los dits alguatzis reals digueren que tenien manament de sa excel·lència y de son Real Consell que no deixàs
anar dits senyors de putats ab masses, e no obstant axò, volent dits // 162r // senyors deputats
anar ab dits porters devant y ab dites masses altes, et posant-se los porters axí devant ses senyories, dits alguatzirs, aprés de moltes paraules y altercacions que cerca axò passaven, prengueren
violentment y per força en lo dit hort de dita casa
de la Deputació les dites masses dels coll y poder
de dits porters dels senyors deputats, y aprés de
molts debats seguits de paraula cercaa assò,
aquelles comanaren a uns verguetes qui allí
eran. E axí los senyors deputats y hoïdors ecclesiàstichs, de manament de dit mossèn Onofre
de Ferres, alguatzir real, seguiren aquell per
força per obeir los manaments reals, y a son costat anaren ab acistència de dit fiscal de la cort ecclesiàstica a la casa del excel·lentíssim loctinent
general, acompanyats de alguns cavallers, parents y amichs lurs y de molts officials del General, anat costat per costat, ço és, dit alguatzir real
a mà dreta y en mig lo senyor diputat ecclesiàs-

tich y ha mà squerra lo dit hoïdor ecclesiàstich, y
un poc derrera y quasi junct d’ells lo dit fisc de la
dita cort ecclesiàstica, y aprés, derrera, los altros
qui.ls aconpanyaven, entre los quals era lo porter de dit senyor deputat ecclesiàstich sens la
massa que, com és dit, li era llevada, emperò vestir ab la roba e insígnia de porter. E aquí mateix
que foren arribats en casa de sa excel·lència, dit
alguatzir Ferreres los féu entrar en una sala a
hont estava congregat lo dit Consell Real Criminal, y allí per doctors de dit Real Consell foren
exigides les deposicions de quiscú de dits deputats ecclesiàstich e hoïdor, restant lo dit fisch de
la cort ecclesiàstica y lo dit Ferreres y tots los altres qui.ls havien acompanyats fora dit Consell,
en altra sala. Y tots los altres qui.ls havien aconpanayats fora dit Consell, en altra sala.
Y essent ya les dues hores o cerca aprés migdia,
los dits senyors deputats y hoïdor ecclesiàstichs,
aprés de haver deposat de manament de dit Consell Real o del magnífich doctor qui li exigí la
deposicio, prestaren sagra- // 162v // ment y homenatge de tenir arrest en ses cases, ha hont
encontinent anaren acompanyats dels mateixos
qui eren anats de ells, los quals sempre allí se speraren. E dits senyors diputat y hoïdora ecclesiàstichs, aprés que foren en llurs cases, entès per los
doctors qui.ls aconsellen que no devian per res
prestar sagrament y homenatge, referiren que
havian deposat y prestat lo sagrament y homenatge ab dirverses protestacions y salvedats c
ontinuades junctament ab dites deposicions.
Els dits emperò senyors deputats y hoïdors militar y reals, de manament de dit mossèn Perot
Salaverdenya, alguatzir real, seguiren aquell
per força, per obehir los manaments , y a son
costat en la matexa hora, ço és, les dotze hores
de migdia, anaren als càrcers reals de la present
ciutat acompanyats de alguns cavallers, parents
y amics llurs y de molts officials del General,
anant dit alguatzir ab los diputats costat per
costat, ço és, dit alguatzir real primer a mà dreta
y en mig lo deputat militar y al costat de aquell
lo diputat real, y aprés, derrera ells, los hoïdors
militar y real, y aprés los altros qui.ls acompanyaven, entre los quals eren los porters de dits
senyors deputats vestits ab les robes e insígnies
de portés sens emperò les masses perquè.s eren
llevades, com és dit. Entrats en dits càrcers per
la porta dels deposadors nous, qui ix a la plassa
del Rey, quant foren en la instància de dits deposadors per la qual se entre en los càrcers, foren allí, perdit alguatzir real, detenguts y carcerats y comanats al carceller, y per dit carceller
scrits com acostumen scriure qualsevol altres
persones. Y poch aprés, allí los fou aportat a dia. e dit senyors diputat y hoïdor interlineat, damunt de ecclesiàstics.

a. cerca interlineat, damunt de dix ratllat.
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nar a despeses del General per ministeri e administració de mossèn Miguel Ciurana, regent los
comptes del dit General, e ab la serimònia y
compliment que ha semblants persones pertany. E per quant molts senyors e persones anaven allà a visitar-los y sa excel·lència, segons
s’entengué, no.n era servit, entre les dues y tres
hores del mateix dia, aprés dinar, lo dit mossèn
Salavardenya, alguatzir, digué a dits senyors diputats y hoïdors de part de sa excel·lència que
elegissen lo lloc que volguessen de la instància
de la Gongora o dels deposadors vells y que.s
mudassen allí, al que dit senyors deputats y hoïdors respongueren que ells no tenien perquè
elegir ni pendre’s lloc en dits càrcers, sinó que
dit mossèn Salaverdenya, alguatzir real, los havia portats y dexats en lo lloch a hont stavan y
que ell mateix los posàs ha hont li paragués o ha
hont sa excel·lència manàs, si.s vol fos en lo cor
ral o altra part, y que allà estarien. E aprés que
ya foren tres hores aprés dinar lo dit mossèn Salaverdenya, alguatzir real, tornà en dits càrcers
y a dits senyors deputats y hoïdors digué que sa
excel·lència manava que no parlassen ab algú y
que.s mudassen en los deposadors vells que
són dos instàncies molt estretes que miren en la
cort del veguer de Barchinona, e axí.u feren encontinent, y allí estant sens parlar ni tractar ab
algú, lo que lo carceller també curava que.s fes
per ésser-li estat axí manat per dit alguatzir. Los
magnífichs micer Luís Sorts y micer Miquel
Quintana, doctors del dit Real Consell Criminal, arribaren en dits càrcers y aquell mateix,
aprés dinar, fins a hora que comensava enfoscar, reberen y exegiren les deposicions de dits
senyors deputats y hoïdors. E aprés que açò fou
fet lo dit mossèn Salavardenya tornà en dits càrcers y de part de sa excel·lència digué a dits senyors deputats y hoïdors que sa excel·lència
manava que tornassen en dits deposadors nous
perquè allí stiguessen més acomodats, y així ho
feren dits honorables deputats y hoïdors y allí
aquella nit soparen ab lo mateix compliment y
cerimònia que.s dit, y també ý dormiren.
163v

Dimecres, XXX de juliol any MDLXVIIIIo. En
aquest die, de matí, entre les vuyt y nou hores,
estant encara los dits reverents senyors Francesch Giginta, deputat, e Gaspar de Queralt,
oïdor, ecclesiàstichs en llurs cases arrestats per
dits alguatzirs reals, fonc dit en la casa de la
Deputació y per los magnífichs assessors y advocats ordinaris de dit General y altres doctors
en aquestos negocis applicats, qui allí eren,
fon entès que sa excel·lència tremetia los dits
alguatzirs reals o l’altre d’ells, al reverendissimo senyor bisbe de Barcelona y per ells li
feya saber com per provissió feta en son Real
Consell era provehit que fossen relaxats los
dits senyors deputats y oïdors militars y reyals

qui en lo die de hahir foren carcerats en los càrcers reals de la present ciutat, ha hont encaraa
eren, perquè entesa per sa reverendíssima la
dita relaxació si volia provehir lo mateix en los
dits senyors deputats y oïdors ecclesiàstics, qui
lo mateix die de hair foren també presos, y
après de exegida llur deposició arrestats en
llurs cases ab sagrament y homenate, assistint
en tot lo fisch del dit senyor bisbe, e que dit reverendíssim senyor bisbe, entès lo sobredit,
encontinent tremeté a les cases de dits senyors
deputats y hoïdors ecclesiàstichs son reverent
official, qui en la hora mateixa aquells repetí
de dita cort real, y aprés, en lo mateix instant,
líberament relaxà y liberà de dit arrest. E aprés,
en aquest mateix die, de matí, entre les nou y
deu hores, los dits senyors Francesch de Caldés, Miquel d’Oms, Hierònym de Cortit y Miquel Ferrer, deputats y hoïdors respectivament
del dit General, estant presos y carcerats en los
dits càrcers reals, és a saber, en los deposadors
nous de aquells, arribà allí mossèn Gabriel Pedrolo, scrivà de manament, y en presència de
Luís Rufet, notari de Barcelona, official del dit
General, qui allí y en aquestes coses entrevingué en lloc y nom de mí, Joseph Cellers, scrivà
major del dit General, mostrà, legí y publicà a
dits senyors deputats una original provisió
scrita en un // 163v // cuern de paper, de mà
del magnífic micer Miquel Quintana, doctor
del dit Real Consell Criminal, que és del tenor
següent:

[1569 ]

“Die XX julii MDLXVIIII. Insequendo conclusionem in Regio Consilio factam, providet quod
Franciscus de Caldes, Michael Doms, Hieronymus Cortit en Michael Ferrer, deputati et auditoris computorum pro bachiis militari et regali respective, tradantur sub sacramento et homagio
arrestati per presentem civitatem ad penam mille
librarum pro quolibet. Quintana”.
E més mostrà y donà als dits senyors diputats
un albarà o pòliça al carceller de dits càrcers dirigida, ab lo senyal acostumat de sa excel·lència, signada per lo magnífic regent la thesoreria
sotescrita, que és del tenor següent:
“Carceller, no detingau per la Règia Cort les
persones de mossèn Francesch de Caldés y Miquel d’Oms, Hierònym Cortit y Miquel Ferrer,
deputats y hoïdors del General de Cathalunya
respective, los quals ixen ab sagrament y homenatge arrestats per la present ciutat a pena de
mil lliures cada hú, ab conclusió feta en lo Real
Consell lo die present. Fet en Barchinona a XX
de juliol MDLXVIIII. Altissimus. Pere Bernat Codina, regent la thesoreria”.
a. encara interlineat.
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[1569 ]

La dita provisió, legida y publicada per dit Pedrolo, e vist y legit dit albarà, encontinent dits
senyors deputats e hoïdors, rebut dit albarà, demanaren còpia al dit Pedrolo de dita provisió a
effecte, segons digueren, de poder consultar ab
los magnífics assessors y advocats ordinaris del
dit General y altres magnífichs doctors y persones de quiscum stament en aquestes coses
applicades, si la dita provisió és injusta, aggravatòria o pre- // 164v // judicial als dits
senyors deputats y contrària a constitucions,
capítols e actes de Cort, usos y usatges, consuetuts, privilegis y altres drets de Cathalunya y
del dit General o no. E lo dit Pedrolo encontinent permeté que per dit Luís Rufet, notari, fos
presa còpia de dita original provisió, y aquella
presa digué dit Pedrolo a dits senyors deputats
que tenia manament y orde de sa excel·lència y
del Real Consell Criminal de tornar-los resposta ab diligència si dits senyors deputats y
hoïdors acceptarian y obeirïan dita provisió o
no, y que dit Real Consell fins entengués lo sobredit se detindria en casaa de sa excel·lència,
ha hont estava ajustat. E dits senyors deputats y
oïdors, considerant lo que digué lo dit Pedrolo, manaren aquí mateix al dit Rufet, notari, que la còpia que de dita provisió tenia feta
consultàs ab tota diligència als dits magnífichs
doctors qui levors eren congregats en la casa de
la Diputació del dit General y.ls digués lo sobredit axí com era passat y dit Rufet havia entès,
y que tant prest com fos possible los fessen saber llur parer sobre dita provisió, per no detenir
lo dit Pedrolo. E dit Rufet, no divertint-se en
altres coses, arribà encontinent a dita casa de la
Diputació y allí als ditsb magnífichs doctors
legí, publicà y donà la còpia de dita provisió, la
qual per ells presa, legida e bé y madurament
conciderada, conferida y consultada diverses
vegades y mirades sobre ella moltes constitucions, capítols de Cort, privilegis, leys canònichs y civils y altres drets axí civils y canònichs
com municipals del present Principat, resolgueren y determinaren, dits magnífichs doctors concordament y ningú discrepant, que
dita provisió per diverses causes y rahons en
son cars y lloc deduhidores e que allí llargament se spicificaren era injusta, gravatòria e
prejudicial a dits senyors deputats y al dit General y contrària a la observansa de les constitucions, capítols e actes de Cort referits en la supplicació lo die present presentada a sa excel·lència per lo síndich del General, e que per ço no
devie ésser acceptada no obeïda, parlant ab lo
respecte y acato que.s deu a sa excel·lència y a
son Real Consell. E axí los magnífics misser
Pere Ailla y micer // 165r // Francesch
a. a continuació repetit en casa.
b. dits interlineat.

Sans, assessors ordinaris, y misser Luís de Copons, advocat fiscal del dit General, y dit Rufet,
notari, anaren en los dits càrcers y allí dits magnífichs assessors y advocat fiscal a dits senyors
deputats y hoïdors referiren la dita resolució y
determinació feta cerca dita provisió, e aprés
los mateixos magnífichs assessors, de part de
dits senyors deputats, digueren lo mateix a dit
mossèn Pedrolo, perquè.u notificàs, si li paria,
al dit Real Consell. Aprés del sobrescrit, lo mateix matí, dits magnífichs assessors y advocat
fiscal, tornats en la casa de la Deputació, y los
altres magnífichs doctors applicats y consultats, qui també allí eren conferint y comunicant
lo fahedor cerca estes coses, digueren concordament y ningú discrepant, que atès som a dos
dies de la festa de sancta Magdalena, en lo qual
die com se acostume se deu fer extracció de diputats y hoïdors de comptes del dit General per
lo trienni primer vinent, y abans se ha de fer la
habilitació de les persones que poden y han de
concòrer per dita extracció, y és mester molt
temps per lo effecte d’estes coses y altres que
occorren al exercici de dits senyors diputats y
hoïdors, per ço aconsellaven, axí com han aconsellat als dits senyors diputats y hoïdors, que
consulten ab lo reverent capítol dels reverents
canonges de la Seu de Barchinona y ab lo il·lustre bras militar y ab los magnífichs consellers y
consell de dita ciutat, que de present per los
mateixos negocis y afers de dits senyors diputats estan en sos legítims llochs congregats, si
convindrà que per part llur y de dits senyors diputats y hoïdors se trametan embaxadors a sa
excel·lència supplicant-lo que considerant lo
sobredit sia servit manar relexar líberament los
dits senyors deputats y hoïdors dels càrcers reals ha hont de present per manament de sa excel·lència y provisió de son Real Consell estan
detenguts, e si seran de parer que dites embaxades se fassen sian servits manar-les fer de per sí.
E aconsellan també que semblant embaxada
sita feta per part // 165v // de dits senyors deputats, e que sian ditas embaxades totes de un mateix tenor. E per ço dits assessors la ordenaren y
resolgueren que fos del tenor següent:
“Excel·lentíssimo senyor. Venim a vostra excel·lència, de part dels reverent y magnífichs deputats, a supplicar-lo que attès que dits deputats són obligats ab intervenció de les persones
per capítols de Corts nomenades y determinades fer la habilitació de les persones que poden
concòrrer per ha deputats y hoïdors del present
Principat per lo trienni vinent que comensarà
lo primer de agost primer vinent, que sia servit
vostra excel·lència manar-los relaxar símplament del dit càrcer, pus que la provisió feta en
lo Real Consell vuy de present, ab la qual és estat provehit que sian relaxats arrestats per tota
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la present ciutat a pena de mil lliures ab sagrament y homenatge no.s pot deduhir a exequció
sens prejudicar a la observança de les constitucions, capítols y actes de Cort referides y referits respective ab la supplicació vuy die present
presentada a vostra excel·lència per lo síndich
del General, y feta dita relaxació entendran dits
deputats y hoïdors en exequir lo que per rahó
de llurs officis són obligats axí com convé al servey de sa magestat y a la conservació del General del present Principat y a la exacció dels drets
de aquell y obviar-se als danys molt grans que
de quiscun punt y moment rep dit General de
dita captura, los quals són molt grans, com és
notori a vostra excel·lència”.
E lo dit Consell e tenor de dita embaxada, entès
per los dits senyor deputat y hoïdors ecclesiàstichs qui ya lo mateix die de matí foren libertats, com és dit, y entès també per los dits
senyors deputats y hoïdors que en dits càrcers
encara estaven detenguts, a hont los dits ecclesiàstichs ja eren visitant los dits carcerats, determinaren seguir aquell. E axí lo mateix die,
aprés dinar, elegiren per llurs embaxadors per
dita embaxada lo il·lustre y reverent senyor don
Carles de Cardona, abbat del monestir del
Stany, lo nobble senyor // 166r // don Joan de
Boxadors, en Barcelona populat, y lo magnífich mossèn Miquel Salgueda, ciutedà de Barcelona. E aprés manaren als magnífichs micer
Francesch Sans, assessor, y micer Luís de Copons, advocat fiscal, y mossèn Vicens Ramon
de Sentmant, deffenedor de dit General, que
de llur part anassen, ço és, dit micer Sans y micer Copons al dit reverent capítol dels canonges de dita Seu y al il·lustre bras militar, qui en
la mateixa Seu, en sos acostumats llochs estaven congregats. E lo dit mossèn Vicens Ramon
de Sentmanat als magnífichs consellers y consell de la present ciutat, que també estave congegat, y.ls diguessen y explicassen lo dit consell
y parer de fer dita embaxada. E açò fet per dits
magnífichs doctors y defenedor, y haguda resposta, entès que dits capítol, bras militar, consellers y consell eren del mateix parer y se offeriren fer dita embaxada, y referit tot als dits
senyors diputats y oïdors en dits càrcers, manaren dits senyors diputats y hoïdors a dit Rufet
que de llur part portàs y dexàs axí com portà y
dexà còpia als dits capítol, bras militar, consellers y consell de la tenor de dita embaixada fahedora per part de dits senyors deputats dalt
ordenada e insertada, perquè vista y entesa tinguessen millor oportunitat de concordar ab
aquella lurs embaxadas, no sols en sentiment
más en paraules. E axí dit Rufet, entre les tres y
quatre hores aprés dinar, portà còpia de dita
embaxada dalt insertada als dits capítol, bras
militar, consellers y consell, y aquella pública-

ment en quiscuna de llur congregació legí y
dexà a petició de tots los congregats. En aquest
emperò temps que dites embaxades se consultaven, los magnífichs micer Luís Sorts y micer
Miquel Quintana, doctors de dit Real Consell
Criminal, tornaren a dits càrcers reals y exhigiren y reberen altra volta les deposicions de dits
senyors diputats y hoïdors, qui allí staven presos. E lo mateix aprés dinar, entre les quatre y
sinch hores o cerca, lo magnífich mossèn Joan
Luís Lull, ciutedà de Barcelona, arribà als senyors deputats, qui estaven en dits càrcers, y en
// 166v // presència de molts senyors y altres
persones que allí eren, e de dit Luís Rufet, notari, digué a dits senyors deputats que era allí
de part dels magnífichs consellers y consell de
la present ciutat, y.ls feya saber que dits magnífichs consellers ab solemna embaxada, acompanyats de prohòmens com acostumen embaxades y actes solemnes, són anats lo mateix aprés
dinar a sa excel·lència, de part del consell de la
present ciutat que estava ajustat, y li han explicat la dita embaxada que per los dits magnífichs
doctors és aconsellada y dat és insertada, y.l
han supplicat de tot lo contengut en aquella, e
que sa excel·lència, aprés de haverlos benignament oïts los ha respost que desitjave fer tot
pler als consellers y ciutat, però que en aquest
cars ell tenia orde de sa magestat de no fer ni
respondre cosa alguna que no fos de consell de
son Real Consell, y que sa excel·lència entreria
en dit Real Consell per entendre lo que li aconsellarien, y del que seria los tornaria resposta. E
més avant dit magnífic mossèn Joan Luís Lull
digué per dits magnífichs consellers y consell
offerien a dits senyors deputats y oïdors fer tot
lo que més avant porian y deurian fer a servey
de Déu y de sa magestat y del present Principat,
y que lo consell no.s descongregaria fins que
cerca dita captura de dits senyors deputats se
prengués lo assento que paragués convenir
també al servey de Déu y de sa magestat y del
dit General, lo que dits senyors deputats molt
agreïren a dits magnífichs consellers y consell,
y al dit magnífich mossèn Lull per ells, y digueren que.ls ne besaven les mans. En lo temps que
dit senyor Joan Luís Lull explicava dita embaxada, arribaren en dits càrcers y a dits senyors
deputats, los reverents mossèn Garau Vilana y
Antoni Quintana, canonges de la Seu de Barchinona, y en presència de dit Rufet, notari, y
altres, a dits senyors deputats digueren que de
part de dit reverent capítol dels canonges de
dita Seu venian a visitar a sas senyorias y a ferlos asaber com aquesta mateixa hora lo dit reverent capítol havia feta embaxada de quatre canonges a sa excel·lència, supplicant-li lo mateix
que està contengut en la preinserta embaxada
ab dit reverent capítol consultada, e de la qual
// 169r // li és estat donada còpia, però
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que per ésser ya tart y los reverents canonges no
tenir oportunitat de estar més congregats no
tornarien resposta als senyors deputats del que
sa excel·lència respondria fins a demà de matí, e
també offeriren per part de dit reverent capítol
fer per dits senyors deputats lo que més avant
convinga y fer se puga y dega a servey de Déu y
quietut de aquest Principat. E dits senyors deputats, agreïnt y regraciant molt la dita visita y
embaxada, digueren que.n besàvem les mans a
ses mercès y al reverent capítol. En lo temps
emperò que dits reverents canonges explicaren
lo sobredit, arribaren també als dits senyors deputats, en dits càrcers, lo il·lustre senyor don
Francesch Dalmau de Rochabertí, lo noble senyor don Jayme de Cardona y lo magnífich senyor Miquel Oliver, donzell, y en presència de
dit Luís Rufet, notari, y altres qui allí eren, digueren ha dits senyors deputats que eran tremesos per lo bras militar que de present estava
congregat, y per part d’ell los feyen a saber que
ells tres per lo mateix bras y per embaxada de
aquell són estats tramesos a sa excel·lència
aquest mateix aprés dinar, y li han explicat y
supplicat la mateixa embaxada que per los magnifichs doctors és aconsellada y dalt és insertada, y l’án supplicat de tot lo en ella contengut, e que sa excel·lència digué que embaxada
de bras militar ni privilegi de aquell per a poder-se congregar lo rey no.l admetia ni ell tampoch ho faria, perquè sí bé.s recordaven per
aqueix mateix respecte dexà de acceptar sa magestat la embaixada del bescomte de Canet, qui
anà per part de les persones del stament militar
en Castella a sa magestat, y que axí li fessen saber si venien de part de les persones del stament
militar, y respongueren que si, y sa excel·lència
levors dix que com a tals no.ls tornave resposta,
sinó com a persones privades als quals com a
tals los responia, que tenia orde de sa magestat
// 169v // de no tractar aquestes coses sinó ab
parer y vot dels de son consell, y que axí sa excel·lència ho consultaria ab dites persones de son
consell y que faria conforme li aconsellarian,
encara que en aquest die se han succehides algunes coses noves que no sabia en que pararien.
E aprés offeriren a dits senyors deputats, per
part del mateix bras militar, fer tot lo que més
avant occorrega y.s puga y dega fer a servey de
Déu y de sa magestat, pau y repòs del present
Principat. E dits senyors deputats, regreciant
molt les dites coses, digueren que de tot besaven les mans a sa senyoria y mercès y a tot lo stament militar. Entretant emperò que les coses
sobredites són seguides y passades, lo il·lustre y
reverent senyor bisbe de Urgell, lo molt il·lustre senyor comte de Aytona, lo dit il·lustre senyor bescompte de Rochabertí y molts altres
senyors abbats, barons, nobles, magnífichs e altres persones notables ecclesiàsticas y seculars

que en aquest die eren en Barcelona, foren en
diversos temps del mateix dia a visitar dits senyors deputats en dits càrcers. Aprés, en lo mateix die, a les sis hores o cerca aprés migdie,
abans de anar a sa excel·lència la embaxada que
de part dels senyors deputats estava ya per anar,
los dits senyors diputats y oïdors militars y reals
estant en dits càrcers presos, com és dit, y en los
deposadors nous de aquells, arribà allí lo dit
mossèn Gabriel Pedrolo, scrivà de manament, y
en presència de moltes persones notables ecclesiàsticas y seculars que allí eren, y també del dit
Rufet, notari, mostrà, legí y publicà a dits senyors deputats una original provisió scrita en
un cuern de paper, de mà del dit magnífich micer Miquel Quintana, doctor del dit Real Consell Criminal, que és del tenor següent:
“Die XX julii MDLXVIII. Insequendo conclusionem in Regio Consilio factam, providet quod
Franciscus de Caldes, deputatus pro brachio militari, Michael Doms, deputatus pro brachio regali, Hieronymus Cortit, auditor computorum
pro brachio // 168r // militari, Michael Ferrer,
auditor computorum pro brachio regali, relaxentur a carceribus donec aliter sit provisum.
Quintana”.
E més mostrà, legí y donà als dits senyors deputats un albarà o pòlissa als carcallers de dits càrcers dirigida, ab lo señal acostumat de sa excel·
lència, signada e per lo magnífich regent la thesoreria sotescrita, que és del tenor següent:
“Carceller, no detingau les persones de mossèn
Francesch de Calders, Miquel d’Oms, Hierònym Cortit y Miquel Ferrer, com sie estat provehit ab conclusió feta en lo Real Consell que
sien relaxats fins que altrament sia provehit.
Datus en Barcelona a XX de juliol MDLXVIIIIo.
Altissimus. Pere Bernat Codina, regent la thesoreria”.
E dita provisió legida y publicada per dit Pedrolo, e vist y legit dit albarà, encontinent dits
senyors deputats y hoïdors, rebut dit albarà,
demanaren còpia al dit Pedrolo de dita provisió a
effecte també, segons digueren, de poder consultar aquella ab dits magnifichs doctors axí e
per lo mateix respecte que fonch consultada
l’altra provisió lo die present de matí feta y publicada. E lo dit Pedrolo encontinent també
permeté que per dit Rufet, notari, fos presa dita
còpia. E presa axí mateix dit Pedrolo digué que
aguardaria resposta si dits senyors deputats y
hoïdors acceptarian y obeirian dita provisió o
no, que aquella havia de tornar a sa excel·lència
y son Real Consell qui la estaven aguardant. E
dits senyors deputats y oïdors encontinent manaren a dit Rufet que dita còpia portàs a dits
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doctors qui levors eren en la casa de la Deputació, y que tan prest com fos possible los acon// 168v // sellassen si acceptarian dita provisió y
si.ls era prejudicial o no, y en tot prest los diguessen son parer, lo que dit Rufet féu també
encontinent. Y per dits doctors presa, legida y
bé y madurament considerada, conferida y
consultada diverses vegades, resolgueren y determinaren que per les paraules donec aliter sit
provisum era tant o poc menys prejudicial com
la primera feta lo mateix die present, y per ço
no.s pot acceptar sens incòrrer en censures y
perjurs de les sentèncias de excomunicació y
juraments dits senyors deputats han prestats
en lo introit de llurs officis. E axí los ditsa
magnífichs assessors y advocat fiscal y dit Rufet anaren a dits senyors deputats y hoïdors en
dits càrcers y allí dits doctors referiren la resolució y determinació propdita. E aprés, de part
de dits senyors deputats, digué lo mateix a dit
Pedrol(o) perquè.n pogués tornar resposta a
dit Real Consell. Seguit lo que està dit los dits
magnífichs assessors aconsellaren a dits senyors deputats, estant tots en dits càrcers,
que.s fes de part de sas senyorias embaxada a sa
excel·lència en que se li digués y explicàs lo següent: “Que attès que per les paraules donec aliter sit provisum posades en la provisió feta en lo
Real Consell resten los senyors deputats ab lo
mateix o poc menor aggravi que estaven ab la
provisió primera, no poden acceptar la dita segona provisió sens incòrrer en les censures y
perjur, les quals no és de intenció de sa excel·
lència que encorregan, vehent majorment sa
excel·lència que los deputats y hoïdós ecclesiàstichs són estats relexats líberament per lo senyor bisbe de Barchinona”. Entès lo dit consell
y tenor de embaxada, a dits senyors deputats
paragué bé y determinaren que.s fes, y per fer
aquella elegiren los mateixos senyors don Carles Pau de Cardona, don Joan de Boxadors y
Miquel Salgueda, qui allí eren presents, y lo càrrech de dita embaxada acceptaren. Y encontinent, y essent ya fosch, ab atxes enseses anaren a
sa excel·lència, y dits senyors deputats a dit
Luís Rufet, notari, // 169r // manaren que en
lloch y nom de mí, dit scrivà major, allí anàs y
vés y entengués lo que.s diria y respondria perquè tot se pogués continuar en lo dietari de la
present casa de la Deputació com les altres coses fins assí seguides. E arribant dits senyors
embaxadors devant sa excel·lència y son Consell Real, y estant tots de peus en la sala gran
de la casa o palau de sa excel·lència que mira al
ort, que foren arribats, y abans de parlar algú
de dits embaxadors, sa excel·lència, perquè veu
que allí entraven molts derrera dits embaxadors, digué en sa lengua castellana les sea. dits interlineat.

güents semblants paraules, ço és, “salgan fuera
todos los que no son aquí menester y sciérrense las
puertas porque no se oygan los desacatos”, e axí
isqueren de allí molts dels qui eren entrats y
tancaren la porta de dita sala. E lo dit senyor
don Carles explicà la dita embaxada segons dalt
és insertada, e sa excel·lència aquí mateix, molt
fallonament, digué a dit senyor don Carles,
també en sa lengua castellana, les següents o
semblants paraules, ço és, “ellos no caerán en
censuras ningunas, pues no lo hazen voluntariamente sinó forçados, y assó es muy grande desacato
y desverguensa, y sabe a rebellión. Ellos saldrán
aunque les pese y sinó los mandaré castigar a ellos y
a quien los deffenderá, y como si yo enbio allá un
alguatzil que les heche fuera no sabrán deffenderles ha que no salgan, vuestra merced, señor don
Carles”. E aquí mateix, dexant lo dit senyor
don Carles, dirigí les paraules al dit don Joan
de Boxadors dient “y vuestra merced señor besconde, defenderlos ha”, y respongué dit senyor
don Carles, “no és lo senyor bescomte sinó lo
senyor don Joan de Boxadors”, y lavors sa excel·
lència, acostant-se molt prop de dit senyor don
Joan de Boxadors digué, “y vuestra merced, señor don Joan, si el rey no quiere que estén en la cárcell defenderlos ha, dezí, deffenderlos heys vos”, y
dit senyor don Joan respongué, “si excel·lentíssim senyor, ab justícia”, y dit excel·lentíssim senyor li dix “andaos [...] a vuestra casa, sinó
// 169r // yo hos prometo que a vos y a quien los pretenderán deffender hos costará la vida, y no digo
como viserey más como...”, y no passà més avant.
E après dix “anda, no haya réplica, anda”, y aquí
mateix digué y manà al dit Salavardenya, alguatzir, qui allí era, que anàs als dits càrcers y
tragués per força de aquells los dits deputats y
hoïdors, y altres paraules cominatòries y tant
fallones altres paraules que.ls dits tres embaxadors, sens replicar tot, ab lo respecte y acato de
sa magestat que.s deu y millor los fou possible,
se despediren, y aprés totes les dites coses a dits
senyors deputats y en presència del reverendíssim senyor bisbe de Urgell y de moltes altres
persones notables, en dits càrcers referiren,
també per les mateixes o semblants paraules. E
quant dits embaxadors staven per anar a explicar dita embaxada, e aprés que foren tornats y
hagueren feta relació de aquella, lo dit magnífic
mossèn Pere Salavardenya, alguatzir real, en
dits càrcers a dits senyors deputats y hoïdors,
moltes vegades de part de sa excel·lència digué
en presència de moltes persones notables y der
rerament en presència de dit senyor bisbe de
Urgell y altres notables persones que allí eren, e
de mí dit scrivà major, que sa excel·lència manava que se’n anassen de la presó y que no.ls volie més detenir allí ni volia que dits senyors deputats se detinguessen, perquè havie mester la
casa per altres coses, esforsant-se molt dit al-
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guatzir real per moltes vegades en presuadir a
dits senyors deputats que se’n anassen de dits
càrcers. E dits senyors deputats y hoïdors li responien, a consell de llurs magnífichs assessors y
altes doctors qui també allí eren, que no volien
exir de dits càrcers per lo que dit alguatzir los
deya, que primer no.ls amostràs tal provisió del
Real Consell qual // 169v // de justícia se devia
fer, y estant cerca de assò y protestant y replicant dits deputats y hoïdors y alguatzir real, e
requerint quiscú per sa part que se·n rebessen
actes, los quals són rebuts y continuats per mí,
dit scrivà major, arribaren allí los dits magnífichs mossèn Honofre de Ferreres, alguatzir
real, y mossèn Pedrolo, scrivà de manament, y
encontinent digueren que aportaven altra provisió de sa excel·lència feta per son Real Consell, la qual originalment scrita de mà de dit
micer Miquel Quintana, dit mossèn Pedrolo
mostrà y legí públicament y és del tenor següent:
“Dictis die et anno, insequendo conclusionem in
Regio Consilio factam, meritis processus attentis
en aliis, providetque pro totaliter effectuacione et
exequcione conclusionis et provisionis, personarum
deputatorum et auditorum computorum die predictis provise, mandetur regiis alguatziriis et aliis
officialibus adquos spectet quod dictos deputatos et
auditores a dictis carceribus extrahant et expellant, et quod pro his expedientur provisiones et
mandata oportuna. Quintana”.
E la preinserta provisió legida y entesa, dits senyors diputats y hoïdors ne demanaren còpia
que axí mateix com de les altres ne poguessen
consultar los dits doctors y entendre la justícia
o injustícia de aquella y lo que per ço se havia de
fer, e dit Pedrolo permeté que se.n prengués
còpia, la qual axí mateix fou presa com de les altres. E aquí mateix dits alguatzirs reals digueren que, de part de sa excel·lència, manaven axí
com manaren a dits senyors deputats una y
moltes vagades, en virtut de dita provisió, que
isquessen y se’n anassen de dits càrcers, e dits
senyors diputats, recusant-ho fer per ço que
dita provisió també era tenguda per injusta y
tan danyosa com les altres o poc menys, segons
parer de llurs magnífichs assessors y de altres
doctors // 170v // digueren que de dits càrcers
no exirian de llur voluntat fins que cerca de la
liberació lur fos feta tant líbera y justa provisió
qual era la justícia. E lavors los dits alguatzirs
reals prengueren los dits senyors diputats y hoïdors, ço és, a uns per lo bras y altres per la roba,
y.ls manaren que.ls seguissen. E dits senyors
deputats y hoïdors, protestant sempre y dient
que exien de dits càrcers contra llur voluntat,
perquè no.ls era feta deguda y legítima provisió, y que per força seguien los dits alguat-

zirs reals, seguiren aquells fins que foren fora
de dits càrcers ab diversas protestacions y salvetats de drets y altres coses largament contengudes en los actes que, apart de dites coses, són
rebuts per mí, dit scrivà major, y seran continuats sots la present jornada en lo manual corrent
de la scrivania major de dita casa de la Deputació. E axí los dits alguatzirs tragueren y expelliren de dits càrcers los dits senyors deputats y
hoîdors per força y violentment, entre les nou y
deu hores de nit del mateix die, no obstant
que.n recusassen exír tant com los fou possible
y permetia lo respecte y acato que.s deu tenir a
sa magestat y a sos officials y ministres.

Trienni 1569-1572
1r

2r

Dietarium multum illustris et reverendissimi domini fratri don Benedicti de Tocco, Dei et apostolica sedis gratia episcopi Vicensis, Francisci de
Alentorn, domini de la Cardossa, et Natalis Ciurana, civis Illerde, et dominorum auditorum computorum Antonii Josef Dalgado, canonici ecclesie
Tarracone, Galserandi de Gravelossa, domicelli,
domini de Puig d’Odena, et Johannis Gomis,
mercatoris, civis Barchinone.

Agost, any

MDLXVIIII

Dilluns, lo primer. En aquest die de mati, a les
vuyt hores, juraren en la casa de la Deputació,
aprés de haver oÿda missa en la capella de
Sancta Eulària de la Seu de la present ciutat,
hon anaren y vingueren en aquesta manera, és,
que partint de la casa de la Deputació los senyors deputats y oÿdors del trienni proppassat,
anant per ordre, lo hú darrera lo altre, a la mà
dreta, y los novament elets a la mà squerra, exceptat que lo reverendíssim senyor bisbe se’n
[...] los bistes als deputats, y axí anaren y devallaren a la dita capella de Sancta Eulària y oÿren
la missa, asseguts los (vells a la mà dreta) y los
nous a la mà squerra, y acababa de (oír) dita
missa, los novament elets se posaren a la mà
dreta y los vells a la mà squerra, y axí tornaren a
la casa de la Deputació, hon prestaren lo jurament en la forma acostumada.
Dimarç, II. En aquest die, de matí, aprés de haver demanada y obtenguda hora de sa excel·lència per lo síndic del General, qui de manamenta
dels senyors deputats hi anà, que.ls la donà en
la hora matexa, que eren cerca de les deu hores,
y axí en la hora mateixa hi anaren ab les masses
grosses de davant, com és de costuma, acom
panyats (de molts) officials del General, y essent en sa casa y presència, los dits (senyors dea. a continuació ratllat de sa excel·lència.
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putats) li feren son acatament y revarència, offerint-se (al que) convinga per al servey de Déu,
de sa magestat y bé de la terra, (qui.ls ho agreí
molt). En aquest matex die, deprés dinar, de
ordinació de sa excel·lència y de son Real Consell (Criminal), per los olgotzirs ordinars foren
presos [...] les persones de mossèn Francesc de
Calders, senyor de Sancta Fe, [...] lo trienni
proppassat, [...], Hierònim de Cortit, oÿdora
militar, y tanbé sercaven a (mossèn Miquel)
Ferrer, lo trienni proppassat oÿdors de comptes
del General, qui per no trobar-lo no.l prengueren.E en la hora matexa que los dits senyors deputats y oÿdors de comptes // 1v // [...] que entengueren las demunt ditas cosas, se ajustaren y
congregaren en la casa de la Deputació les persones eletes y los doctors que en açò acostumen
de entrevenir.
Dimecres, a III. En aquest die, de matí, se ajustaren y congregaren en la casa de la Deputació
les persones del tres staments qui acostumen
de entrevenir, y volent-se assentar se mogué alguna contensió perquè lo trienni propassat segueren de aquesta manera, ço és, de davant, en
lo enfront estave lo reverendísimo senyor bisbe
de Urgell, y aprés lo il·lustre vescompte de Rocabertí, y après mossèn Miquel de Vallseca, y
axí aprés [...] y a la altra bandab, açò és, devès de
la paret, los senyors deputats, y aprés los oÿdors
de comptes, y aprés les persones dels tres staments eletas, açò és, en la lotja devès de la Seu, y
perquè paria que les dites persones presidian
fonc moguda aquesta controvèrsia, y axí fonc
apunctat y acordat que los senyors deputats y
oÿdors de comptes seguessen a la banda de la
Seu, y les persones eletes a la banda del ort, y
que al mitx no.y segués ningú, y axí se féu. Y
aguts molts tractes fonc deliberat que.s (fes una
solemma) enbaxada per sa excel·lència. En
aquest matex dia, deprés dinar, lo molt il·lustre
y reverendíssimo senyor bisbe de Urgell, lo
il·lustre senyor vescompte de Rocabertí, mossèn Joan Loís Lull, don Miquel Tormo, abat de
Bessalú, don Johan de Boxadors y mossèn Miquel Salgueda, mossèn Guillem Pere Comes,
mossèn Miquel Oliver y m(ossèn Mi)quel Bastida, anaren a sa excel·lència de part (dels senyors) deputats, ab [...] devant. Anaren [...]
com han [...] han manat [...] posar en los càrsers reals a mossèn Francesc de Calders, mossèn
(Miquel d’Oms) y mossèn Hierònim de Cortit
y a mossèn Miquel Farrer, deputats y oÿdors de
comptes que eren lo trienni passat, delc que
han tengut y tenen la pena y sentiment que deuen, y axí han determinat tenir ab ells y ab
a. a continuació ratllat real.
b. a continuació ratllat ço.
c. a continuació ratllat del.

son negossi lo compte com si fossen sos conde// 2r // putats y en lo matex càrrec y offici que
abans tenien, entenent que són estats presos
per la mateixa pretenció que fonc feta la primera captura, y per çò suppliquen a sa excel·lència sia servit manar-los tràurer y relexar-los
liberament de dits càrsers, perquè en tot cas
que com deputats haguessen fet alguna cosa no
deguda, la conexensa toca als deputats que vuy
són, per diverses constitucions y capítols de
Cort del present Principat, y axí se ofereixen fer
tot lo que tocarà a son offici, y més que havent
succeït novament lo càrrec de deputats tenen
molt gran necessitat de misser Francesc Sans,
son assessor ordinari, per molts negossis que.ls
ocorren de la Generalitat, en los quals no està
ningú tant instruït com dit misser Sans, per ésser lo assessor més antic, y per ço suppliquen a
sa excel·lència sia servit manar-lo liberament
tràurer y relaxar dels càrses ha ont ha nou o deu
dies que està detingut. E tornats foren les dites
persones eletes dalt anomenades, referiren a
dits senyors deputats y oÿdors de comptes y
persones eletesa y a mí, Josef Cellers, scrivà major del dit General, com eren estats ab lo excel·lentíssimo senyor loctinent y que en substància o en effecte li havien dit lo contengut dalt, y
que sa excel·lència los havia respost que si fos
cosa de govern y gràcia, com ere de justícia lo
que se li deye, que per la intervenció dels sen
yors deputats y persones que allí anaven se fóra
resolt en la matexa hora del que poguera fer,
però que essent cosa de justícia per constitucions y leys de la terra, las quals ells tenia juradas de guardar, no podia sinó tractar-ho ab los
del consell, majorment tenint-le.y manat y encarregat axí sa magestat, y particularment en
aquest negossi, y que faria tornar la resposta del
que determinaria, segons referiren. E al cap de
una stona mossèn Grabiel Pedrolo, scrivà de
manament, qui referí que sa excel·lència li havie manat que vingués aquí en concistori y digués a sas senyorias lo següent: “sa excel·lència
ha referit al Real Consell lo que per part de vostres senyories ab enbaxada se li ha vengut a supplicar y ha determinat jo vingués a vostres senyories ab la resposta, la qual és que tostemps
que de les coses ab dita enbaxada de paraula
supplicades se darà supplicació a sa excel·lència
y Real Consell, se proveirà lo que serà de justícia ab tota la benignitat possible”.

[1569 ]

Dijous, IIII. En aquest die, de matí, se ajustaren
y congregaren en la casa de la Deputació les persones eletes. En aquest die, de matí, vingueren a
la casa de la Deputació quatre frares de preïcadoors per a convidar los senyors deputats per al
offici demà.
a. a continuació ratllat com eren es.
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2v

Divendres, V. Festum beati Dominici confessoris.
En aquest die partí per a la sua sobrecol·lectaa
mossèn Francesch Aguiló, sobrecollidor de la
sobrecol·lecta de ponent. En aquest die, de
matí, a les vuyt hores, partirenb los senyors deputats y oÿdors de comptes del palau real, del
aposento del senyor bisbe dec Vic, y acompanyats de molts officials anaren al monestir de
Sancta Catarina, hon trobaren ja lo excel·lentíssimo senyor loctinent general, y feta oració
anaren a bessar las mans al dit excel·lentíssimo
senyor loctinent, qui estave en lo altar major.
Dissabta, VI. En aquest die, deprés dinar, vingué en concistori mossèn Grabiel Pedrolo,
scrivà de manament, y de part de sa excel·lència
aportà una letra de sa magestat als senyors deputats, y de part de sa excel·lència los dix que
havent legida aquella a anassen casa de sa excel·
lència, que.ls volien parlar de part de sa magestat, y en la hora matexa que la agueren legida
partiren per a casa de sa excel·lència, consistorialment, y essent ab sa excel·lència los explicà
la creensa que dita letra contenia, la qual letra
era dada en Madrit al darrer de juliol proppassat, y oÿda dita creensa se’n tornaren a la casa de
la Deputació.
Diumenje, VII. En aquest die, de matí, a les
vuyt hores, vingueren a la casa de la Deputació
les persones eletes, ço és, lo molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Urgell, don Miquel Tormo, mossèn Barnat Sanctcliment, lo
paborde Albanell, lo canonje Comesd, lo il·lustre senyor vescompte de Rocabertí, don Johan
de Boxadors, mossèn Ramon Vicens de Sanctmenat, mossèn Rienbau de Corbera, senyor de
Linàs, mossèn Ramon Vicens de Sanctmenat,
don Barnat Meca y don Jaume de Mitjavila,
mossèn Miquel de Vallseca, mossèn Miquel
Salgueda, mossèn Jaume Joan Çapila, mossèn
Loís Gibert y mossèn Miquel Bastida. E agusts
molts y [...] los senyors deputats manaren a mí,
Josef Cellers, que continuàs lo següent quee lo
dia passat passà ab sa excel·lència en sa casa,
aprés de haver rebuda la letra de sa magestat,
que axí com lo molt il·lustre y reverent senyor
bisbe de Vic, deputat eccelssiàstic ho deye o
scriguí, en presència de lesf persones dalt continuadesg, que essent de davant de sa excel·lència
los dixt que “para que los negossios que ay entre la
Inquisición y lo Generalh tuviessen fin y se remaa. a continuació ratllat de.
b. a continuació ratllat de la casa de la Deputació.
c. a continuació ratllat Urg.
d. a continuació un espai en blanc.
e. a continuació ratllat sig.
f. a continuació ratllat altros.
g. a continuació ratllat en la forma següent.
h. a continuació ratllat tuvis.

tassen, que pensássamos algunos medios para ello,
y que su magestat le havía scrito que embiasse su
parasser sobre ello, lo qual no havía etxo des del
principio destos negossios asta entonses, y que ja
era tienpo que tuviessen fin” // 3r // Y aprés que
ho scriguí o legí devant dits senyors deputats y
persones, elegiren per a tornar resposta a sa
excel·lència mossèn Rienbau de Corbera, senyor de Linàs, y mossèn Miquel Salgueda, ciutedà de Barcelona. E anades se’n foren les dites
persones, anomenaren y applicaren per a les
persones eletesa misser Garau Vilana y don Barnatb de Jossa, abat dec..., ecclesiàstich; mossèn
Johan Miquel de Bellafilla y mossèn Onofre de
Alentorn, senyor de Saró, militars; mossèn Enric Tarré de Picalqués, real.
Dilluns, VIII. En aquest die, de matí, estant
ajustats y congregats los senyors deputats,
oÿdors de comptes y persones eletes y lo senyor
abat de Mer, lo trienni proppassat deputat ecclesiàstich, y mossèn Gaspar de Queraltd, lo dit
trienni oÿdor del matex bras ecclesiàstic, mossèn Rienbau de Corbera, senyor de Linàs, y
mossèn Miquel Salgueda, ciutedà de Barcelona, aprés de haver referit a dits senyors deputats, oÿdors de comptes y persones eletes, referiren a mí, Josef Cellers, scrivà major, qui axí
com m’o referiren ho scriguí en lo modo següent: que eren estats lo dia de air ab sa excel·
lència, dient-li de part dels senyors deputats
que per ser lo negossi que sa excel·lència ha
acomanat als senyors deputats de tanta qualitat
y de molts descusió, que per ha fer-lo bé se havia de pensar, per ço suplican a sa excel·lència
sie servit de no tenir pesadumbre sinó le tornaven tant prest la resposta como los havia manat,
y tanbé diguerene a sa excel·lència que no dexarian los senyors deputats de passar avant, axí en
Roma com en la cort, com en qualsevol altres
coses que convinguessen pel bé del negossi, no
obstant hi agués algun tracte y qualsevol altra
cosa. E que sa excel·lència los respòs que estave
molt bé y que feyen molt bé de pensar-hi, perquè pendria plaer que ab tota la brevetat possible li tornassen resposta, y tenia entès que la
una part y la altra pararia de passar avant en lo
que convindria, y que axí ho entenia. Y aprés de
haver-ho scrit, com dalt està continuat, los ho
legí. E al cap de una stona (em) cridaren los senyors deputats i.m manaren que continuàs com
havien ordenat que lo senyor misser Garau Vilana, canonje de la Seu de Barcelona, mossèn
Rienbau de Corbera, senyor de Linàs, y mossèn
Miquel Salgueda, ciutedà de Barcelona, anasa.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat per.
a continuació ratllat Meca.
a continuació un espai en blanc.
de Queralt interlineat.
digueren interlineat.
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sen a sa excel·lència per a dir-li que per quant sa
// 3v // excel·lència nos digué lo altro dia que
miràssem o pensàssem alguns medis per a que
se donàs conclusió als negossis que havia entre
aquesta casa y la Inquisició, y per quant dea
aquest negossi dels prosehiments de aquells ne
havien prosseïts altres supplicam a sa excel·
lència declaràs sa intenció si era queb tractàssem
solament del dels senyors inquisidors o si junctament de tot lo que de aquells se havia prosseït, perquè lo negossi se tractàs ab més claríssia.
E tanbé mossèn Antonic Johan Bonet, notari,
síndic del dit General, referí als senyors deputats, oÿdors de comptes y persones eletes aquí
presents lo debaix scrit, que com lo digué o
scriguí en lo modo següent: que vuy, a les set
hores, era stat ab lo reverendíssimo senyor bisbe de Barcelona per lo que dijous proppassat li
havie manat, que per havuy hi tornàs, sobre la
provissió que dit síndic instava sa senyoria fer, y
sa senyoria dix que aquests dos dies de festa
aplegaria teòlechs perquè ho volia fer maturo
consilio, com axí ho proveí lo matex dia, y axí sa
senyoria li ha dit que ho tornàs a demanar y
que per lo deprés dinar vuy hi tornàs, perquè ell
volie tenir la primera supplicació y la altra dient-ho de lo que dijous havie proveïda y de la
que vuy donaria. E tanbé los senyors deputats y
oÿdors de comptes me manaren que continuàs
que com lo dia present mossèn Janot Salbà y
mossènd... Fivaller, de part dels magnífichs
consellers de la present ciutat eren vinguts en
concistori y digueren als senyors deputats y
oÿdors de comptes y persones eletes com lo dia
de air lo reverendíssimo senyor bisbe de Barcelona envià a demanar dos consellers y anaren-hi
los consellers segon y quint, hi.s dix que perquè havie entès que sa excel·lència tenia ordre
de sa magestat de aquest negossi se posàs en
tracte, que ses magnificències procurassen en
ajudar lo que poguessen que aquest negossi encaminàs a tot bon fí, y que los dits consellers li
respongueren que ajustarien sa promenja y que
del que determinaria li tornarien resposta, e
que aplegada la promenja y feta conclusió enviaren a dir a sa senyoria que sa senyoria fes lo
que tocava a ell, que era donar molt bon camí
al negossi, y que ells no faltarien lo que tocava a
ells. E al cap de una stona, tornats foren los dits
misser Garau Vilana, mossèn Rienbau de Corbera y mossèn Miquel Salgueda, referiren que
eren estats ab sa excel·lència que.l trobaren en
taula dinant y que li han dit lo que per sas senyorias los es stat dir, y que sa excel·lència los
ha respost que no tenia carta de sa magestat
a.
b.
c.
d.

sinó sobre los negossis dels inquisidors, y que
“en lo resto del que se ha de tractar ja lo oyré, trájase y responderé”. // 4r // Dit dia, deprés dinar,
los dits senyors deputats anomenaren per ha
tractar aquest negossi ab lo excel·lentíssim senyor loctinent general de sa magestat en lo present Principat, lo molt il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe de Urgell, lo il·lustre senyor
don Carles de Cardona, abat del Stany, misser
Garau Vilana, lo il·lustre senyor vescompte de
Rocabertí, don Joan de Boxadors e mossèn
Rienbau de Corbera, senyor de Linàs, mossén
Miquel Salgueda, mossèn Jaume Johan Çapila
e mossèn Loís Gibert. Las ditas personas se són
anomenades per ha tractar ab sa excel·lència o
ab los qui manarà y per ha referir tot lo que.s
tractarà sens concloure ninguna cosa, sinó tantum per ha referir, y que siaa advertit sa excel·
lència que entretant no hagen de parar sinó
que.s pugue passar avant en tots los negossis.
Dit, deprés dinar, los senyors deputats y oÿdors
de comptes del dit General manaren a mossèn
Antoni Johan Bonet, síndic del dit General,
que anàs a sa excel·lència y de part del concistori li digués com ells havien feta nominació de
lesb nou persones dalt anomenades les quals,
junctament ab les persones que sa excel·lència
anomenaria. Y essent ab sa excel·lència y havent-li explicada dita enbaxada a sa excel·lència, sa excel·lència li respongué y digué que “les
dixesse que no tenían que tractar con otra persona
sino con ell mismo, y que les dixesse que le paressería que la hora sería mejor por agora, y que los
aguardaría, y que sinó les paresiessec por agora que
fuesse por la manyana a las otxo horas, y que si los
representase lo uno y lo otro”, y quand dit síndic
se’n anave sa excel·lència lo cridà y li dix que
“fuesse por agora que ell los aguardaría”. Y axí dit
síndic se’n tornà y referí a sas senyorias lo desus
dit, segons que axí m’o ha referit lo dit síndic a
mí, dit Cellers. Y en la hora matexa les dites
nou persones presents partirene per a sa excel·lència y digueren que demà de matí, a les
vuyt hores, se tornassen ajustar en la casa de la
Deputació.
4v

Dimecres, a X. En aquest die, deprés dinar,
constituïts personalment en lur concistori los
senyors deputats, oÿdors de comptes y persones eletes, las personas eletes per ha tractar ab
sa excel·lència per orgue de molt il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe de Urgell referiren
als dits senyors deputats y oÿdors de comptes y
persones eletes aquí presents, y los dits senyors
deputats manaren a mí, Josef Cellers, que ho
a.
b.
c.
d.
e.

de interlineat.
a continuació ratllat mostràssem solament.
Antoni interlineat.
a continuació un espai en blanc.

[1569 ]

a continuació una paraula ratllada i il·legible.
les interlineat.
a continuació ratllat que fuesse.
a continuació ratllat seu.
a continuació ratllat en la hora matexa.
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continuàs, que axí com ho dix dit molt il·lustre
y reverendíssimo senyor bisbe de Urgell ho
scriguí en la forma següent: que dilluns anaren
a sa excel·lència y li explicaren, conforme a la
comissió y orde sobredit, que los senyors deputats havien legida la lletra de sa magestat y
també la crehensa que conforma ells sa excel·
lència havia explicada, que per dit effecte los havian nomenats, y que diguessen a sa excel·lència la mercè que tots rebíem en veure lo que sa
magestat scrivie y sa excel·lència tenie dit, seria
sa magestat servit y tindria tota conclusatio
aquestes altercacions debats que eren entre
aquestos dos tribunals del Sanct Offici y Deputació se assentassen y rematassena del tot, y que
lo matex desig y gana se tenia sempre que.s pogués fer ab medis convenients y tals que lo tribunal de la Generalitat fos desagraviat dels
agravis que pretén li són stats fets, y que axí se
tendrà en tota manera de bon tracte ab que fos
servit sa excel·lència per aquests tractes no.s sobresegués ni se pogués impedir, sinó que en tot
se tingués libertat de tracte o fer lo que més
convindria a la indempnitat de aquest tribunal
y Generalitatb, axí en Roma com a la cort de sa
magestat, com en qualsevol altra part, y que los
que aquí venian a tractar ab sa excel·lència no
tenian poder sinó de tractar, hoir y refferir, sens
poder concloure ni affirmar ninguna cosa, y
que poder millor passar avant dit tracte essent
com eren introïts e informats los deputats,
oïdor de comptes passats y assessor micer Sans,
lo qual vuy ho és també de la casa y lo més antich, supplican a sa excel·lència los manés
traure a tots líberament, per a que millor se pogués passar avant lo tracte de la presó y gonguera hont sa excel·lència los ha manat posar,
per a que millor se pogués passar avant lo
tracte, conforme sa magestat scriví y sa excel·
lència té explicat. Que sa excel·lència los respòs
que primer se havie de entendre en veure y saber si los deputats volrien (y) determinaren de
fer la visita als reverents inquisidors concistorialment // 5r // [...] que havian de dir los deputats passats [...] tant solament de compliment perquè a(q)ueix orde tenia de sa magestat
que abans de ningun tracte ni altre (afer) se fes
la dita visita, y que nosaltres que.u diguéssem
axí als deputats, y que en lo del traure dels deputats passats que (era) negoci ell lo tenia de
consultar ab sa magestat per lo que tenia entès
sa magestat volia fossen castigats conforme justícia, y que li tornàssem resposta primer sobre
la (dita) visita y se poria passar avant en lo tracte
de les altres coses. E que (air) de matí, a [...] de
la Deputació, y referírem tot lo (demunt) dit y
lo mateix matí fonch resolt que lo síndich anàs
a. a continuació ratllat y rematassen.
b. a continuació ratllat y Generalitat.

a demanar ora a sa excel·lència perque hi poguéssem tornar los dits deprés dinar y la donà
per a les quatre, y que anàssem y que diguéssem
a sa excel·lència lo matex que li haviem dit y
supplicat lo dia abans sobre los deputats passats, hohidor de comptes y assessor, per a que
fos servit traurel’s de la presó per la molta necessitat que de ells se tenia per lo dit tracte y altrament. E axí, lo matex dia fonch per los dits a
sa excel·lència refferit (tot lo) sobredit, y replicà sa (excel·lència) que.s fes resolució del
que ell tenie dit de la visita, si la volíen fer los
deputats o no, y en tant que no la volguessen
fer que bé volria saber les causes per les quals se
movia en no poder-la fer, y tanbé que vessen los
deputats lo que.s poria fer [...] reverents inquisidors per a que ho pogués scriure a sa magestat
y donar-li rahó. Fonc-li tornat replicar sobre los
(presos) [...] en lo restant.
Dijous, a XI (de dit). En aquest dia, deprés dinar, entre quatre y sinch ores (aprés) dinar, los
molt il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe de
Urgell, lo senyor don Carlos de Cardona y misser Garau Vilana, lo il·lustre senyor bescompte
de Rocabertí, don Juan de Boxadós y mossèn
Riambau de Corbera, senyor de Llinàs, mossèn
Miquel Salgueda, mossèn Jaume Joan Çapila y
mossèn Luís Gibert, ciutadans, que en la ora
matexa venien de casa de sa excel·lència // 5v //
[...] suplicat fos servit de [...] los deputats, hoïdor de comptes de trienni passat y lo assessor
de dit General, com altres voltres li here stat
supplicat, y per a poder millor passar avant lo
tracte en los altres caps sobre los negocis són
entre lo tribunals dels reverents inquisidors y
lo tribunal del General. Fou replicat per sa excel·lència si.s pot [...] presos se porie passar
avant y tractar en tots los altros caps, los quals
se desijave los procurava tot assíento [...] per al
servey de Déu, de sa magestat y bé públich. Y
respongué sa excel·lència que per a demà divendres, entre nou y deu ores, faria tornar la resposta als deputats.
Divendres, de matí, a XII de dita. Mossèn Antoni Mas, scrivà de manament de sa magestat,
vingué en concistori, de part de sa excel·lència,
y aportà una resposta del tenor següent: per lo
que hair referí sa excel·lència ab les persones
eletes, que per part de vostres senyories venien
a tractar ab sa excel·lència, que vuy los enviaria
la resposta del que air li digueren, me à manat
venir assí y de part de sa excel·lència [...] per resposta que de la manera negocien no té [...] lo
negoci y seria contra l’ordre de sa magestat.
Après ho hagué dit dit mossèn Antoni Mas y
presa que yo, Josep Cellers, scrivà major del dit
a. a continuació un espai en blanc.
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General, ne aguí còpia, dit mossèn Mas se’n
anà.
6r

Joan d’Oms, mossèn Loís Gibert, mossèn Miquel Bastida, mossèn Galseran de Navel y mossèn Loís Dusay. E ajustades y applegades foren
les dites persones, per lo molt il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe de Vic fonc dita la causa perquè.ls havien supplicats que.s ajustassen y
congregassen aquí en aquex loc, com més largament ho entendrà el magnífich misser Guardiola, lo qual misser Monserrat Guardiola referí largament tot lo que ab lo excel·lentíssimo
senyor lictinent general havia passat ab los senyors deputats fins lo dia present, y entès per
las ditas persones fonc votat per lo molt il·lustre
y reverendíssimo senyor bisbe de Urgell, y fonc
de parer, que assí que.s fessen totes les remeys y
diligèncias que fer-se poguessen per lo bé de
aquest negossi. E lo magnífich misser Loís Setantí, conseller en cap de la present ciutat de
Barcelona, entesa dita proposició y vot del dit
senyor bisbe de Urgell, dix que los senyors de
consellers, sos companyons, estaven ajustats y
congregats en la casa de la ciutat y que ell no
podia votar sens licència d’aquells, y que per ço
aniria allí, y sabut lur vot tornaria y.l dirie, y axí
se’n anà aconpanyat de alguns ciudadans qui.l
acompanyaven, y tornat fonc dix que lo vot de
la ciutat ere que los senyors deputats devian enviar y trametre una solemne enbaxada a sa magestat per ha supplicar-lo fos servit de voler remediar aquestas controvèrsias són concorren
vuy, y que la ciutat està determinada a fer una
solemne enbaxada a sa magestat y deduir-li
molts agravis y perjudisis y molts rompiments
de constitucionsa violades y fetes per lo dit
excel·lentíssimo senyor loctinent general, axí
en comú com en particular. E aprés votà don
Jaume de Rocabertí y de Cardona, qui dix que
li parien bé los dits dos vots, mes que li paria se
devie fer una enbaxada a Roma o que s’i tramatés un cavaller a la posta. E aguts molts y diversos vots y parers fonc la major part que los senyors deputats que assí que fessen tots los [...]
remeys y deligèncias que fer-se puguen per lo
bé de aquest negossi, y que.s fassa una solemne
embaxada per ha sa magestat y que.s tramene
en Roma un cavaller ab diligència, y acabat
agueren de votar totom se’n anà.

Dilluns, XV. En aquest die, de ordenació dels
dits senyors deputats, se ajustaren y congregaren en la casa de la Deputació les persones dels
tres staments devall scrites: lo il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe de Urgell, don Johan
Tormo, abat de Bessalú, don Miquel Tormo,
prior de Bessalú, fra Onofre de Monsuar, balliu
de Mallorca, mossèn Barnat Salbà, paborde, lo
comanador Burguès, mossèn Gaspar Queralt,
mossèn Francesch Giginta, abat de Mer, mossèn Perea Vives, degà de Barcelona, mossèn
Guillem Pere Comes, mossèn Garau Vilana,
mossènb... Balsells, mossènc... Aguiló, mossènd... Viladomar, don Jayme de Rocabertí y de
Cardona, don Bernat Meca, mossène... Bellafilla, mossèn Rienbau Corbera, senyor de Linàs,
don Loís de Paguera, mossèn Francesc Malla,
don Pedro de Erill, mossèn Hierònim Vilana,
mossèn Onofre Alex de Ospital, mossèn Gabriel Cassador, mossèn Pere Cassador, mossèn
Perot Salbà, mossèn Perot Pujades, don Johan
Burguès y def [...], mossèn Perot Miquel de
Agulló, don Johan de Boxadors, mosssèng... de
Alta-riba, mossèn Galseran Carbó, mossèn
Gualbes de la Valloria, mossènh Ortis de Comabella, mosséni... Spuny, don Felip Sbert,
mossènj... Agulló de Bellveí, mossèn Ramon
Vicens de Sanctmenat de Santiga, mossèn
Jaume Camps, mossèn Galseran Pau Llull, lo
comanador Pol, mossènk... Cardona, don
Onofre Alentorn, senyor de Saró, don Jayme
Vilanova, mossèn Francesch Calsa, don Sbert
Palau, mossènl... Armengol, don Gaspar de
Josa, mossènm... Oliva, don Jayme de Rocabertí, don Antoni Giginta, misser Andreu Fer
rer, mossèn Loís Gualbes, mossèn Galseran Cahors, mossèn Garau Guardiola, mossèn Hierònim Cardona, mossènn... Fivaller, mossèn Miquel Joan de Ponso,..., mossèn Loís Setantí,
conseller en cap, mossèn Miquel de Vallseca,
mossèn Miquel Salgueda, mossèn Jaume Joan
Çapila, mossèn Joan Loís Cornet, mossèn Pere
Farreres, mossèn Johan Puigdepons, mossèn
Sabestià Costa, mossèn Jaume Vilar, mossèn
a. a continuació ratllat Burg.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació un espai en blanc.
d. a continuació un espai en blanc.
e. a continuació un espai en blanc.
f. a continuació un espai en blanc.
g. a continuació un espai en blanc.
h. a continuació repetit mossèn.
i. a continuació un espai en blanc.
j. a continuació un espai en blanc.
k. a continuació un espai en blanc.
l. a continuació un espai en blanc.
m. a continuació un espai en blanc.
n. a continuació un espai en blanc.
o. a continuació un espai en blanc.

7r

[1569 ]

Dimarç, XXIII. En aquest dia, de matí, entre
onze y dotze hores ans de mitxdia, partiren de
la present casa de la Deputació los embaxadors
per a sa magestat los quals los senyors deputats
y hoÿdors de comptes acompanyaren fins als
hostals fora del portal de Sanct Anthoni, y hanaren en la forma següent: lo molt il·lustre y
reverendíssim senyor bisbe de Vic y a mà dreta
lo senyor don Lluís de Cardona, y a mà squerra
don Miquel Tormo, y a mà squerra de don Mia. a continuació ratllat fetes per.

293

001-644 Dietari2.indd 293-293

17/06/2010 18:33:18

[1569 ]

quel Tormo mossèn Salgueda. Lo senyor diputat militar, a mà dreta anava lo senyor de Seró,
y a mà squerra lo senyor cabiscol Gomis, y a mà
squerraa del senyor cabiscol Gomis mossèn Gibert, a mà dreta del senyorb deputat real mossèn Hospital y a mà squerrac lo senyor pabordre Salbà, y a mà squerra del senyor pabordre
Salbà mossèn Avel, e aprés los senyors hoÿdors,
y aprés molts cavallers y officials del General
qui.ls acompanyaven. E dexats los hagueren
prop dits hostals, dits senyors diputats y oÿdors
de comptes, ab les masses davant, se’n tornaren
a la casa de la Deputació. En aquest dia se’n anà
Jaume Verdeguer, guarda del portal de Mar,
per acompanyar don Miquel Tormo, altre dels
embaxadors, ab licència dels senyors diputats.
9r

Satembre, any

MDLXVIIII

Dimecres, a VII. En aquest dia, de matí, a les
deu hores tocades, mossèn Jenot [Çalbà] y
mossèn Joan Lluís Llull, (tramesos per los senyors) de consellers, digueren als senyors deputats y oÿdors de comptes, (lo) senyor deputat ecclesiàstic absent del present concistori,
com de part de dits senyors de consellers los
feien saber que sa excel·lència vuy, de matí, los
havia tramès en casa de la ciutat hun scrivà de
manament, dient-los que ajunctassen de continent lo consell de Cent, perquèd tenia lletra de
sa magestat, la qual los havia de fer legir en presència de dit consell, y [...] consellers, ab consell de la promenja, [...] anar personalment a
saber de sa excel·lència més particularment la
causa per la qual ere servit ajunctar dit consell
de Cent, y que axí hi eren anats, y que havien
dit a sa excel·lència de lo consell de Cent no podia tant promptament ésser aplegat [...] que tenian de ajustar-se tanta gent, y [...] quant en açó
nos ha més replicat sinó que.ls haviee manat legir per hun secretari seu una letra de sa magestat scrita a dits consellers, la qual lletra contenia
molts caps, y en effecte que tot lo negoci dels
senyors diputats estave comès líberament per sa
magestat a sa excel·lència, y que la ciutat hi entrevingués en lo asento como tersero, y que.s
mantingués compte a la autoritat que.s deu al
Sant Offici, y que oÿda dita lletra los dits senyors consellers haien supplicat a sa excel·lència que.ls ne manàs donar còpia, y axí se’n heren tornats a casa de la ciutat, de hont havien
deliberat fer asaber tot lo sobredit a dits senyors
diputats, per a que tots mirassen y pensassen llo
que més convenia. E los senyors deputats los feren de resposta que lo senyor bisbe deputat eca.
b.
c.
d.

clesiàstich here (absent) del concistori, y que
deprés dinar procurarian de ajunctar-se tots de
bona hora, y que dits senyors consellers també
los fessen mercè de ajunctar-se perquè.ls puguessen tornar la resposta. E aprés de ésser-se’n
tornat dit Valasco, mossèn Miquel Boera, sotasíndic de la ciutat, vingué en concistori y dix a
dits senyors deputats com los magnífichs de
consellers lo trametrian aquí per a // 9v // dir a
sas senyories, com ells estaven ajunctats en la
casa de la ciutat, per a saber si.ls occoria alguna
cosa per lo que de matí los havien tramès a dir, a
les senyors depputats li respongueren que digués a ses magnificències que en la hora matexa
los tornarian resposta, y axí, la hora matexa, los
trameteren resposta a mossèn Riembau de Corbera, senyor de Llinàs, y mossèn Miquel Bastida, ciutedà de Barcelona. En aquest die, (deprés dinar), a les tres hores, en lo concistori de
la casa (de la Diputació un secretario) de sa excel·lència le havia manat que vingués per a dir a
sas senyorias que sa excel·lència li havia donada
huna lletra de sa magestat, la qual convenia se
legís en aquest concistori en presència dels [...]
los senyors diputats le respongueren que ells farien ajustar les persones eletes per las sinc
horas.
Divendres, a VIIIo. En aquest diea, deprés dinar, vingueren a la casa de la Diputació y en lo
concistori de dita casab, mossèn Jenot Salbà y
mossènc... Fivaller, de part dels senyors consellers de la present ciutat, per a fer-los asaber
com lo excel·lentíssimo senyord lloctinent de
sa magestat envià als consellés que fossen a sa
casa, y essent allí los publicà una carta de sa magestat, en la qual carta tocava de par tots aquestos negocis a mans de sa excel·lència líberament, y més avant los digué que sempre que hi
agués que tractar ab ells ho escoltaria y tractaria, y los consellers, tenint respecte als embaxadors que a sa magestat tenen, y que encara no
havien parlat a sa magestat, y apar // 10r //
als consellers y al consell no entendre en cosa
ninguna fins a entendre de sas senyoria si.ls
convenia se tractàs alguna cosae, que.ls ho
fessen a saber, perquè ells tanbé són part en
aquest negoci y tenen scrit a sa magestat, y com
la resposta de aquest negossi triga los fan a saber que ells no han moguda cosa alguna per no
saber lo que convenia se tractàs, y axí los ho
feien a saber que aparaxent-losf que.s degue
tractar los ho fessen a saber, que ells ho tractaa. die interlineat.
b. casa interlineat.
c. a continuació un espai en blanc.
d. excel·lentíssimo senyor interlineat.
e. se tractàs alguna cosa interlineat.
f. los interlineat, damunt de que.ls poria ratllat.

squerra interlineat.
a continuació ratllat mossèn.
a continuació ratllat mossèn.
a continuació repetit per.
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rian, conforme lo que bé.ls estarà. E los dits senyors deputats e oÿdors de comptes, oÿt lo que
dalt per los demunt dits mossèn Salbà y mossèn
Fivaller los és estat dit, los responguerena que
bessen les mans a sas magnificències per la
mersè, y a sas mercès per lo treball. E los senyors deputats digueren a don Jaume de Mitjavila y mossèn Enrich Terré que de llur part
anassen a sas magnificències y de llur part los
diguessen que havian entès lo que perb mossèn
Salbà y mossèn Fivaller los era estat referit, y
com sia cosa de importància que de matí ferian
ajustar les persones eletes y que del que del·liberarian los ne tornarian resposta.
11r

Dijous, XXII. En aquest dia, deprés dinar, se
ajustaren los molt il·lustre y reverendíssimo
senyor bisbe de Urgell, lo abat de Sant Culgat,
lo batlliu de Mallorca, lo prior Caldés, lo degà
Vives, lo pabordre Albanell, lo canonge Comes, lo canonge Vilana, lo abat del Stany. Militars: lo il·lustre vescompte de Rocabertí, don
Joan de Boxadors, don Bernat Meca, mossèn
Sancmenat de Santiga, don Jaume de Mitjavila,
mossèn Bellafilla, mossèn Burguès, mossèn
Agulló, mossèn Gravalossa, lo baró de Rocafort, don Bernat de Marimon, don Joan de
Guimerà, mossèn Miquel Oliver, mossèn Grabiel Cassador, mossèn Ervells, mossèn Luís
Gualbes, mossèn Riembau de Corbera, mossèn Luís Boxadors, lo comanador // 11v //
Giginta, don Guillem de Sinesterres, don Joan
de Llordat, don Jaume de Cardona, mossèn
Gaspar Ivorra, mossèn Galceran Alentorn,
mossèn Salbà, mossèn Francesch Boxadors,
mossèn Galceran Cahors, lo comanador Mandossa, mossèn Ortís de Concabella, mossèn
Pere Pau Bonaventura Bolet. Reals: mossèn
Pere Farreres, mossèn Grau, mossèn Valseca,
mossèn Llul, menor, mossèn Salbà, mossèn
Bastida.

llur vot, pus havia hoït lo magnífich conseller
lo que assí se havie votat. E tornats dit mossèn
Miquel de Boxadors y dit mossèn Bellafilla, referiren com ells havien dit a dits magnífichs
consellers lo que per ses senyories los ere estat
dit [...], havian respost que diguessen a dits senyors deputats [...] consellers fossen desenganats que ells no aguessen [...] en lo negosi que
ells veurian lo que los seria aconsellat.

[1569 ]

Dimecres, XXVIII. En aquest die anaren los sen
yors diputats, ensemps ab los honorables
oÿdors de comptes, concistorialment, acompanyats dels officials de la casa de la Deputació y
altres, a visitar al noble y reverent don Miquel
Vic, deputat ecclesiàstich del regne de València, lo qual posava en lo carrer de les Polleres,
en la casa de mossèn Santcliment, segons se
diu.
12v

Dilluns, XXVI. En aquest dia, de matí, los senyors deputats enviaren a mossèn Miquel de
Boxadors y a mossèn Joan Miquel de Bellafilla,
donsells, en Barcelona domiciliats, als magnífichs consellers de la present ciutat per a que, de
part de dits senyors deputats, diguessen a dits
magnífichs consellers com en ajust que.s tingué de les persones dels tres estaments a XXII
del present, sobre los negossis que allí.s proposaren, lo magnífich conseller en cap, misser
Lluís Setantí, no havia volgut dir son vot, dient
que attès que no sabia si la ciutat havia de ésser
tractadora // 12r // del negossi que.s propossa a
dites persones, per lo que seria inconvenient
que ses magnificències los enviassen a dir
a. E lo dits... respongueren interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat lo.

Octubre, any

MDLXVIIIIo

Dissapte, al primer de octubre. En aquest dia,
de matí, estant los senyors deputats y oÿdors de
comptes en concistori, y sent enseps ab ells los
honorables misser Francesch Serra, assessor, y
misser Lluís de Copons, advocat fiscal del General, [...] il·lustre y reverendíssimo bisbe de
Barchinona, canseller, y lo molt magnífich
(misser Francesch Muntaner), regent la cansellaria, y estan en conscistori lo reverendíssimo
senyor bisbe de Barcelona (digué) que com havent entès lo quant convenia per a la quietut de
aquesta ciutat y de tot lo Principat que fos posat assiento en las contencions són entre los
senyors deputats y reverents pares inquisidors,
y en los procehiments axí de captura com altres
fets per los doctors dels Real Consell Criminal
contra les persones dels deputats del trienni
més proppassata, y vehent tantbé que sa magestat ab la lletra té escrita al lloctinent general, la
qual és estada legida dies ha en concistori, desitjant dites contencions se rematen del tot sens
que de elles reste rastre algú, cometia al dit
lloctinent general que sens consulta alguna
possàs assiento en dit negossi, per medi dels
magnífichs consellers de la present ciutat o altres que ben vist fos, y havent entès dit senyor
bisbe y regent que havent-se tractat ab las personas dels tres estaments si los dits magnífichs
consellers se haurian de possar per medi, era estat resolt que convenia més que dits consellers
per ser la principal part del bras real del present
Principat aconsellassen als senyors deputats en
aquest negossi que no que.s posassen per tersers, y vehent tantbé, dit senyor bisbe y regent,
que no.s podia bonament arribar al assiento del
dit negossi que no.s donàs principi a algun
a. a continuació ratllat passat.
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tracte per medi del qual se entengués en los
agravis per dits senyors deputats pretesos, havian determinat venir en concistori y supplicar
a sa senyoria y mersès pus sa magestat se justificava y donava forma tant convenient per a que
dit negossi se pugués ben assentar, volguessen
admetre dit tracte, y si.ls paria que ells fossen
persones convenients para ell, y per a ser tercés
entre los dits senyors deputats y lo dit lloctinent general ells se offerian a fer y ajudar en tot
lo que per a la bona direcció y effecte del assiento del dit negossi convingués. E aprés lo dit
senyor regent, repetint las demés de les coses
per dit senyor bisbe referides y exagerant molt
quant convenia que dit assiento no.s diferís, axí
per los molts gastos que per rahó de dit negossi
se offerexen com per los molts inconvenients
que de diferir-se o no donar-sea assiento en dit
negossi podrian resultar, de restar sa magestat
desabut de que havent fetes tantes justificacions no s’í hagués tingut compte, prega dit
senyor als dits senyors deputats lo matex, y offerí per sa part tot lo que per al bé dit negossi
convingués. // 13r // E los dits senyors deputats, per orgue del reverendíssimo senyor bisbe
de Vich, deputat ecclesiàstich, responent, digueren que agrahíam molt a sa senyoria y mercè
lo desig que mostraven tenir de la quietut y assiento de dit negossi, y que comunicat que haguessen sobre lo que.ls ere estat diferit los tornarian resposta (y axí) dits senyor bisbe y
reverent se’n anaren.
13v

sa magestat los scriu que ell los explique certes
coses, que ells stam prests y aparellats per a la
hora que sa excel·lènciaa serà servit. Essent tornat dit síndich en concistori, a les tres hores deprés dinar referí a ses senyories com ell era anat
a sa excel·lència, al qual havia explicat lo susdit,
y que sa excel·lència li havia dit que ell anava al
cap deprés dinar, que la hora fos per les sinc hores, y aprés, anat-se’n dit síndic dos ho tres passos de sa excel·lència, sa excel·lència lo cridà
dient-li, “mirat, vos bolvéys antes de las sincho
para ver si seré buelto”. E lo matex dia, stant dits
senyors en concistori, a les tres hores y mitja deprés dinar, vinguéb en concistori mossèn Bernat Macip, scrivà de manament de sa magestat,
y de part de sa excel·lència dix a dits senyors deputats lo següent, lo qual portava en scrits:
“que ells han enviat a dir a sa excel·lència que li
volrian anar a parlar, que diu sa excel·lència si és
per a parlar o negociar ab sa excel·lència que a
les sinc hores serà tornat, que.y vagen en hora
bona, però que si és per a que.ls explique la crehència de sa magestat diu en sa carta que no té
que explicar-losc més del que sa magstat los diu
ab sa carta”.

Dissabte, a VIII. En aquest dia, stant los senyors
deputats y oÿdors de comptes, a les deu hores
tocades ans de mitgjorn, poch o manc, [...] concistori mossèn Bernat Massip, scrivà de manament de sa magestat, y sent devant ses senyories dix que excel·lència li havia manat que
donàs aquella lletra de sa magestat als senyors
deputats, y que com la.ls hauria donada ne llevàs acte, dient açò de una lletra closa y sagellada ab lo sagell real, dirigida en lo sobrescrit als
dits senyors deputats, la qual lletra donà en
mans del molt il·lustre y reverendíssimo senyor
bisbe de Vic, deputat ecclesiàstich. Rebé dita
lletra ab aquellab honor y reverència deguda, y
que besan les mans a sa excel·lència per la mercèc los ha feta de manar-los enviar dita lletra, y
que veuran lo en ella contengut. En aquest matex dia, stant dits senyors deputats en concistori, manaren a mossèn Anthoni Joan Bonet, síndich del General, que anàs a sa excel·lència y
que li digués de part dels dits senyors deputats i
digués lo per la carta que sa excel·lència los ha
tramessa de sa magestat vuy, ab la crehensa que

Dilluns, a X. En aquest dia, a les quatre hores
passat mixdia poc més ho manco, stant los senyors deputats junctament ab los honorables
oÿdors de comptes en concistori, lo oÿdor real
absent del dit concistori per sa indisposició corporal, arribà en concistori mossèn Joan Fogassot, scrivà de manament de sa magestat, lo
qual, de part de sa excel·lència dix a dits senyors
deputats que sa excel·lència deia que los senyors deputats concistorialment anassen a palàcio, que.ls volia parlar. E los senyors deputats, quasi encontinent, acompanyats dels oficials de la casa de la Deputació, General y Bolla
anaren a sa excel·lència. Essent davant ell, sa excel·lència los dix lo següent o semblants paraules: que “los havía enviada una carta de sa magestat” y que tardavant molt en tornar-li resposta, que sent una cosa tant clara que no.y
havia contrafactio de constitucions ni de capítol
de Cort, del que’n estava molt ben informat,
sinó que havian de hobehir al que sa magestat
manava, que per ço no.y havia perquè detenir-se, sinó que li tornassen la resposta, perquè
ell la pugués enviar a sa magestat. E per los senyors deputats, per orgue del reverendíssimo
senyor bisbe de Vich, deputat ecclesiàstich, respongueren que avian hoït lo que sa excel·lència
los havia dit y que ho tractarian entre ells y li
tornarian la resposta. Essent a mitja escala, tornant-se’n dits senyors deputats, mossèn Bernat

a. se interlineat.
b. ab aquella interlineat.
c. a continuació ratllat les.

a. a continuació repetit que sa excel·lència.
b. a continuació ratllat deprés dinar.
c. los interlineat.

14r
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Macip, scrivà de manament de sa magestat, ha
dit a dits senyors deputats, de part de sa excel·
lència, que los dits senyors deputats personalment tornassen la resposta, y axí se’n tornaren a
la casa de la Deputació.

sors y advocats ordinaris del dit General, de la
ciutat de Leyda y altres parts, hont era anat ab
licència dels senyors deputats.
18r

Dimars, a XI. En aquest dia, deprés dinar, entre
les quatre y sinc hores, lo il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe de Vic, deputat ecclesiàstich,
estant per sa indisposició en lo llit de son aposento, // 14v // en presència del magnífich senyor misser Nadal Ciurana, deputat real, digué
a mí, Anthoni Joan Bonet, síndich del General,
que anàsa a sa excel·lència y li digués com per la
indisposició del deputat ecclesiàstich y deputat
militar y oÿdors real no se heren ajustats vuy
per poder tornar la resposta a sa excel·lència sobre lo que air los digué, y que plasent al Senyor
ells traballarian en ajustar-se per tornar aquella,
y que sa excel·lència li digué “está muy bien y desidles que la agan con la mayor brevedat que podieren”.
Dimecres, a XII. En aquest dia, de matí, a les
nou hores, lo dit Anthoni Joan Bonet, essent
en concistori los senyores deputats militar y
real, oÿdors ecclesiàstich, militar y real referí a
ses senyories los desús dit. En aquest mateix dia
partí lo honorable misser Francesch Serra, altre
dels honorables assessors de la casa de la Deputació, lo qual anava [...] y portava comissió dels
senyors deputats per a que sent en Leyda entengués en alguns negocis que ocorrian al bé del
General en dita ciutat.
15v

Dilluns, a XXIIII. En aquest dia, de matí, entre
nou y deu hores ans de mitx dia, los senyors deputats y oÿdors de comptes, acompanyats dels
officials de la casa de la Deputació, hisqueren
concistorialment a reebre los embaxadors que
anaven a la cort de sa magestat y havian stat detinguts en Leyda, de hont se’n hagueren de tornar per orde dels dits senyors deputats, y essent
al portal de Sanct Anthoni, prop de la Creu Cuberta, trobaren dits embaxadors qui venian,
que eren lo molt reverent don Miquel Tormo,
prior de Besalú, don Luýs de Cardona, mossèn
Miquel Salgueda, lo cabiscol Gomis, mossèn
Honofre de Alentorn, senyor de Seró, mossèn
Gibert, lo pabordre Salbà, mossèn Alex Hospital y mossèn... de Navel, y feta ab dits embaxadors la benvinguda vingueren a la casa de la Deputació, y anavan en la forma que anavan com
se’n anaren, com appar en lo present dietari, a
XXIII de agost proppassat.
Dijous, a XXVII. En aquest dia tornà lo honorable misser Francesch Serra, altre dels assesa. a continuació repetit que anàs.

Noembre, any
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Dimars, a XXII. En aquest dia los senyors deputats trameteren al reverent capítol de la Seu de
Barchinona lo magnífich misser Montserrat
Guardiola, assessor del General, ensemps de
Francesch Cavaller, notari, altre dels ajudants
ordinaris de la scrivania major y servint lo offici
de scrivà major per indesposició de mossèn Joseph Cellers, escrivà major del General, par a
que dit misser Guardiola explicàs, de part de
dits senyors deputats al dit reverent capítol, las
novas que ultimadament se tenen de Roma per
lletres dels embaxadors que són en dita cort de
Roma, y los fes llegir en dit capítol per dit Francesch Cavaller tres lletres que fins en aquella
hora havia rebudes ultimadament de dits embaxadors, y que.ls lliuràs dos còpiasa de dos
memorials, junctament ab duas lletras reebuts,
perquè aquells vesen ab spay y los suppliquasen
que sobre lo contengut en dites lletres y memorials aconsellasen a dits senyors deputats lo fahedor, com bé tenian acostumat. E de fet los
sobredits anaren, yb convocat lo capítol en la
forma acostumada, present en ell lo molt il·
lustre y reverendíssimo senyor bisbe de Barchinona, fonch explicada per dit misser Monserrat
Guardiola sa embaxada, segons la orde li era
stat donat, e legides per dit Francesch Cavaller
en dit capítol tres lletres de dits embaxadors
trameses als senyors deputatsc, ço és, la una de
XIIII y l’altra de XX de octubre proppassat, y la
derrera de 2 de noembre corrent, y lliurades
dos còpies dels dits memorials, lo hu del fet y
l’altre en dret, que eran stats presentats per part
dels inquisidors als reverendíssimos y il·lustríssimos cardenals en Roma, a quid sa sanctedat
havia comès lo negoci de les contencions, los
quals dexà dit misser Guardiola en mà de dit
molt il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe de
Barchinona, dit reverendíssimo senyor bisbe
dix que allí.s mirarian dits memorials y se tractaria lo que convindria, y que.n enviarian resposta a dits senyors deputats. Y tornat dit misser Guardiola en concistori, ho refferí a dits
senyors deputats com stà dit. E lo matex dia, y
quasi encontinent, dits senyors deputats manaren a mossèn Miquel Ciurana, regent los comptes del General, que junctament ab dit Francesch Cavaller anàs a fer semblant embaxada als
magnífichs consellers, y tanbé dit Cavaller los
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat una.
a continuació ratllat ref.
a continuació ratllat la trameses.
a continuació ratllat dits.
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legís dites lletres y los dexàs altres dos còpias de
dits memorials. E tornat dit mossèn Miquel
Ciurana en concistari, a dits senyors deputats
refferí com havia dit a dits senyors de consellers
lo que per ses senyorias li era stat dit, y se.ls eran
stades per dit Cavaller legides dites lletres y dexats los dos memorials, y que dits magnífichs
consellers havian molt regraciat a sas senyories
la mercè de comunicar-los dites lletres y dar-los
dits memorials, y que ells los mirarian ab molta
diligència y tractarian sobre dit negoci lo fahedor, y de tot ne tornarian resposta a ses senyorias.
Dimecres, a XXIII. En aquest dia, entre les nou y
les deu ans de mitxdia, vingué en lo concistori
Anthoni Joan Capdevila, correu de sa magestat, qui en aquella mateixa hora arribava de
Roma despatxat per los molt reverents y magnífichs mossèn Miquel de Agulló y mossèn
Galceran de Burguès, embaxadors del General
en Roma, als senyors deputats, y fent aportar
en lo concistori una balija tancada en clau aquella obrí en presència dels senyors deputats y
oÿdors y assessors de la casa, absent emperò del
dit concistori lo reverendíssimo senyor bisbe
de Vich per sa indesposició corporal, tragué un
despatx dirigit a dits senyors deputats, y aquell
ubert fonch trobat que junctament ab ell venia
altre despatx dirigit al excel·lent lloctinent general, y havent legida la lletra dels dits embaxadors y havent vist que ab ella que los deya que
aquell despatx los havia comanat lo embaxador
de Spanya, que per so les senyories lo fessen donar en mans de dit lloctinent general. Encontinent manaren dits senyors deputats cridar a
Antoni Joan Bonet, síndich del General, al qual
manaren que junctament ab Pere Buldú, servint lo offici de oste de correus en la present
ciutat, portàs lo dit despatx en mans del dit excel·lentíssimo lloctinent general, y axí lo dit
Antoni Joan Bonet y lo dit Boldú prengueren
dit despatx y poch aprés, tornat en concistori lo
dit síndich, feu relació com era stat en casa del
lloctinent general y li havia // 18v // donat lo
dit despatx en ses pròprias mans, y que lo dit
lloctinent general li havia respost que agrahia
molt a dits senyors deputats lo cuydado havian
tingut de enviar-li lo dit despatx. E ubert lo dit
despatx que per als dits senyors deputats venia,
ultra las lletras que per a dits senyors deputats
venian de dits embaxadors del General y del
cardenal Boncompany tituli sancti Sisti, foren
trobats quatre breus apostòlics en pergamí
scrits, uberts, la data dels quals era tota en un
mateix dia, ço és, de en Roma a X de noembre
corrent, lo hú dels quals contenia un mandato
o monitori dirigit al excel·lent lloctinent general y a misser Miquel Quintana y a tots los altres
doctors del Consell Real Criminal del pre-

sent Principat y a altres qui pertingués, manant-los a quiscú de aquells que dins sis dias
inmediatament següent aprés de la presentació
del dit breu o monitori, haguessen de relaxar y
haver relaxat la persona de misser Francesch
Sans, altre dels honorables assessors ordinaris
de la casa de la Deputació, sots pena de excomunicació et cetera; y lo segon breu contenia
altra mandato o monitori dirigit al reverendíssimo bisbe de Barchinona, manant-lia a pena de
suspenció a divinis, privació del bisbat y de altres dignitats o beneficis que obtingués y inhabilitat de obtenir-ne altres y confiscació de tots
sos béns, que ab tot effecte procuràs la relaxació
del dit misser Francesch Sans, y que per a dit effecte decernís monitoris contra los dits doctors
del Real Consell Criminal y altres officials a qui
tocàs, manant-los a pena de excomunicació que
dins sis dias aprés de la dita monició haguessen
de relaxar la persona que dit misser Francesch
Sans; lo tercer breu contenia altre monitori dirigit Universis et singulis, y manant-los que per
a dit effecte de la relaxació de la persona de dit
misser Sans decernisen senblant monitori, y ab
las matexas penas y censuras contra los dits
doctors del Real Consell Criminal y altres officials a qui tocàs; y lo quart y darrer contenia una
citació personal contra lo dit magnífich misser
Miquel Quintana, manant-li que dins sexanta
dias comptadors del dia de la presentació de ditab citació en avant comptadors, comparagués
personalment y no per procurador, sinó en sa
pròpria persona, en cort romana. Tots los quals
breus, vists perc los senyors deputats, delliberaren que ab tota promptitut fossen cridats en la
casa de la Deputació los doctors acostumats de
aplicar en los negocis de les contencions, a consell dels quals delliberaren que los dits breus fosend presentats. En aquest matex diae, entre les
dos y tres hores deprés dinar, los dits senyors
deputats, stant en concistori, feren venir mossèn Miquel Ciurana, regent los comptes, y
mossèn Balthazar Dot, ajudant del dit regent
los comptes, als quals donaren las lletras que
dit dia havian dits senyors deputats rebudas
dels dits embaxadors del General, de Roma, y
los ordenaren que aquelles aportasen a la casa
de la ciutat y aquelles legisen als magnífichs
consellers hi.ls donasen rahó de tot lo dit despatx que de Roma havien reebut. E los dits, tornats que foren, refferiren com havian explicat
als dits senyors consellers tot lo que.ls era stat
manat y que los dits consellers los havian respot
agrehian molt a dits senyors deputats lo cuydado havian tengut de fer-los a saber lo que
a.
b.
c.
d.
e.

manant-li interlineat.
a continuació ratllat mo.
vists per interlineat.
a continuació ratllat presentats.
a continuació ratllat deprés.
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passava, y que se alegravan molt de dit despatx.
E encontinent dits senyors deputats enviaren
per lo mateix effecte lo magnífich misser Monserrat Guardiola y lo dit mossèn Balthazar Dot
al reverent capítol de la Seu, los quals, essent
tornats, refferiren que per lo dit capítol se.ls havia feta resposta que se eren molt alegrats de
dits despatxs.
Dijous, XXIIII. En aquest die, de matí, vingueren en la casa de la Deputació quatre frares del
orde de predicadors, del monestir de Sancta
Catarina del dit orde de preïcadors, per a convidar als senyors deputats que lo dia de damà,
que serà la festa de la dita gloriosa verja y màrtir
sancta Catarina, vullen assistir en la dita sglésia
al offici y sermó, quil.ls respongueren que farian com tenen de costum. En aquest die, deprés dinara, isqué de la presó lo magnífich misser Francesch Sans, altre dels honorables assessors y advocats del dit General, franc de
despeses.
19r

Divendres, XXV. Festum beate Catharine virginis et martiris. En aquest die, de matí, se ajustaren y congregaren en lo palau del rey, hont estan lo il·lustríssimo y reverendíssimo senyor
bisbe de Vic, deputat ecclesiàstic, y lo senyor
deputat real, los deputat militar y oÿdors de
comptes y officials y ministres del dit General,
y ab les masses grosses devant partiren de dit
palau, acompanyats de molts officials y ministres de dit General. Y estant arribats en dita
sglésia y assentats en son loc, a hont se acostumen de assentar, a la banda de la trona, comensaren lo offici, y havent-lo comensat vingueren
los reverents pares inquisidors de la herètica
pravitat en lo present Principat, per la porta de
la segrestia, isqueren en lo altar major y tragueren cadiresb, en las quals se assegueren, e los
senyors deputats, vehent que se eren asseguts y
estaven ab cadires, se levaren de lur loc y se’n
anaren a casa del senyor bisbe de Vic, hont se
eren ajustats, y cada hu se’n anà per sa via.
Diumenje, XXVII. En aquest dia se ajustà y
aplegà en la casa de la ciutat lo consell de Cent
jurats, en lo qual consell se legí lo memorial
que de Roma los enbaxadors que allí són han
tramès als senyors deputats, lo qual memorial
lo procurador fiscal del Sanct Offici ha donat a
sa sanctedat, ab lo qual infamen, no solament la
present ciutat, més encara tot lo present Principat y pobblats de aquell, de infaels a la sancta
sede apostòlica y a sa magestat, y de traydors y
mals cristians.

a. a continuació ratllat treg.
b. a continuació ratllat ab.

Dilluns, XXVIII. En aquest die, de matí, estant
en concistori los senyors deputats y oÿdors de
comptes, mossèn Francesch Ramon Fivaller y
mossèn Valentí de Farrera, vingueren en concistori dels dits senyors deputats // 19v // com
venien de part dels magnífichs senyors de consellers y consell de Cent, per a dir-los com air
aplegaren lo consell de cent, al qual legiren los
memorials que per se senyories los eren stats
tramesos, que de Roma havien rebuts, y vists
aquells han vist la gran infàmia que no sols a la
present ciutat, més a tot lo present Principat
han inposada, que ses senyories sien servits de
voler ajunctar y aplegar las personas dels brassos perquè és molt gran rahó que una malessa
tan gran que han inposada a tot aquest Principat se’n fassa lo sentiment que és rahó. E los
senyors deputats les respongueren que havien
entès lo que per part de la ciutat los havien dit y
que ells ne tractarian entre ells y.ls ne tornarian
resposta lo més prest porien. E al cap de una
stona, anats se’n foren del concistori los senyors bisbe de Vic, deputat ecclesiàstic, y
oÿdor real vingueren en concistori, per part de
les personas del bras militar, don Jaume de Cardona, don Barnat Johan de Marimon, mossèn
Johan Loís Lull, mossèn Francesch Setantí,
mossèn Miquel Salgueda y mossèn Benet Alemany de Alemany, qui digueren a dits senyors
deputats y oÿdors de comptes com per ordinació del il·lustre senyor vescompte de Rocabertí
se eren ajustats en la llibreria de la Seu de Barcelona las personas del bras militar, y havien resolt que vinguessen a dir y supplicar a ses senyories y mercès que allí se heren mirats los
memorials que per los embaxadors que per ses
senyories estan en Roma lo són stats tramesos,
de la relació que lo fiscal del Sanct Offici havia
donada a sa sanctedat, y ab aquells havian vist la
gran infàmia los havien imposada a tot aquest
Principat, y haven resolt que per ço perquè millor se pugués determinar lo que convingués a
la bona direcció y resulució del que se havia de
fer sobre la occorència del cas, que fossen servits de ajustar las personas dels tres staments,
perquè allí poguessen determinar lo que a ells
convingue. E explicada dita embaxada los fonc
respost per lo senyor deputat militar, per absència del deputat ecclesiàstich, que bessaven
les mans an aquells senyors per lo bon recort, y
que ells ne tractarien i.ls farian a saber la resposta. E estant axí fent y explicant dita embaxada, vingué y entrà en concistori un porter,
qui dix que defora havia tres canonges de part
del reverent capítol de la Seu de Barcelona, qui
volian parlar ab ses senyories, qui respongueren que exint aquells senyors porian entrar. Y
havent acabat son rahonament y embaxada se’n
anaren, y essent fora entraren los reverent mossèn Guillem Pere Comes, mossèn Joan Spuny y
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mossèna... Bonet, canonges de la Seu de Barchinona, qui digueren a ses senyories com lo
reverent capítol havia feta molt gran descució
sobre los memorials // 20r // que de part de sas
senyorias misser Montserrat Guardiola los havie comunicat, contenints la relació que per
part del fiscal del Sanct Offici se havia donat a
sa santedat, y vist la gran infàmia que a tot lo
Principatb ne resultava havien resolt importava
se’n donàs rahó a sa sanctedat yc a sa magestat
sens tenir compte a ninguns gastos, y que per a
dit effecte encara que dit reverent capítol no
tingués diners en comú, però que tenia plata y
joies, la qual offerie a ser senyories per al dit effecte, y perquè y que perquè ab major maduressa se pogués determinar lo que convindria
fer, los supplicaven volguessen ajustar las personas dels tres staments, e los senyors diputats
los respongueren que.ls agrehien la offerta, y
que lo demés lo deprés dinar ne farian resolució
y los farien a saber. Dit dia, deprés dinar, los
senyors deputats y oÿdors de comptes trameteren a demanar a don Jaume de Cardona y a
mossèn Miquel Salgueda per a que fessen a saber a las personas del bras militar y senyors consellers com per lo que los han enviat a dir que
ajustassen les personas del brassos per a demà
deprés dinar. E al cap de una stona, anat se’n
fonc lo senyor bisbe de Vic y senyors deputat
real, vingué en concistori, de part dels senyorsd
consellers, mossèn Luís Gibert, qui aportà una
lletra de vint-y-hu del present, dels embaxadors
que en Castella té la ciutat, havie rebuda, la
qual legí mossèn Francesch Gomis, notari.
Dimarts, a XXVIIIIo. E oÿda la ditae proposició y
lo dit memorialf, mossèn Lluís Setantí, conseller en capg, dix que ellh havia entesa la proposició, que aniria a casa de la ciutat per a deduhir-la a sos companyons perquè li donen lur
vot, y axí se’n anà. // 20v // E al cap de una
stona, stant sperant lo dit conseller, vingué
mossèn Pedrolo, scrivà de manament de sa magestat, de part de sa excel·lència, qui explicà als
dits senyors deputats y persones dels tres staments aquí ajustades que sa excel·lència tenia
necessitat dels senyors deputats per coses del
servey de sa magestat, y axí.ls pregava que ab les
persones que.ls aparegués anassen a parlar ab sa
excel·lència, y que las personas que assí estaven
a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació ratllat de.
c. a continuació ratllat vist la gran infàmia.
d. a continuació ratllat deputat.
e. dita interlineat.
f. a continuació ratllat dix que vist dit memorial y oÿda la
proposició del senyor deputat militar, és menester que per a
llevar-se lo mal nom e infàmia que de la dita relació, mossèn
Lluís Setantí, conseller en cap.
g. mossèn Lluís Setantí, conseller en cap interlineat.
h. ell interlineat.

ajustades que romanguesen, perquè si volien
consultar ab ses mercès ho poguessen fer. E ans
de partir de la casa de la Deputació, los senyors
deputats trameteren a dir als magnífichs consellers, per mossèn Joan Francesch de Carders y
mossèn Pons de Peremola, per a fer-los saber
que sa excel·lència los havie enviats a demanar.
E encontinent los senyors deputat militar y real
y oÿdors de comptes, ab les masses grans devant, acompanyats dels officials de la casa de la
Diputació que allí eren, y essent en la casa de sa
excel·lència, aquel trobaren en la sala gran,
hont també estaven los doctors del Real Consell Criminal, en presència dels quals y de moltes altres personas que allí eren presents, sa
excel·lència dix als dits senyors deputats y
oÿdors de comptes, en llengua castellana, en
substància, lo següent: que ell havia entès que
tenien ajustades en la casa de la Diputació les
persones dels tres staments per a donar-los
rahó de un memorial que han rebut de Roma, y
que ells havia molts pochs dia que tenia notícia
del dit memorial, lo qual havia fet legir allí en
consell, y havent vist les coses que en aquell se
contenien, les quals eren molts forts y scusades,
y que sabia quant contràries són a la veritat,
que ningun pot fer tan bon testimoni com ell, y
que també li cabia major obligació de deffensar
la limpiessa y fidelitat de tot aquest Principat,
com ho faria en qualsevol part que se’n tractàs,
que per ço, havent entès que las ditas personas
estaven ajustades en la casa de la Diputació per
a tractar de dit negossi, li havia aparagut, ab vot
y parer dels dits doctors del Real Consell, enviar-los a demanar per a dir-los que en tot lo
que ell pogués ajudar y valer per a mostrar la
desculpa y llimpiessa dels catalans lo.y fessen a
saber, y vessen quin modo se podia tenir que ell
ho faria ab molt compliment y de bona gana. E
lo senyor deputat militar, responent, dix que
bessaven les mans a sa excel·lència per la mercè
que.ls feye, que ells ho tractarien y consultarien
ab les persones dels dits tres staments y tornarien resposta a sa excel·lència. Essent tornats
dits senyors deputats y oÿdors de comptes de
casa de sa excel·lència, ans que referissen a les
persones dels tres staments los que sa excel·lència los havia dit, vingué mossèn Joan Luís Llull,
qui de part de dits magnífichs consellers explicà a ses senyorias com los magnífichs de consellers lo enviaven per a pregar-los los fessen
mercè de comunicar-los lo que sa excel·lència,
perquè sa excel·lència los havie també a demanar a ells, y que hi havien de anar en la matexa
hora, y per ço desitjaven saber lo que sa excel·
lència los havie dit, e lo senyor deputat militar
lo.y digué, com dalt està continuat, y axí se’n
anà a explicar-ho als dits senyorsa de consellers.
a. a continuació ratllat deputats.
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E aprés lo senyor deputat militar referí a les
persones dels staments allí congregades lo que
sa excel·lència los havie dit y las respostas los
havien feta, com dalt està dit. E al cap de una
stona mossèn Joan Miquel Sellers, scrivà major
de la casa de la ciutat, vingué en la casa de la
Diputació, de part dels magnífichs senyors de
consellers, y dix que los senyors consellers eren
arribats en la hora matexa y venien de casa de sa
excel·lència y que ells estaven tractant del fahedor, y que molt prest se resolrien y sería ací lo
conseller en cap, y supplicaven a ses senyories
que no se anyassen. E aguts molts y diversos
tractes fonch conclòs que los senyors deputats
vegen y miren lo que més convingue per lo bé y
útil del negossi, y que trametam axí a sa santedat com a sa magestat una y moltes persones,
con millor los aparrà, advertint molt en lo
modo y forma han de tenir en lo demanar, perquè en axò va molt. En aquest dia, deprés dinar, se ajustaren y congregaren en la casa de la
Diputació les persones dels tres staments devall
scrites. Ecclesiàstichs: lo molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Urgell, don Carles
de Cardona, fra Honofre de Montsuar, don
Miquel Tormo, lo abat Santjoan, mossèn Bernat Salbà, pabordre, mossèn Diego Felises, canonge de Gerona, mossèna... Jordà, ardiaca de
Gerona, lo degà Vives, mossèn Guillem Pere
Comes, canonge de la Seu de Barcelona, lo canonge Balsells, lo canonge Borrell, lo canonge
Bonet, lo canonge Aguilar, lo cabíscol Cordelles, don Macià Paguera, canonge de la Seu de
Tarragona, lo ardiaca Vilar, de Gerona, lo abat
de Sant Culgat, don Angel Santelles, comanador de Sant Joan, mossèn Sagimón Ferreres,
mossèn Bernat Sant // 21v // climent. Militars:
lo il·lustre vescompte de Rocabertí, don Lluís
de Cardona, don Jaume de Cardona, don Bernat Joan de Marimon, don Anton d’Oms, mossèn Francesch Fivaller, don Joan de Guimerà,
mossèn Pons de Montclar, mossèn Pons de Peremola, don Miquel des Palau, mossèn Federic
Pol, mossèn Alta-riba, mossèn Jenot de Rajadell, mossèn Nurí Joan de Sorribes, don Baranguer de Paguera, don Antón de Pau y de Rocabertí, don Joan Meca, don Bernat de Aril,
mossèn Salbà, mossèn Francesch de Calders de
Segur, don Antic Palau, mossèn Pau Llul, mossèn Jaume Aguilar y de Peralta, don Federic des
Palau, mossèn Francesch Agulló, mossèn Pere
Secosta, mossèn Ramon de Planella, mossèn
Lluís de Rajadell, mossèn Francesch Fivaller,
mossèn Francesch Vilafranca, mossèn Nofre
Cardona, don Gaspar Jossa, mossèn Gabriel
Joan de Oliva, mossèn Jaume Colom, mossèn
Joan Dusay, mossèn Sabestià Ros, mossèn Dionís Scarrer, mossèn Perot Tamerit, mossèn
a. a continuació un espai en blanc.

Gaspar Aguilar, don Joan Teré, major, don
Joan Terré, menor, don Martí Meca, mossèn
Enric Agullana, mossèn Pere Cassador, mossèn
Francesch Cassador, don Guillem de Sinester
res, mossèn Francesch Setantí, mossèn Alamany Callar, mossèn Joan Sella, mossèn Gaspara Ferran de Vilafranca, mossènb... Tamerit,
mossènc... Bastida, don Gaspar Burguès, mossènd... Morí, de Vilana, mossèn Benet Alamany, don Lluís Sentelles, mossèn Ramon Vicens Santmanat, mossèn Francesch de Malla,
mossène... Badia, don Garau Alentorn, mossèn
Llobregat, mossèn Hierònim Alsina, don Francesch des Bosch, don Pedro de Castellet, don
Jaume Mijavila, don Luís de Paguera, don Joan
de Aril, mossèn Galceran Cahorts, mossèn Barthomeu Costabella, don Federic de Cabrera.
Reals: mossèn Lluís Setantí, mossèn Joan Luís
Llul, mossèn Luís Gibert, mossèn Valentí Fer
reres, mossèn Pere Amat, mossèn Sapila, mossèn Joan Coma, mossèn Ferreres, mossèn Salgueda, mossèn Gabriel Costa, mossèn Abel,
mossèn Miquel Vallseca, mossèn Bastida, mossèn Jaume Vila, mossèn Francesch Ferrer Despuig, mossèn Grau, mossèn Puigdepons y Joan
Amell. A les qual persones, com dit és ajustades
y congregades, per lo senyor deputat militar,
per absència del senyor bisbe de Vic, deputat
ecclesiàstic, fonc feta la proposta següent: “los
embaxadors qui per nosaltres estan en Roma
nos han enviat un memorial en fet y un altre en
dret, los quals, nos diuen, són estats donats per
part del fiscal de la General Inquisició a sa sanctedat y als reverendíssims cardenals a qui lo negossi de les contencions entre los reverents pares inquisidors y nosaltres suscitades està comès, y conté lo memorial en fet una relació de
tot lo que per part de dit fiscal se pretén ha passat en lo negossi de dites contencions, los quals
memorials, haven comunicat ab lo reverent capítol d’esta ciutat y ab los magnífichs consellers
y consell de Cent jurats, y havent paragut a tots
que ab dita relació se imposa una tant gran infàmia contra tota veritat a aquesta ciutat y a tot lo
present Principat, que en ninguna manera se
deu dissimular, haven desliberat juntar a vostres senyories y mercès per a supplicar-los nos
vullen aconsellar la forma y modof que.ls apar
rà més convé per a reparar axí ab sa santedat
com ab sa magestat y en altres parts ha ont convingue la infàmia que ab dit memorial y relació
se ha imposat a tot aquest Principat. // 22r // Y
aprés, per misser Lluís de Copons fonc legit
lo memorial que de Roma los ambaxadors

[1569 ]

a. a continuació ratllat Vila.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació un espai en blanc.
d. a continuació un espai en blanc.
e. a continuació un espai en blanc.
f. y modo interlineat.
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han tramès a dits senyors deputats; fonc legit
en cathalà. E feta dita conclusió, los senyors deputats y oÿdors de comptes digueren als senyor
Joan Francesch de Calders, senyor de Segur,
que.ls fes mercè de anar a sa excel·lència ell y
misser Luís de Copons, y li diguessen que feien
a saber a sa excel·lència com havien referit a les
persones dels brassos que estaven congregades
en la casa de la Diputació la mercè que sa excel·
lència los havia feta de offerir-los sa favor en lo
present negossi, y que per ésser tart no havien
clos ninguna cosa, més que lo endemà se ajustarien y lo que determinaren farien saber a sa
excel·lència, y axí partiren de la casa de la Diputació.
Dimecres, XXX. Festum beati Andree apostoli. En
aquest die, deprés dinar, se féu extracció en la
casa de la ciutat de consellers, y foren extrets
misser Antoni Çarrovira, conseller en cap, misser Barnat Fivaller, mossèn Onofre Alex de
Hospital, mossèn Jaume Cassademunt y mossèn Pau Vila, spesier. Obrers: mossèn Federic
Vilana y mossèna Pere Jaume Francesch Porralló, spesier. En aquest die mossèn Joan Francesch de Calders referí a mí, Josef Cellers, scrivà
major del General, com ell y misser Loís de Copons la nit passada eren stats ab sa excel·lència,
de ordinació dels senyors deputats, y li havien
dit lo que per ses senyories lo era estat dit, com
dalt està continuat, y que sa excel·lència los dix
que “los diputados tractassen el negossio a su plaser y, en todo lo que fuesse menester, ell no les faltaría porque les sobrava lab razón para ello”, y axí
m’o referí dit senyor Caldés.
23r

Desembre, any

més convenients per al reparo de la infàmia a
aquest Principat imposada. E tornats foren los
dits senyors don Bernat Aymeric, mossèn Miquel de Boxadors y mossèn Joan Pau Ciurana,
y referiren als dits senyors deputats com heren
estats ab sa excel·lència y li havien dit lo dalt
contingut, y que sa excel·lència los respòs dient
lo molt que ell desitjava plaure als senyors deputats y al present Principat, y que junctaria lo
Real Consell per a que millor y ab més compliment poguessen determinar lo que en açò se
havia d’escriure, y que volguera saber los caps
més principals per los quals se havia de sastifer,
y que volria saber los senyors deputats quin
orde.y tindrien, perquè fossen tots ab una rahó
conformes, y que tot lo que ell poria fer ho faria
de bona voluntat, y axí ho referiren a mí, Josef
Cellers, scrivà major del dit General. En aquest
dia, deprés dinar, foren ajustats los doctors següents per los negossis corrents: misser Pere
Aylla, misser Farran, misser Andreu Ferrer,
misser Tuxent, misser Baptista Serra, misser Saragossa, misser Bohera, misser Gort, misser
Guardiola, misser Càller.
23v

Dimarç, VI. Festum beati Nicholai episcopi. En
aquest die partiren de la casa de mossèn Johan
Gomis, oÿdor reala, los senyors deputats militar
y real y oÿdors de comptes, lo senyor deputat
ecclesiàstich per star indespost no.y anà, y
acompanyats de molts officials y ministres del
dit General anaren al monestir de framenors,
hon oïren lo offici y sermó; sermonà mestreb...
Sangurri, de la mateixa casa. Foren-hi los consellers. Al donar de la pau vingueren dos frares ab
capas y donaren pau als senyors de deputats y
consellers, tots en un matex punt y temps.

MDLXVIIII

Divendres, II. En aquest die, deprés dinar, los
senyors deputats militar y real, lo ecclesiàstic
absent del present concistori per indisposició
de sa personac, y oÿdors de comptes, digueren
y pregaren a don Bernat Aymeric, mossèn Miquel de Boxadors y a mossèn Joan Pau Ciurana
que anassen al excel·lentíssimo senyor lloctinent general, y de llur part li diguessen que los
senyors deputats bessen les mans de sa excel·
lència per la offerta los té feta de ajudar per sa
part a reparar la infàmia y mal renom que contra tota veritat a aquest Principat se ha imposat,
y axí la rebran en que totes les diligències que a
sa excel·lència y son consell los aparegue fer per
al dit effecte les fassen en lo modo y forma com
se hage de fer, no ténen que dir-li més de remetre-ho a sa excel·lència y a son consell, dels
quals tenen certitut pendran en açò los medis

Dilluns, V. En aquest die, de matí, vingueren
en concistori dos frares del Jesús que estan en
lo monestir de framenós de la present ciutat,
per ha conbidar-los per a demà, que serà la festa
del gloriós sanct Nicolau, per lo offici y sermó.

24r

a. a continuació ratllat Pau Vila.
b. a continuació ratllat vol.
c. a continuació ratllat absent del present concistori.

Dijous, VIII. Festum Purissime Concepcionis Virginis Marie. En aquest die, de matí, aprés del
offici, se féu solemna professó entorn de la Seu,
exint per lo portal major, por lo palau del senyor bisbe e per la plassa de Sanct Jaume, per la
Calsateria, per la plassa del Rey, devant la Inquisició y per la plassa de la Seu, y tornà entrar
per lo matex portal per hont era exida; anava.y
la àliga y anà.y molta gent.
Dimarç, XIII. Festum beate Lusie virginis. En
aquest die en la casa de lac ciutat, en lo consell
a. real interlineat.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació ratllat Deputació.
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24v

de Cent, se feu extracció de mostesaf y administrador de las plassas.

Dilluns,
tiris.

Dimecres, XIIII. En aquest die, deprés dinar,
dea part dels magnífichs consellers de la present
ciutat, vingueren en concistori mossèn Ramon
Vicens de Sanctmenat y mossèn Jaume Johan
Çapila, qui dix als senyors deputats militar y
real y oÿdors de comptes, lo senyor bisbe per
trobar-se de mala gana no vingué en concistori,
que lo dia de air se legiren en lo dit consell de
Cent los lurs vots y ab aquellb veren alguna diferència que en lurs vots hi ha, que suppliquen
a ses senyories vullen avenir y concordar-se,
que.n una cosa que tant importa, perquè air en
lo consell de Cent se feu extracció de la persona
qui havia de anar a Roma, que és mossèn Loís
Gibert, y per ha Castella mossènc... Benet Codina, y ja són elegides les persones per ha apuntar y fer los memorials y scriptures convenients,
y que parria mal que las personas per part de la
ciutat anassen primer que los del General. E lo
senyor mossèn Francesch de Alentornd, deputat militar, los respòs que agraïen a ses magnificències lo bon recort y a ses mersès lo treball, y
que per no ésser-hi lo senyor bisbe de Vic, deputat ecclesiàstic, no.s podia fer ni tractar cosas
ninguna sens sa presència, y que essent en concistori se tractaria hi.u farian a saber a ses magnificiències la determinació ne farien.

Dimarç, XXVII. Festum beati Johannis apostoli et
evangeliste.

Dijous, XV. En aquest die partí per a la sobrecol·lecta de ponent mossèn Francesc Aguiló,
sobrecollidor del dit General.
25r

Dimecres,
sentium.
27r

28r

Janer, any

Festum sanctorum Inno

MDLXX

Divendres, XIII. En aquest die partí per a Tarragona lo senyor mossèn Anthoni Johan Delgado, oÿdor de comptes ecclesiàstic, per sos negossis y affers propis.
Dimarç, XVII. Festum beati Anthonii confessoris.
Dimecres, XVIII. En aquest matex die, al vespre,
arribà en la present ciutat lo honorable mossèn
Loís de Copons, advocat fiscal.

28v

Divendres, XX. Festum beati Sabestiani martiris.
Dissabta, XXI. En aquest die vingué en concistori lo honorable misser Loís de Copons, advocat fiscal.
Diumenje, XXII. Septuagessima. Festum beati
Vincencii. En aquest die, conforme los capítols
de la cofraria, se havia de fer en la plassa del
Born tornetx, y no se féu per causa de la conpetèncias concorren. En aquest die, de matí, a
hora de levar dia, per lo rey de Alger, qui ab
gran camp ere anat sobre Tunis, lo prengué ab
consert de la gent de la terra, y lo rey de aquella,
amic de la magestat del rey nostre senyor, se recollí, uns diuen que en un loc que.s diu Alcàsar
y altros diuen a La Goleta; que de tot siae...

29r

Diumenge, XXV, del mes de desembre. Nativitas Domini Nostri Jesuchristi.
a.
b.
c.
d.
e.

XXVIII.

[1570 ]

Dimarçc, III. En aquest die partí de la present
ciutat per a la Manresanad lo honorable misser
Loís de Copons, advocat fiscal.

Dimecres, XXI. Festum beati Andree apostoli.

26r

Festum beati Stefani prothomar-

Diumenjea, lo primer. Festum Circunsissionis
Domini. En aquest die los consellers feren la
cavalcada en la forma acostumada, y per lo molt
gran vent yb fret que féu los vedriés no pararen
molt.

Dimarç, XX. En aquest die, a la tarda, entraren
en la present ciutat don Miquel Bosc, mossèn
Baranguer Çapila y misser Francesch Claris,
embaxadors tramesos per los senyors de deputats a sa magestat, y vingueren secrets que no.s
sabé lur entrada fins foren entrats.

Dijous, XXII. En aquest die, de matí, al toc de
les deu hores, arribaren los senyors don Miquel
del Bosc y de Sanctvicens, mossèn Baranguer
Çapila y misser Francesch Claris, embaxadors
tramesos per los senyors deputats a sa magestat, a la porta del concistori, y sabent-ho los senyors deputats y oÿdorse isqueren a rebrel’s, y
essent en concistori feren relació.

XXVI.

a continuació ratllat ordin.
a continuació ratllat verien.
a continuació un espai en blanc.
Alentorn interlineat, damunt de Calders ratllat.
y oÿdors interlineat.

Dijous, XXVI. En aquest die partí per a la sua
sobrecol·lecta mossèn Pau de Fluvià, sobrecollidor de ponent, segons me dix a VIIII de juny del
dit any.
a.
b.
c.
d.
e.

Diumenje interlineat.
vent y interlineat.
Dimarç interlineat, damunt de Dimecres ratllat.
a continuació ratllat per sos n.
a continuació una paraula inintel·ligible.
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30r

Fabrer, any

Pau Bells,a..., misser Garau Vilana, misser Càller, misser Benet Farran, misser Pere Ullà, misser Andreu Farrer, misser Mola, misser Francesch Saragossa, misser Prexana, misser Gort,
misser Barthomeu Boer, misser Batista Serra y
misser Monserrat Guardiola. A les quals persones, axí com dit és ajustades y congregades,
fonc legit lo breu sub annulo piscatoris o motu
proprio de sa sanctedat tramès als dits senyorsb
deputats, datat Roma. Y aquell legit, fonc dit
per les senyors de deputats si continuant los
procehiments o causac per la qual són los enbaxadors en Roma se cau en alguna excomunicació, e que si són obbligats de obeird o acceptar
lo breu o no fent-ho // 32v // si cauen en alguna
excomunicació. E oïda dita proposició fonc deliberat que.s fessen còpias del dit breu y del que
en dies passats vingué de Roma per lo nuncio
de sa sanctedat en Spanya, y que.s donassen a
quiscú de ellse, perquè vists aquells se puga millor determinar, y axí se’n anaren.

MDLXX

Dijous, II. Festum Purificacionis Virginis Marie.
Dijous Larder.
30v

31v

Divendres, X. En aquest die, de matí, vingueren en concistori dels senyors deputats mossèn
Gabriel Pedrolo, scrivà de manament de sa magestat, y mossèn Pere Johan Calvó, procurador
fiscal de la Règia Cort, y dit mossèn Gabriel Pedrolo als senyors deputats y oÿdors de comptes,
que mossèn Pere Johan Calvó, procurador fiscal de la Règia Cort, aquí present, e instant lo
requeria que presentàs y ell presentava unes lletres apostòliques dirigides als senyors deputats
assí congregats, y.l havie request y de nou lo
requeria que la presentació de dites letres apostòliques levàs acte, designant las ditas letras del
modo que venen, closes y segellades sub anulo
piscatoris, y aprés de ésser presentat lo havia requerit e.l requeria que la còpia que vé de Roma
prestassen passiènsia los senyors deputats, que
aprés de ésser obertes les letres apostòlicas se
comprobàs ab ellas o donassen còpia de aquelles perquè.s puguen insertar ab lo acte de la
presentació se ha de trametre a sa sanctedat, y
axí de paraula lo dit mossèn Calvó lo requerí. E
al cap de una stona, los senyors deputats y
oÿdors de comptes, ço és, loa molt il·lustre y
reverendíssimo senyor bisbe de Vic, responent
que per se cosa de sa sanctedat que // 31r // ho
posam de sobre lo cap ab tota aquella honor y
reverència que.s deu a la sede apostòlica, y mirarien lo que és. E aquí matex, encontinent,
anats se’n foren los dits mossèn Pere Johan
Calvó y dit mossèn Gabriel Pedrolo, los senyors dpeutats tornaren obrir y obriren les dites letres apostòliques, y en la hora matexa foren obertes y legides.

32v

Diumenje,
martiris.

33r

XII.

Dimecres, XXII. Catedra sancti Petri. En aquest
die, per letras de Sisília, se entengué com a XXII
del mes de janer proppassat lo camp del rey de
Alger, qui ere anat sobre la ciutat de Tunis, la
prengué diumenje a XXII ha ora de levar deu ab
consert dels de dintre, segons se diu, y que lo
rey def Tunis, nafrat, se recollí en un loc que.s
diu Alcàsar, altre diuen a La Goleta, per ser
amic de la magestat del rey nostre senyor. E
tanbé se digué que la armada turquesca tanbé
vé, que si vé La Goleta perillarà molt, y que vé
dita ermada molt poderosa; que Déu per sa infinida bondat la confonga.
Divendres, XXIIII. Festum beati Matie apostoli.

Festum beate Eularie virginis et

Dilluns, XX. En aquest die, deprés dinar, de ordinació dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del dit General, se ajustaren y congregaren en la casa de la Deputació, ultra dels assessors y advocat fical del dit General, losb doctors, teòlechs y canonistes y legistas següents:
lo reverendíssimo senyor bisbe Jubí, mestrec...
Thoses, abat ded..., del orde de sanct Benet,
mestree... Encontra, del orde de predicadors,
mestref... Thostado, prior del Carme, y mestre

Dimarç,
fret.

XXVIII.

Març, any

En aquest die féu molt gran

MDLXX

Dijous, II. En aquest die tornà de la sua
sobrecol·lecta de ponent mossèn Pau de Fluvià,
sobrecollidor de dit General, segons me referí
dit mossèn Fluvià, vuy a VIIII de juny de dit any.
Divendres, III. En aquest die vingué nova com
lo camp dels luterans ere molt prop de Rosselló, molt poderós.
Dilluns,

VI.

En aquest dieg, entre quatre y sinc

a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació ratllat enb.
c. a continuació ratllat que.s.
d. a continuació ratllat los dits.
e. a continuació ratllat y vis.
f. a continuació ratllat Alger.
g. a continuació ratllat deprés dinar.

a. a continuació ratllat dit.
b. a continuació ratllat advocat fiscal.
c. a continuació un espai en blanc.
d. a continuació un espai en blanc.
e. a continuació un espai en blanc.
f. a continuació un espai en blanc.
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hores deprés dinar, morí lo magnífich misser
Francesch Ferraró, doctor del Real Consell Criminal.
33v

Dimecres, VIII. En aquest die, a mitxjorn, arribaren en la plaja de la present ciutat tres galeres
de ponent, van a lavant, per aportar la muller
del comanador major, enbaxador de sa magestat en Roma, al present Principat.
Dijous, VIIII. En aquest die, deprés dinar, a les
duas horas aprés dinar, de part del magnífichs
senyors de consellers de la present ciutat, vingueren en concistori mossèn Johanot Çalbà y
mossèn Johan Loís Lull, ciutedans de Barcelona, qui digueren y referiren a dits senyors deputats y oÿdors de comptes, quea per los molts
enemichs que tenen sercada aquesta terra, axí
per mar com per terrab, axí de moros com de
luterans, la present ciutat té molta necessitat de
fer las provisions necessàrias per la defensió de
la dita present ciutat, qui és lo cap de tota
aquesta terra, yc defensant y guardant-se aquella és guardada tota la terra y lo General. Que
sas senyorias foren servits de voler fer preparar
las provissions fossen necessàrias en cas de necessitat, per defensió de dita ciutat, com altres
voltes han acostumat de fer. E oïda dita enbaxada, los senyors deputats li respongueren que
per no esser-hi tots en concistori no se.ls podia
tornar la resposta, més que essent tots en concistori ho tractarian hi.n tornarian respostad a
ses magnificiències, y faran lo que poran, e axí
se’n anaren.

34r

Diumenje, XII. Festum beati Gregorii pape. En
aquest die lo excel·lentíssimo senyor loctinent
general, aconpanyat dels magnífichs consellers, anà a visitar y regonèxer los baluarts de la
present ciutat y la provisió de aquells. En
aquest die se digué que lo exel·lent senyor loctinent general havie fets capitans de gente de
[...], a don Johan de Granada, a don Diegof...,
son nebot, a don Joan de Mandossa, capità de
la sua guarda, y a mossèn Barnat Pelegrí, de
Leyda.
Dilluns, XIII. En aquest die, de matí, mossèn
Francesch Masdemunt, burgès de la vila de Perpinyà, vingué en concistori ab una letra de
creensa dels cònsols de dita vila de Perpinyà y
explicà ab aquella com los luterans estaven ab
molt gran camp [...] de peu y de cavall a la frontera de Rosselló, y que tot Rosselló estava molt
a. a continuació ratllat sa excel·lència los havie fet.
b. a continuació ratllat ab.
c. a continuació ratllat devant.
d. a continuació ratllat ab.
e. a continuació ratllat a don.
f. a continuació ratllat son, i un espai en blanc.

descuydat y las fronteras molt mal guardadas,
axí de bastiments, provisions com de gent de
guerra, y la vila de Perpinyà molt de mala manera per haver-hi un gran tros de muralla ubert,
y tanbé que per donar color al negossi y fortificació de dita vila volguessen supplicar a sa
excel·lència que.s volgués conferir a dita vila de
Perpinyàa. E los senyors deputats le respongueren que ells veurian y entendrian lo que podian
fer, que tots tenim obbligació de ajudar y afavorir-los. E anat se’n fonc dit mossèn Masdemont, fonc manat que se scrigués als dits cònsols de Perpinyà responent a la que de ells
havien rebuda, ut in registro. En aquest die, deprés dinar, lo excel·lentíssimo senyor loctinent
féu molt gran aplec de persones militars per
aconsellar y entendre en lo que inportab en lo
socorro de dita vila de Perpinyà, e deliberà de
anar-se’n ell a dita vila de Perpinyà y partí
demà. E que pregà al il·lustre vescomte de Rocabertí, mossèn Onofre de Alentorn, senyor de
Seró, don Jaume de Cardonac y a alguns altres
cavallers que volguessen prendre càrrec, ço és,
quiscú de ells, fer una bandera de gent. En
aquest die comensaren de sonar tanbors de
guerra per ha fer gent.

[1570 ]

Dimarç, XIIII. En aquest die vingué en concistori lo dit Francesch Masdemont, qui dix stave
de partida, al qual fonc liurada la letra deliberadad per als cònsols, y li fonc respost que tot lo
que ells porian fer o farian en socorro de dita
vila de Perpinyà tostemps que menester sia.
Dimecres, XV. Festum beate Matrone virginis.
En aquest die, de matí, anà solemnae professó a
la capella o monestir de Sancta Madrona, de la
Seu de Barcelona; anà-hi molta gent. // 34v //
En aquest matex die, deprés dinar, entre la una
y duas horas deprés dinar, partí de la present
ciutat lo excel·lentíssimo senyor loctinent y capità general de sa magestat, a la posta, per la
volta de Perpinyà, per las novas se tenien molt
certas que lo camp dels luterans va acostant-se
a la volta de Rosselló. Anaren ab sa excel·lència
alguns cavallers, don Loís de Icart, balle general, don Guillem de Sinisterra y alguns altros.
Dijous, XVI. En aquest die, de matí, Garsía de
Valasco, secretari de sa excel·lència, aportà als
senyors de deputats en concistori una letra de
sa excel·lència, de La Rocaf, y los avisa que sa
excel·lència tenia de Rosselló del camp dels luterans las quals legí a dits senyors deputats, y
a. a continuació ratllat perquè.
b. a continuació ratllat en.
c. don Jaume de Cardona interlineat.
d. a continuació ratllat li fonc donada.
e. a continuació ratllat enbaxada.
f. La Roca interlineat, damunt de Moncada ratllat.
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encarí molt a sas senyorias que volguessen entendre y proveir al que convé per lo socorro de
la terra, cobm bé tenien acostumat, qui respongueren que se entendria lo que convindria per
la fortificació y reparo de la terra, conforme
trobaran se és acostumat de fer. En aquest matex die lo il·lustre senyora comte de Aytona ab
molts cavallers partí de la present ciutat, a la
posta, per a la volta de Perpinyà, hon sa excel·
lència va ja devant.
Divendres, XVII. En aquestb dia, de matí, a les
sis hores, los senyors de deputats y oÿdors de
comptes se ajustaren y applegaren en la casa de
la Deputació per causa que en la nitc vingué un
correu de Roma despedit per los senyors enbaxadors, los quals se legiran. E a les vuyt hores
tocades lo senyor deputat ecclesiàstic, monsenyor de Vic, se’n anà de concistori per a sa casa,
per anarse’n a Vic aquestes festes. E tanbé reberen una altra de sa excel·lència, del Aropit. En
aquest die, entre las nou y deu horesd de matí,
partí e isqué de la present ciutat lo molt il·lustre
y reverendíssimo senyor bisbe de Vic, per a la
ciutat de Vic. En aquest matex die, a les deu hores [...], Jaume Verdaguer ye... Porta, guardes
ordinàries del dit General, dient com lo porter
del clavari de la present ciutat y [...] Canyet,
arrendador del dret de la merseria de la present
ciutat, eren anats al portal de Mar y havienf manat als bastaxos qui aportaven unes bales de
roba de Fransa que no entrassen que primer no
donassen lo manifest de la roba que era, y perquè los amos de aquella los feyen contrari feren
tancar lo portal, y los senyors de deputats, entès lo que las ditas guardas digueren, y tanbé lo
que los botiguers y mersés amos de dita roba,
aguts alguns tractes entre los dits senyors deputats, qui resolgueren que anassen a la casa de la
ciutat i.n do- // 35r // nassen rahó als magnífichs de consellers, y que.y hanessen los honorables misser Francesc Sans, assessorg, y misser
Loís de Copons, advocat fiscal, qui tornats foren digueren y referiren com havian di lo demunt dit a dits magnífichs de consellers, qui
respongueren que en la hora matexa ho havian
entès y que hi havien ja tramès per ha proveir-hi, y que ells manarian castigar los qui ho
havien fet, y per ço los senyors deputats no
prosseirenh en cosa ninguna. En aquest matex
diei, a las deu hores, partí lo molt il·lustre y re-

verendíssim senyor bisbe de Vic, deputat ecclesiàstica, per la ciutat de Vic.
Dissabta, XVIII. En aquest die partiren per a la
volta de Perpinyà los magnífichs misser Antoni
Ros, doctor del Real Consell Civil, y misser Miquel Cortelles, doctor del Real Consell Criminal. En aquest matex die fonc porrogada la Règia Audiència per al primer dia jurídic passada
Pasqua, per ha Girona o Figueres o per allà hon
sia lo excel·lentíssimo senyor loctinent general.
En aquest die, deprés dinar, los senyors deputats liberaren la persona de Agostí Malo, secretai del Sanct Offici, dels càrsers de la present
casa, ço és, de la casa de Melchior Rovira, hú
dels porters de la casa de la Deputació, hont estave detingut. En aquest die vingué a la Deputació mossèn Climent Oller, racional.
Diumenje, XIX. Dominica Palmarum.
Dilluns, XX. En aquest die vingué correu de Itàlia dient que la armada del turc ere exida y que
ere vinguda sobre Xipre, que és de venecians.
35v

a. a continuació ratllat compte de.
b. a continuació ratllat matex.
c. a continuació ratllat reb.
d. a continuació ratllat deprés dinar.
e. a continuació un espai en blanc.
f. a continuació ratllat per a.
g. assessor interlineat.
h. a continuació ratllat més.
i. a continuació ratllat entre.

Dimarç, XXI. En aquest die, de matí, se ajustaren y aplegaren en la casa de la Deputació los
senyors de deputats y oÿdors de comptes, y essent en concistori vingué Garsia de Velascob,
secreti del excel·lentíssim senyor loctinent general, ab una letra de sa excel·lència de XVIII
dies del present mesc, en que los avisa del camp
dels fransesos luterans, y lo dit García de Velasco amostrà a dits senyors de deputats y [...]
que sa excel·lència tenia rebuts, y anat se’n fonc
tractaren sobre lo faedor y per ser molt gran dia
se’n anaren y concordaren de tornar deprés dinar. En aquest die, deprés dinar, se ajustaren y
applegaren en la casa de la Deputació los senyors de deputats y oÿdors de comptes y assessors, hont estigueren fins atocadas las sinc horas tocadas, y anats se’n foren y essent a la plassa
de Sanct Jaume, García de Velasco, secretari de
sa excel·lència, donà al senyor Francesc de
Alentorn, deputat militar, una de sa excel·
lència, de XVIIII del present mes, ab la qual avisave com los fransesos eren entrats y que en
Fransa avien saquejat un loc que.s diu Monver
y han saquejat lo barri de Stagell, y que aportend artillaria grossa y de campanya. Y rebuda la
agueren, lo dit senyor Alentorn trameté a sercar los senyorse condeputats y oÿdors de comptes y assessors y se tornaren de ajustar, hont estigueren fins prop las nou hores tractant del
faedor, y deliberaren que lo endemà a les sis hoa.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat a la.
a continuació ratllat secrt.
a continuació repetit del present mes.
a continuació ratllat molta.
senyors interlineat.
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res totom fos en concistori. E estant axí ajustats
y applegats saberen que los senyors de consellers havian sabut per vias molt certas que molts
francesos com a bargants y romeres entren per
Cathalunya aportant ab los bordons pedrenyals, y que per lo die del Dijous Sanct, quant
Nostro Senyor sie en lo monument, que metessen foc en la sglésia de Monserrat y per las iglésias de Barcelona y Drassana, y axí proveïren
que en laa casa hont se té la taula de la ciutat se
posàs gent segura y fiada, y tanbé se entenia en
lo més havant.
Dimecres, XXII. En aques die, de matí, a les sis
hores, se ajustaren y congregaren los senyors
deputats, oÿdors de comptes y assessors per ha
entendre en lo que convé. En aquest matex die
se digué com a la costa de Monserrat avian presos alguns fransesos. En aquest die, de matí,
navà y feu molt gran fret. En aquest matex dia,
deprés dinar, se ajustaren y congregaren en la
casa de la Deputació los doctors del Real
Consell Civill següents, ço és: lo molt il·lustre
y reverendíssim senyor don Guillem Cassador, bisbe de Barcelona, canseller, misser Francesc Muntaner, regén la // 36r // canselleria
misser Bernabé Serra, misser Miquel Farrer,
misser Pere de Lobregat, misser Johan Jofre,
misser Antoni Negrell, misser Adrià Vilana,
misser Francesc Sala, doctors del Real Consell
Civil. Als quals, com dit és ajustats y congregats en lo concistori de la casa de la Deputació,
per lo senyor deputat, per absència del ecclesiàstic, los fonc feta la proposició en la forma següent: “havent entès ab diverses letres del excel·
lentíssim senyor loctinent general essent certa
la entrada dels enemichs huganaus en los comtats de Rosselló, desitjant ferb nosaltres per
nostra partc lo que nostre offici nos obbliga y
los predessessors en ell en semblants casos acostumat, havem determinat junctar assí a vostres
senyories i mercès per a que.ns aconseller lo
que en lo cas o corrent podem y devem fer, y axí
seran vostres senyories y mersès servits veure alguns capítols de Cort y exemplars de aquesta
casa en semblants cassos fets los havem fets sercar per a que ab fecilitat ho puguen fer y donarnos son parer ab la brevedat que lo negossi requereix”. E feta dita proposició, com dit és per
lo senyor deputat, y legides quatre letras que de
sa excel·lència fins en aquella hora havíem rebudas y lasd deliberacions o vots que.s feren en lo
any MDLe... sobre la expulsió dels ladres qui robaven per los camins y las robas que venian de
Gerona y Perpinyà sens pagar los drets de la
a.
b.
c.
d.
e.

bolla y del General, y las letras que.s scrigueren
en lo any MDLXVII al molt il·lustre senyor duc
de Alcalà, leshores loctinent y capità general en
lo present Principat y comdats de Rosselló y
Cerdanya, sobre la vinguda que la ermada del
gran turc enemic comú féu la illa de Manorca,
hont prengué la vila de Ciutadella, en lo qual
temps lo dit il·lustree senyor loctinent estave
en la ciutat de Girona y lo concistori dels senyors deputats en lo monestir de Sanct Culgat
de Vallers, y aprés se mudà a la vila de Tarrassa
per causa de la peste ere leshores en Barcelona,
més la deliberació feta a XX del mes de novembre del any MDXXXXII, quant lo dalfí de Fransa
vingué sobre la dita vila de Perpinyà, y més la
deliberació feta aa... de...b del any
MCCCCLXXc..., y vists y regoneguts los capítols
del poder dels deputats en lo libre dels Quatre
Senyals a XII, XVIIII yd..., sobre lo poder dels deputats, y vistes y oÿdes moltes altres coses, per
ser lo negossi de tanta inportànsiae no.s pogué
fer conclusió alguna, sinó que.s dexàs per lo
dissabte propvinent, deprés dinar, per ésser
aquestos altres [...] tant sans, y axí se’n anaren.
En aquest die, de matí, vingué en concistori
mossèn Climent Oller, racional de la casa de la
Deputació.

[1570 ]

Dijous, XXIII. Dijous Sant, XXIII. En aquest die,
entrada de nit, fugiren de la torra nova sis galliots dels que en dita torra eren, que esparavan
vinguessen las galeras. En aquest die no dexaren armar ningú per los [...].
36v

Divendres, XXIIII. Divendres Sanct. En aquest
die vingué nova que lo camp dels francesos se
retivara devers Fransa y que se eren assentats en
uns lochs de Fransa avian presos. Tanbé vingué
nova que prop lo cap de Gata un capità castellà
avia venut y liurat lo castell del Ferro als moros
de aquella frontera.
Dissabta, XXV. Festum Anunciacionis Virginis
Marie. En aquest die, en la nit, plogué, y en la
matinada féu molt grandíssim fret. En aquest
die, deprés dinar, per lo que lo dimecres proppassat eren romasos de apuntament los senyors
deputats i los reverendíssim y magnífichs senyors canseller y doctors del Real Consell, los
senyors deputats se ajustaren y congregaren en
la casa de la Deputació, y tocadas tres horasf,
vehient que no venian y que estaven ajustats en
lo palau del il·lustre y reverendíssimo senyor
bisbe de Barcelona, canseller, trameteren allí a
a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació un espai en blanc.
d. a continuació un espai en blanc.
e. a continuació ratllat y los dit.
f. a continuació ratllat se.l.

a continuació ratllat taula.
fer interlineat.
a continuació ratllat fet.
a continuació ratllat lent.
a continuació un espai en blanc.
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mossèn Antoni Johan Bonet, síndic del dit General, per ha fer-los a saber com lo estaven
aguardant, y al cap de una stona vingué y tornà
lo dit síndic, y ab ell mossèn Grabiel Pedrolo,
scrivà de manameent, qui de part de dits senyors canseller, regent y doctors dix als senyors
deputats que ells estaven ajustats en casa del senyor bisbe per negossis importantsa, per unes
letres que de sa excel·lència tenina rebudes y havian de resolre certs negossis inportants en que
starian bé duas hores, y abans que no aurian
acabat y seria tart, y que tanbé sa excel·lència los
scrivia que tots los doctors del Consell Civil y
Criminal que fossen lo primer dia jurídic a Figueres, y que dilluns havien de partir los del
Consell Civil més jóvens, y que restaria lo senyor canseller y regent y ab los tres doctors del
Consell Civil ab los quals se porian aconsellar, y
que ells serian a la casa de la Deputació fent-los
a saber. E los senyors deputats li respongueren
que els digués que Nostre Senyor los donàs bonas pasquas a sa senyoria y mersès y que fos com
manaria, y anat se’n fonc dit Pedrolo totom
se’n anà.
37r

Diumenje, XXVI. Pasqual Resureccionis Domini
Nostro Jesuchristi. En aquest die arribà a la
posta, de Perpinyàb,... Xifré, criat de sa excel·
lència, qui dix que sa excel·lència lo havie tramès assí, a Barcelona, per negossis, y que per lo
camí que diguésc a tots los cavallers y altra gent
que trobaria, que anaven a Perpinyà, que se’n
tornassen, perquè los fransesos se’n tornaven a
la volta de Bessés, y que no havian fet ningun
dany en Catalunya ni en Rosselló; que plàsie al
Senyor sie axí y reduir-los a conexensa de la
sancta fe catòlica, de la qual van arrats.
Dilluns, XXVII. En aquest die no s’ajustaren los
senyors deputats en la casa de la Deputació per
lo que lo dia de air se digué, y tanbé per los reverendíssim senyor canseller feye aplegar a casa
sua los doctors del Real Consell per legir una letra que de sa excel·lència havian rebuda. En
aquest die, deprés dinar, prop de las duas horas,
volent-se’n anar de sa casa lo molt honorable
misser Nadal Ciurana, deputat real, del palau
real, hont possava, vingueren los inquisidors
dond... de Mandossa ye... Gaco, per a donar las
bonas pasquas a dit senyor deputat real, y per
estar de partida dit senyor deputat li digueren
que altro dia y tornarian.
Dijous, XXX. En aquest die, de matí, perquè saberen los senyors deputats militar y real y
a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat y per letras tanb.
a continuació un espai en blanc.
a continuació ratllat que.
a continuació un espai en blanc.
a continuació un espai en blanc.

oÿdors de comptes ecclesiàstic y real que mossèn Onofre de Farreres, altres dels algotzirs reals de la Règia Cort del present Principat, //
37v // ere vingut de la vila de Perpinyà ab una
letra del excel·lentísimo senyor loctinent general per als dits senyors deputats y oÿdors de
comptes, y una altra per als magnífichs senyors
de consellers, y tanbé una aportada y liurada al
scarsaler dels càrsers comuns de la present ciutat, una pòlissa ab que li manave no detingués
per la Règia Cort las personas dels deputats y
oÿdors del trienni proppassat, y essent congregats en la dita casa de la Deputació y en lur concistori, lo dit mossèn Onofre de Farreras dix a
dits senyors deputats, en effecte o substància,
lo següent: que sa excel·lència estava de partida
quant ell partí de Perpinyà, per lo que lo dissabte propvinent serà assí, e que és romàs tant
content de aquesta jornada que desitjava molt
que se offerís en que poder-ho demostrar, y
com li aparagué que en lo que vuy millor ho pot
amostrar és en libertar las personas dels deputats y oÿdors passats, qui vuy estan detinguts en
la pressó, y que sa excel·lència havie manat despedir una stafeta per aportar desenpatx, y que
aprés havia deliberat de trametre-hi una persona que l’aportàs, y axí lo.y havie acomanat a
ell, dit desenpatx, y axí ha liurat lo dit albarà al
dit scarseller perquè soltàs aquells, y que adepart de axò li havia, sa excel·lència, donada una
letra per a ser senyorias, la qual los liurà, la qual
és del tenor següent:
«Als reverent pare en Christ y amats de la real
magestat los deputats y oÿdors del Principat de
Catalunya. Lo príncep y duch, loctinent y capità
general. Reverent pare en Crist y amats de la real
magestat, restam tant obbligats als pobblats en
aquex Principat y comtats, per lo que ab obra havem vist ab la voluntat y diligència que.s són empleats en servir, axí los cavallers com las demés
persones, a sa magestat en aquesta ocasió que se
ésa offerta, que desitjam dar-vos en tot lo que
pugam tota contentació. Y perquè entengau ab
effecte ser tal nostra voluntat, al present no.ns
aparb offerir-se cosa en que vos la pugam donar
que és en que los diputats y oÿdors passats, qui
vuy se troben presos, sien encontinent líberament soltats franchs de totas despesas, y axí.ns
ha apparagnt scriure-us la present, avisant-vos
de nostra voluntat y del que havem proveït, certificant-vos que no sols en açò havem desitjat donar-vos tota contentació perquè encara tenim lo
matex en tot lo que més se offerirà per al benefici púbblic de tot lo Principat y comtats. Data en
Perpinyà a XXVIII de març MDLXX. El príncipe y
duque. Viladamor, secretari.»
a. a continuació ratllat offerta.
b. a continuació ratllat offer més.
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Còpia del albarà: «Scarseller, no detengau per
la Règia Cort les persones de Francesch de Calders, Miquel d’Oms, Cortit y Miquel Farrer,
los quals hixen de manament nostre líberament franchs de despeses. Fet en Perpinyà a
XXVIII de març MDLXX».
E rebuda y legida dita letra, que dit mossèn
Onofre de Farrera los liurà, y laa còpia del albarà per lo scarseller, y oÿt lo vot dels assessors
del dit General y advocat fiscal, deliberaren
que per lo deprés dinar, a la una hora, se tornassen ajustar y que tanbé ajustassen los doctors qui en aquestos negossis acostumen de
entrevenir, y axí se’n anaren. En aquest die,
deprés dinarb, entre la una y las dos horas deprés dinar, se ajustaren y congregaren en la
casa de la Deputació los senyors deputats militar y real // 38r // y oÿdors de comptes ecclesiàstic y militar, assessors y advocat fiscal, misser Farran, misser Càller, misser Pere Villa,
misser Andreu Farrer, misser Prexana, misser
Tuxen, misser Boer, misser Monserrat Guardiola, misser Francesc Çaragossa y misser Batista Serra. Als quals doctors de manament de
dits senyors deputats fou legida la demunt
scrita letra de sa excel·lència y la còpia del dit
alberà, y haguts molts y diversos tractes sobre
si ere perjudici que los dits presos isquessen o
no, y dits y al·legats molts inconvenients y dites moltas rahons, fonc conclòs que fetes primer algunes diligèncias y protestacions devien
y podien exir dits deputats vells, y axí se’n anaren dits doctors, feta dita conclusió. En aquest
endemitx que los dits doctors [...] ajustaven,
arribà Johan Antoni Capdevila, correu real,
tramès per los enbaxadors del dit General en
Roma, mossèn Miquel de Agulló y mossèn
Galseran Burguès, a la posta, ab letres de
XVIII del present mes de març, de dits enbaxadors. En aquest matex die, entre las vuyt y
nou hores de nitc, isqueren de la presó de la
present ciutat de Barcelona los magnífichs
misser Francesc de Calders, mossèn Miquel
d’Oms, mossèn Hierònim Cortit y mossèn
Miquel Farrer, lo trienni proppassats deputats
y oÿdors de comptes del dit General.
Divendres, XXXId. En aquest die, a la tarda, entrà en la present ciutat de Barcelona lo excel·
lentíssimo senyor loctinent y capità general en
lo present Principat y comdats de Rosselló y
Cerdanya, venint a la posta, de la vila de Perpinyà, hont ere anat per los luterans qui entraven
en Cathalunya.
a.
b.
c.
d.

38v

Abril, any

MDLXX

[1570 ]

Dilluns, III. En aquest die se fue la festa de la
Anunciació y Encarnació de Nostre Senyor, per
ésser estada lo dia del Dissabte Sanct y ésser
aquell dia molt ocupat en los officis de aquell
die fonc porrogada la celebració de aquella lo
die present, y totom feu festa.
Dimarç, IIII. Festum beati Ambrosii. En aquest
die, de matí, arribà en la present ciutat lo molt
il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Vic,
deputat ecclesiàstic, de la ciutat de Vic, hont
per sos negossis ere anat.
39r

Dissabta, VIII. En aquest die, de matí, comensaren de fer professons de aÿgua la Seu; foren-hi
los consellers y anà al monestir de Nostra Senyora de Natzaret.
Diumenje, VIIII. En aquest die arribà en la present ciutat, en casa del excel·lentíssimo senyor
loctinent general, dona... de Torres, cambrer
de sa sanctedat, qui ab una galera ere arribat a
Roses, y va a la cort de sa magestat.
Dimarç, XI. En aquest die, deprés dinar, lo
molt il·lustre senyor bisbe de Vic vingué en
concistori.

39v

Divendres, XIIII. En aquest die, de matí, ab solmene professó anaren a la capella de la gloriossa sancta Madrona, per aportar aquella, per la
molt gran secada que.y havia en la terra; plàsie a
la Divina Bondat nos done bona pluja y salut.
En aquest matex die, en la nit, comensà de
ploure y plogué lo sendemà tota la matinada.
Dissabta, XV. En aquest dia, al vespre, plogué.
Diumenje, XVI. En aquest die tota la matinada
plogué ab molts gran levant y caygué molta
aÿgua.
Dimarç, XXIII. En aquest die, deprés dinar, partí de la present ciutat, a la posta, ab comissió
dels senyors deputats, Loís Seguer, una de les
guardes del General, per ha pendre la moneda
que eren ab tres galeras genovesas que eren a
Palamós o Roses. En aquest die vingué en concistori lo senyor bisbe de Vic, deputat ecclesiàstic.

40r

a continuació ratllat deb.
a continuació ratllat se ajus.
a continuació ratllat partí.
Divendres XXXI interlineat.

Dijous, XX. En aquest die, de matí, partiren de
la present ciutat, per a la volta de Palamòs y de
Rosses, don Francesc Bosc y de Santvicens, adjunct de defenedor, y misser Francesc Serra, altre dels honorables assessors y advocats ordinaa. a continuació un espai en blanc.
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ris del dit General, ab sengles comissions per ha
pendre la moneda que Johan Gutierres, criat de
Vesconde Cateno, mercader genovès, ha enbarcada ab las galeras dea... Lomosín, capità genovès.
Divendres, XXI. En aquest die lo magnífich misser Barnat Johan Poll, en drets doctor y del
Real Consell Criminal, asumit per sa magestat
en regent de València, partí de la present ciutat
de Barcelona per ha servir dit son càrrec y offici
de regent, y dexà lo que tenie de doctor del
Real Consell, com apar ab una certificació dada
en Barcelona a sis del mes de juny del any MDLXX, firmada y deb mà de misser Francesc
Muntaner, regent la canselleria de sa magestat
en lo present Principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Serdanya, y segellada ab son
segell.
Dissabta, XXII. Vigilia sancti Jeorgii. En aquest
die, deprés dinar, se feren solemnes vespres en
la casa de la Deputacióc. Féu-las lo molt il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe de Vic, deputat ecclesiàstic; foren assistents mossèn Guillem Cassador, segristà de Tortossa, mossèn
Jaume Oliveres y mossènd... Builo, canonjes de
dita Seu de Barcelona. Foren-hi los magnífichs
consellers de la present ciutat de Barcelona ye
moltes persones ecclesiàstiquesf, militars y reals, y acabades dites vespres totom se’n anà. E
anant-se’n los dits senyors deputats y oÿdors de
comptes, per no dexar la molta gent que.ls
acompanyava, conclogueren que se ajustassen
en casa del dit senyor deputat ecclesiàstic perquè havien entès que la excel·lentíssima senyora princessag, muller del excelentíssimo senyor loctinent general, lo die de demà volie
venir a la casa de la Deputació per ha oir lo offici
y sermó, y que havie dit a Grabiel Farrer, corredor de orella, que si tenia algun deputat o
oÿdor amic que.ls ho fes entendre, que quin loc
li darien si.y anava. // 40v // E dit mossèn Gomis ho féu entendre a dits senyors deputats y
conoÿdors lurs, y perquè exint de la casa de la
Deputació comensava a ploure, y plogué una
molt bona ruxada una molt bona stona, se ajustaren en la casa del mol il·lustre y reverendíssimo senyor deputat ecclesiàstic los senyors deputat militar y real y oÿdors de comptes
ecclesiàstic y militar, lo real per causa de la pluja
no vingué, y fonc conclòs que.s digués a mossèn Gomis, oÿdor real, als qual lo dit Grabiel
a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació ratllat misser.
c. a continuació ratllat digué-las.
d. a continuació un espai en blanc.
e. a continuació ratllat acabades dites vespres.
f. a continuació ratllat y.
g. a continuació ratllat del.

Farrer ne havie parlata, que se li respongués
que fes a saber a sa excel·lència que si venia poria seure al costat del excel·lentíssimo senyor,
son marit, tots dos ab un stradob, y axí manaren a mossèn Antoni Johan Bonet, síndic del
dit General, que anàs a mossèn Gomis per a
dir lo sobredit, qui y.anà. En aquest matex dia,
a la oració, se digueren solemnes conpletes y
per causa de la pluja, se diu, no.y agué gayre
ningú.
Diumenje, XXIII. Festum beati Jeorgii. En
aquest die, de matí, los magnífichs senyors de
consellers de la present ciutat, per lo que entengueren que los senyors deputats havien deliberat o conclòs que si la excel·lentíssima senyora princessa de Melito venia a la casa de la
Deputació havien deliberat de donar-li loc al
costat de son marit, en lo matex strado, y perquè los ho havien referit de moltes maneres deliberaren de trametre a mossèn Miquel Joan
Cellers (mon jermà), scrivà major de la casa de
la ciutat, al molt il·lustre y reverendíssimo senyor deputat ecclesiàstic y al senyor deputat
realc, los quals trobà, ço és, quiscú en sa instància, y.ls digué, ço és, a cadú de ells en particulard, de part dels dits senyors consellers, per ha
entendre-lo com passave, qui li respongueren,
ço és, quiscú particularment, lo que havian deliberat, y axí ho oyí jo, Josef Cellers, que lo.y digué lo senyor deputat real. Y anat se’n fonc dit
mossèn Miquel Joan Cellers, lo senyors deputat real anà a parlat al dit senyor deputat ecclesiàstic, qui en presència mia li digué que lo matex li havie respost, y axí se’n anà dit mossèn
Miquel Johan Cellerse. E essent arribats en la
casa de la Deputació los senyors deputats y
oÿdors de comptes, particularment cada hú, lo
dit mossèn Miquel Johan Cellers, de part dels
dits senors consellers vingué y dix als dits senyors deputats y oÿdors de comptesf com los
senyors consellers lo trametien per a dir a se senyories que.ls perdonassen com per tenir y entendre en un negossi que tenieng entre mans en
la casa de la ciutat, hon se eren aplegats y ajustatsh per ha venir en la present casa de la Deputació, no.y podien venir. // 41r // E arribat que
fonc lo excel·lentíssimo senyor loctinent general, y entès que la excel·lentíssima senyora
a. a continuació ratllat digués.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació ratllat que.
d. a continuació ratllat que.
e. a continuació ratllat E essent arribats en la casa de la Deputació, los dits senyors deputats y oÿdors de comptes,
quiscú per sí y per sa part, y lo excel·lentíssimo senyor loctinent general, y vist y sabut que la excel·lentíssima senyora
princessa no venia, ni los senyors consellers tanpoc no.
f. a continuació ratllat de.
g. que tenien interlineat.
h. a continuació ratllat de.
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sa muller no.y vindria, manaren a mí, Josef Cellers, que anàs a casa de la ciutat y digués als
magnífichs senyors de consellers que.ls pregàs
que si havien acabat de tractar loa negossi que
tenian entre mans [...] si la princessa venia [...]
digués que senyor príncep loctinent y capità general era [...] s’entenia que la senyora princessa
sa muller no.y vindria. Y arribat fuý en la casa de
la ciutat no.y trobí sinó lo conseller en cap y segon, als quals referí lo que sas senyorias me havian manat, qui.m respongueren que estaven ab
un negossi inportant y que sos companyons
se’n eren ja anats, y que no.y porien ésser, y tornat fuý a la casa de la Deputació, y referit ho
aguí a dits senyors deputats, [...] en la hora matexa comensà lo offici. Y digué lo offici lo molt
il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe de Vic,
deputat ecclesiàstic, lo evangeli mossèn Jaume
Oliveres, la epístola mossènb... Builo, canonges de Barcelona. Feren de assistent lo sagristà
Cassador, sermonà mestre Pau Bells, del orde
de Sanct Francesc de observansa òlim claustral.
Foren al offici lo expectable senyor loctinent
general, qui segué ab sa cadira y dosser junct a
la porta del regent los comptes, lo il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe de Barchinona, cansellerc, [...], lo il·lustre senyor comte de
Aytona, don Carles de Cardona y molts altres
ecclesiàstichs y cavallers y reals. No.s donà pau
sinó al excel·lentíssimo senyor loctinent general. En [...] que los consellers ajustaren promenja y resolgueren que, pus los senyors deputats havien deliberat de donar loc a la virreÿna
al costat de son marit, hon no.y pot star, que
no.y anassen, y per ço no.y vingueren. E per
sperar los dits consellers comd se comensà lo
sermó tocaren onse ores y com tocaven dotze
hores encara era en la trona per [...]; fonc prop
de una hora com acabaren lo offici. Deprés dinar foren los senyors deputats a vespres; los senyors consellers no.y foren. Fonc-hi lo il·lustre
senyor comte de Montagudo, qui va per lo rey
d’Espanya per enbaxador a la cort del emperador, qui, segons se diu, per star ab conpetències
ab lo excel·lentíssimo senyor loctinent general
lo matí no.y vingué, y acabadas vespras los senyors deputats, ab las masas devant, li amostraren la casa de la Deputació. En aquest die, de
matí, vingué y arribà en la present ciutat Loís
Seguer, ab un despatx de don Francesch de Boxadors (y) misser Serra, de Palamós.
41v

Pedro Batista Lamosín, [...] Francesc Bosc, adjunt de (defenedor, y misser Francesch Serra,
altre) dels assessors del dit General, [...] que ab
aquellas enbarcà Johan Gutierres, en nom de
[...] Cataneo, enbarcà ab dites galeres per [...] en
Gènova a Nicolaho Cataneo. Estant ajustats en
la casa de la Deputació los senyors deputats y
oÿdors de comptes, lo dit capità Pedro Batista
[...], per lo que havia promès a don Francesch
Bosc de venir en concistori de dits senyors deputats, al qual per los senyors deputats fonc
manat que donàs la moneda, y respongué prout
in libro deliberacionum, y li fonc exi(gi)da la deposició y fonc près, protu in processu, y romangué près en la casa de la Deputacióo y acomanat
a mossèn Onofre de Farrera, algotzir ordinari
de la Règia Cort, qui aquí romangué, y li fonc
donat a sopar a dit capità y als qui ab sa conpanyia se trobaren.
Dimecres, XXVI. En aquest die, de matí, per haver molt ben plogut, tornaren en la sua casa lo
cors de la benaventurada sancta Madrona.
42v

Maig, any
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Dimecres, III. Inventio sancte Crusis.
Dijous, IIII. Festum Asencionis Domini Nostri.
Divendres, V. En aquest die, de matí, partí de la
present ciutat, per a Sitjes, per sos negossis,
misser Francesch Sans, altre dels assessors del
dit General.
43r

Dimarç, XXV. Festum beati Mathei evangeliste.
En aquest die, a mitxjorn, arribaren en la platja
de la present ciutat les tres galeres del senyor
a.
b.
c.
d.

[1570 ]

a continuació ratllat reg.
a continuació un espai en blanc.
lo il·lustre... canseller interlineat.
a continuació ratllat comensar.

Diumenje, VII. En aquest die, de matí, se féu
hi.s digué en la casa de la Deputació solemne
offici cantat ab los músichs de la Seu, y sonà un
organet mossèna... Vila, canonje; foren-hi los
senyors deputats y los mantenidors del tornetx
y alguns altros cavallers. En aquest mateix dia,
deprés dinar, los senyors deputats y oÿdors de
comptes del dit General, aconpanyats de molts
officials y ministres del dit General, a cavall, ab
los porters ab les masses grans de devant, partiren de la casa de la Deputació per lo Regomir y
per lo carrer Anple isqueren al Born, y se’n
muntaren en la casa hon acostumen de mirar
altres voltes, devant las finestras hont acostume
de mirar lo excel·lentíssimo senyor loctinent. Y
arribats foren, ja la excel·lentíssima senyora
princessa era en la finestra hont acostumen de
mirar, y al cap de una stona vingué lo excel·
lentíssimo senyor príncep loctinent y capità general, y al cap de una stona vingueren losb quatre mantenidors de la casa de la Deputació, hon
se eren armats, y estant en la plassa del Born, lo
a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació ratllat mantenidós.
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senyor deputat militar, qui stave en la finestra
dels senyors condeputats, abaxà y muntà en lo
cadafals dels jutjes, y mossèna... Codinab y
mossènc... Codinad y don Jayme de Cardona. Y
tornajaren y guanyaren los prisos, ço és, de més
galant lo comanador Alentorn, de pica mossèn
Pere Antoni de Rocacrespa, de spasa mossène...
Oliver. E acabat lo dit tornex, y anat se’nf fonc
lo excel·lentíssimo senyor loctinent y la senyora sa muller, se’n anaren del Born los senyors deputats. En dita festa, en lo Born, foren-hi los magnífichs senyors de consellers, qui
estaven en una casa al costat de la que estaven
los consellers (sic), y los reverents pares inquisidors, qui estaven de devant, en la finestra xica
devers lo palenc, en la casa de misser Pere Vila.
43v

axí se’n anà lo dit mossèn Johan Palau y los dits
senyors deputats. E anat se’n foren s’entengué
que tanbé sa excel·lència havie enviat a demanar los magnífichs de consellers. En aquest die,
a les tres horesa, los senyors deputats tramateren a sa excel·lència a mossèn Antoni Johan Bonet, síndic del dit General, per a demanar-lo
hora, qui tornat fonc referí que.y anassen a les
sinc hores tocades, hi porien anar. E tocades las
sinc hores, los senyors deputats, aconpanyats
dels officials y ministres del dit General, ab les
masses grosses de devant, anaren a casa del excel·lentíssimo senyor loctinent general, lo qual
trobaren en una instància de sa casa, y denpeus
los diguéb a dits senyors deputats y oÿdors com
havia rebuda una letra de sa magestat y.l manave la.ls legís y.ls fes gràsias de sa part del que
bé havien fet en lo socorro de Perpinyà, y axí
per Valasco, son secretari, fonc legida dita letra
yc dix que.ls faria donar còpia, y lo senyor deputat ecclesiàstic, en nom de tots, le regresià la
bona relació que a sa magestat havia feta del de
Perpinyà. Lo magnífich misser Martí Johan
Franquesa, novament proveit ded hú dels doctors del Real Consell Criminal del present Principat, per promoció feta de misser Bernat Joan
Poll en regent de València, ab son privilegie en
deguda forma despedit, dat en Civilla a VIII de
maig proppassat, jurà y prestà lo jurament, sagrament y homanatge y oý setència de excomunicació.

Divendres, XII. En aquest vingué en concistori
misser Francesch Sans, qui per sos negossis ere
anat a Sitjes.
Diumenje, XIIII. Festum Pentecostes.

44r

Dijous, XVIII. En aquest die, de matí, partí de la
present ciutat a la volta de Monserrat lo molt
il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe de Vic,
deputat ecclesiàstic, per sos negocis.
Divendres, XVIIII. Festum beati Ivonis.

44v

Dijous, XXV. Festum de Corpore Christi.

Dimarç, XXX. En aquest die, a mitjor, arribà un
correu, qui dix que los senyors abat Agulló y
mossèn Galseran Burguès y de Sanct Climent,
embaxadors del dit General, venien de Roma,
lo havien tramès ab letres per a sos jermans y
fills, per ha saber dels senyors deputats com entraven, qui.ls respongueren que de la manera
volrian porian entrar.

Dissabta, XXVIII. En aquest die, a la tarda, entrà en la present ciutat lo molt il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe de Vic, deputat ecclesiàsticg, qui venieh del monestir de Nostra
Senyora de Monserrat, hont per sos negossis
ere anat.
45r

Dilluns, XXVIIII. En aquest die, de matí, vingué
en concistori lo molt il·lustre y reverendíssimo
senyor bisbe de Vic, deputat ecclesiàstic. En
aquest matex die, de matí, tocades les deu hores y essent ja levats y exint del concistori, mossèn Johan Palau, scrivà de manament de sa magestat, de part del excel·lentíssimo senyor
loctinent general los dix que sai excel·lència los
pregava que en la hora matexa anassen a parlar
ab sa excel·lència, que li respongueren que per
ser ja tan gran die y fer tan gran calor, que sa excel·lència fos servit que fos per a deprés dinar, y

45v

46r

a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació un espai en blanc.
d. a continuació un espai en blanc.
e. a continuació un espai en blanc.
f. a continuació ratllat fon.
g. a continuació ratllat de la.
h. a continuació ratllat del p.
i. a continuació ratllat magestat.

Dimecres, XXXI. En aquest die, vespre, arribaren en la present ciutat de Barcelona mossèn
Miquel de Agulló, abat de Sant Lorens de Bagà
y ardiaca de Serdanya, y mossèn Galseran Burguès y de Sanct Climent, embaxadors tramesos
per lo dit General a Roma.

Juny, any

MDLXX

Dijous, lo primer. En aquest die, de matí, vingueren en lo concistori dels dits senyors deputats don Johan Burguès, fill de mossèn Galseran Burguès y de Sant Climent, y mossènf...
a. a continuació ratllat ere.
b. a continuació ratllat com.
c. a continuació ratllat manà que.s.
d. a continuació ratllat hú del.
e. a continuació ratllat dat.
f. a continuació un espai en blanc.
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Agulló, jermà de mossèn Miquel de Agulló,
abat de Sant Miquel de Bagà, enbaxadors per
los deputats del trienni proppassat tramesos a
Roma, a sa sanctedat, qui a dits senyors deputats digueren com los dits senyors enbaxadors
eren a la Seu, qui volien venir a besar-los las
mans a sas senyories y fer relació de lur enbaxada, y per dits senyors deputats los fonc respost que per ser ja gran dia y per no venir o tornar lo deprés dinar a la casa de la Deputació per
causa de la professó que lo deprés dinar feye la
Seu per la Octava de Corpus, que fos per a
demà de matí.

46v

Divendres, a II. En aquest die, de matí, vingueren en lo concistori de la casa de la Deputació
los dits senyors abat de Agulló y mossèn Galseran Burguès y de Sanct Climenta, enbaxadors
tramesos a sa sanctedat, y mossèn Antoni Bonet, canonje de la Seu de Barchinona, a qui dit
negossi fonc tanbé comunicat, essent en Roma,
y referiren lo que en Roma ab sa sanctedat havien tractat sobre lo negossi del dit General
que.ls era estat comès. En aquest matex die, de
matí, volent exir del concistori los dits senyors
deputatsb, foren aquí don Johan de Erill, don
Federic de Cabrera, don Bernat Aymeric y mossènc... Argensola, qui.ls digueren, en effected,
que les religiosses de alguns monestirs de la
present ciutat havien entès que sa Sanctedat havie tramès un motu propri ab que proïbex que les
monjes no pugan exir de lurs monestirs, y com
elles estigue promptes y apparralladas de obtemperar y obeir als manaments de sa Sanctedat, emperò com de la observansae de aquell ne
resulte algunasf dificultats, que sien servits de
açò voler ajustar brassos lo més prest possible
per lo que se entenia que lo reverendíssimo senyor bisbe de Barchinona lo volia fer pubblicar
lo diumenge més propvinent.
Dissabte, III. En aquest die, de matí, vingueren
en consistori don Barnat Aymerich, lo trienni
proppassat veguer, mossèn Onofre de Farrera,
altre dels algotzirs ordinaris de la Règia Cort
del present Principat, qui per los senyors inquisidors estaven arrestats, y Johan (Loberes), [...]
ordinària del dit General, qui estave encarserat
en las càrcers del Sanct Offici, y digueren als
senyors deputats com en la hora matexa los senyors inquisidors los havien libertats, ço ésg,
als dits Aymeric y Farrera del arrest, y a dit Lobet de la presó en que avie estat.
a. a continuació ratllat y.
b. a continuació ratllat y.
c. a continuació un espai en blanc.
d. en effecte interlineat.
e. observansa interlineat.
f. a continuació ratllat danys.
g. a continuació ratllat quiscú de ells del.

Diumenje, IIII. En aquest die, deprés dinar, de
ordinació dels senyors deputats, se ajustaren y
congregaren en la casa de la Deputació les persones dels tres staments devall scrites: lo canonge Domènech, lo abat Agulló, mossèn Galseran Albanell, don Carles de Cardona, don
Phelip de Cervelló, lo canonge Brunet, lo ardiaca Sagarriga. Militars: lo vescompte de Rocabertí, don Jaume de Rocabertí, don Jaume de
Sammenat, don Anthon de Pau, lo senyor de
Seró, mossèn Thomàs Pujades, don Bernat
Aymerich, mossèn Galceran Burguès, mossèn
Pau Llull, don Francesch Bosch, don Joan Aril,
mossèn Galseran Caors, don Miquel Bosch, lo
comanador Pol, don Joan de Llordat, mossèn
Grabiel Joan de Oluja, mossèna... Spuny, menor, mossèn Pere Cassador, mossèn Francesch
Cassador, mossèn Salbà, don Federich de Cabrera, don Pedro de Axanall, mossèn Altarriba,
mossèn Luís de Gualbes, mossèn Joanot de
Gualbes, mossèn Agulló, mossèn Gaspar de Vilafranca, don Enrich Palau, don Federich Sentelles, mossèn Miquel Pons, mossèn Gaspar de
Pons, mossènb... Ribot, mossèn Francesch Ramon Fivaller, mossèn Miquel Joan de Agulló.
Reals: lo magnífich misser Anthoni Çarrovira,
conseller en cap, mossèn Francesch Amat, mossèn Johan Luís Cornet, mossèn Grabiel Costa,
mossèn Joan Luís Llull, mossèn Jaume Joan
Çapila, mossèn Baranguer Çapila, mossèn Miquel Vallseca, mossèn Miquel Oms, misser
Joan Amell, mossèn Joan Puigdepons, mossèn
Miquel Bastida, misser Miquel Çarrovira. A les
quals persones, axí com dit és ajustades y aplegades, com dit és, per lo molt il·lustre y reverendíssimo senyor deputat ecclesiàstic, en
substància, los fonc feta la proposició següent:
Per algunes persones del stament militar, ço és,
don Joan de Aril, don Federich de Cabrera,
don Bernat Aymerich yc... Argensola, nos és
stat explicat que les senyores religioses dels monestirs d’esta ciutat, havent entès lo motu propri
que sa Sanctedat ha enviat, ab lo qual mane no
puguen exir de sos monestirs sinó en tres casos
en dit motu propri specificats, stan aparellades
com a verdaderes filles de obediència servar y
guardar lo que sa Sanctedat mane tostemps,
que per los ordinaris a qui sa sanctedat comès la
publicació serà publicat, no obstant que en la
observança del dit motu propri se troben algunes difficultats de molt gran consideració per a
tot lo present Principat, les quals desitjen,
aprés de haver obeit [...] y representar a sa sanctedat per a que informat particularment de la
veritat sia servit proveir lo que més veurà convenir, y per a que millor puguen acertar en lo fae-

[1570 ]

a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació un espai en blanc.
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dor nos han instat dites persones congregàssem
a vostres senyories y mercès [...] nos han instat
dites persones congregassem a vostres senyories y merces <sic> en aquest loch per a que,
pus és de negossi que toque en general a tot lo
Principat, sien servits aconsellar los medis los
apparran més convenients per a que sa sanctedat, entesa la obediència de sos manaments, sia
també informat de les difficultats que en la observància // 47r // de aquells en lo present Principat se offeriren, y se li supplique sia servit voler-les considerar y donar en tot moment lo
assento, que de tant sanctíssim pastor de la iglésia y avem de confiar, y açò presupposada en tot
la obediència com sempre se és presupposada la
obediència de sa sanctedat. E oÿda dita proposició per los dits senyors diputats feta, fonc
conclòs per les dites persones dels dits staments, o la major part de aquelles, que obeit dit
motu proprio primer, sie tramesa una persona a
sa Sanctedat per a deduir los inconvenients que
de la observança de dit motu proprio ne resulte a
tot lo present Principat, y una altra a sa magestat per a que sie servit intercedir ab sa sanctedat
que vists los dits inconvenients vulle proveir en
aquells.

memorial de dits inconvenients y que ell se offeria de scriure a sa sanctadat y a sa magestat, ya
que procurassen ab lo senyor bisbe de Barcelona no pubblicàs lo dit motu proprio.
47v

Dilluns, a V. En aquest die los senyors diputats,
lo real absent per sa indisposició, ab intervenció
dels honorables oÿdors de comptes del dit General, resolgueren, ab consells dels honorables
assessors y advocat fiscal del dit General, no podia despendre ni pagar en lo negossi de la clausura de les monjes, sinó que tota la favor que
fer se.ls pogués se.ls done, y per a tractar lo faedor anomenaren per a la embaxada don Joan
de Aril, don Federich de Cabrera, don Bernat
Aymerich y mossèn Francesch Argensola, pera
a fer embaxada a sa excel·lènsia.
Dimarç, VI. Festum beati Johannis de Portalatina. En aquest die, entre les vuyt y nou hores
de nit, se enbarcà lo excel·lentíssimo senyor
loctinent general ab les quatre galeres de Pedro
Batista Lomalín, genovès, per anar a veure la
fortalessa se fa al port del Alfac.
Dimecres, VII. En aquest die, de matí, vingueren en la casa de la Deputació los nobble don
Johan de Erill, don Federic de Cabrera, don
Bernat Aymerich y mossèn Argensola, qui digueren a dits senyors deputats com lo dia de air
eren anats a sa excel·lència y l’havien supplicat
fos servit scriure a sab Sanctadat y a sa altesa los
incovenients que.s seguia de la observansa del
motu proprio, qui respongué que le donassen loc
a. a continuació ratllat enbax.
b. a continuació ratllat magestat y.– a sa repetit.
c. a continuació ratllat dit.

Dijous, VIII. En aquest die los senyors deputats
anomenaren les persones devall scrites, perquè,
conforme a la proposició feta per los dits senyors diputats a quatre del present a les persones dits tres staments ajustades en la casa de la
Deputació, tracten y apunten les difficultats
que en lo present Principat occorren sobre de
la observança del motu proprio de sa Sanctedat,
presuposada primer com sempre se és presuposada, la obediència de aquell, y també tracten
los medis que.ls aparrà més convenients per a
representar a sa sanctedat y a sa magestat las ditas difficultats, y axí bé fan la dita nominació ab
expressa protestació que no entenen gastar de
béns del dit general per dita rahó, com stiga resoltb ab madur consell que no.uc poden fer.
Diumenje, XI. En aquest die, a les deu hores de
nit, entrà en la present ciutat lo excel·lentíssimo senyor loctinent general, qui ere anat ab
les quatre galeres de Pedro Batista Lomalín, capità genovès, qui ere anat a veure la fortalessa
que.s fa en lo Alfac y Salou, y quant fonc en Salou per algunad borrasca se mogué desenbarcà
en lo dit loc y vingué per terra.
Dilluns, XII. En aquest die, de matí, arribaren
en la present platja las quatre galeras de Pedro
Batista Lomalín, qui se’n avian aportat lo excel·
lentíssimo senyor loctinent. En aquest die,
deprés dinar, vingué en concistori, essent absents de aquell loe molt il·lustre y reverendíssimf senyor diputat ecclesiàstic, García de Velasco, secretari // 48r // de sa excel·lència, qui
dix als senyors deputats y oÿdors de comptes
aquí presents, que sa excel·lència havia rebut
un despatx de sa magestat, lo qual tenia necessitat de comunicar ab dits deputats, y que anàs
un deputat sol per ha tractar ab sa excel·lència
lo més prest que pogués. Fonc-li respost que,
com veye, lo senyor bisbe, deputat ecclesiàstich, no era en concistori, que procurarian de
dar orde que algú d’ells hi anàs. Anat se’n
fonch dit secretari Velasco, dits senyors diputats y oÿdors de comptes manaren a mí, Josef
Cellers, que en la hora matexa anàs a dit molt
il·lustre senyor deputat ecclesiàstich y li diguésg
lo que sa excel·lència los havia (tramès a dir), y
a. a continuació ratllat prou.
b. a continuació ratllat que no.
c. a continuació ratllat pugué fer.
d. a continuació ratllat maleta.
e. a continuació ratllat md.
f. a continuació ratllat y magnífich.
g. a continuació ratllat y.
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que sa senyoria reverendíssima fos servit de voler-hi anar, e digué a mí, Josef Cellers, que stava
de mala gana, que no era exit de casa com veye,
y que.l parria molt bé que lo senyor diputat militar prengués treball de anar-hi. E tornat fuí jo,
dit Josef Cellers, en dita casa de la Deputació y
en dit concistori, referí a dits senyors diputats y
oÿdors de comptes lo demunt dit, que també
foren del matex parer que lo dit senyors diputat
militar y anàs, que en la hora matexa partí de la
dita casa de la Deputació per anar a sa excel·lència, y en sa companyia se’n aportà lo honorable
misser Luís de Copons, advocat fiscal del dit
General. Qui tornats foren referiren com ere
stat ab sa excel·lència, qui li demanà si Velasco,
son secretari, los havia comunicada una carta
que de sa magestat havia rebuda, y li respongué
no, y sa excel·lència li dix que demà a las nou
horas de matí los la enviaria, junctament ab una
per dits senyors deputats que de sa magestat havia rebuda, segons que dites coses dit senyor diputat militar referí tornat fonc.

sobre los quals se podie més instruir y fortificar, y axí aconsellaren als senyors deputatsa que
fos fet sense delació.
Dissabta, XXIIII. Festum nativitatis sancti Johannis Batiste.
49v

Dimarts, a XIII. En aquest dia, de matí, García
de Velasco, secretari de sa excel·lència, essent
en lo concistori de la Diputació, de part de sa
excel·lència dix als senyors diputats que sa
excel·lència li havia manat los donàs una lletra
que de sa magestat per dits senyors diputats havia rebuda, y que.ls legís y amostràs una altra
que de sa magestat havia rebuda, ab la qual diu
y affirme los sinquanta mília ducats presos a
Joan Gutierres pretenent ser moneda de Vescompte Quetaneo, ésser sua pròpria y per a son
servey, y no de ninguna altra persona, y axí ho
affirma ab dita lletra ab uns reglons scrits de mà
pròpria de sa magestat, y axí se’n anà.
49r

[1570 ]

Dimecres, XXI. En aquest die, deprés dinar, essent ajustats y congregats en lo concistori de la
present casa de la Deputació lo molt il·lustre y
reverendíssimo senyor canceller y los magnífichs misser Francesch Muntanera, regent la
cancellaria, misser Bernabé Serra, misser Miquel Farrer, misser Miquel Tersa, misser Johan
Jofre, misser Antoni Ros, misser Adrià Vilana,
misser Antoni Negrell y misser Francesc Sala,
doctors de la Real Audiènsia, per orde y deliberació de dit concistori, junctament ab los honorables assessors y advocats ordinaris del dit General, aprésb que lo dit dia fonc acabada la
lectura y relació de tot lo procés fet per lo concistori sobre lo frau que.s pretén per lo procurador del dit General en los sinquanta mília ducats de Visconde Cataneo, y les letres de sa
magestat lo altre die per ells vistes, apuntaren
tots conformament alguns caps de dit procés,

Dimecres, XXVIII. En aquest die, de matí, los senyors deputat militar y oÿdors de comptes del
dit Generalb manaren a mossèn Loís Rufet, notari púbblic de Barcelona, procurador del dit
General per absència de mossèn Antoni Joan
Bonet, síndic del dit General, que anàs al excel·
lentíssimo senyor príncep de Melito, loctinent
general de sa magestat en lo present Principat,
y li digués de part del consistori que lo senyor
deputat militar volie anar a tornar resposta a sa
excel·lència, en nom del concistori, del que
Garsía de Velasco, son secretari, de part de sa
excel·lència ha solicitat sobre lo negossi dels
sinquanta mília ducats, que lo procurador del
General pretén ésser cayguts en frau, y tornat
fonc dit Loís Rufet, referí que ere estat a casa de
sa excel·lència, ha hont ha trobat mossèn Antonio Viladamor, scrivà de sa magestat, qui li ha
dit que sa excel·lència ere anat fora de Barcelona a passejar, segons que dit mossèn Loís Rufet ho referí. E lo matex die, deprés dinar, los
dits senyor deputat militar y oÿdors manaren a
dit mossèn Antoni Johan Bonet, síndic del dit
General, que anàs a saber si sa excel·lència ere
tornat y li digués lo matex que dalt està dit, qui
tornat fonc referí com ere estat a casa de sa excel·
lència y un patje li havie dit que encara no ere
tornat.
Dijous, XXVIIII. Festum beati Petri apostoli.
Divendres, XXX. En aquest die, de matí, mossèn
Antoni Johan Bonet, síndic del dit General, referí com lo dia de air ere estat ab lo excel·
lentíssimo senyor loctinent general y li havie
dit que demà de matí, a les nou hores, fossen
ab sa excel·lència. En aquest matex die, a les
nou hores de matí, lo molt magnífich senyor
mossèn Francesc de Alentorn, deputat militar,
acompanyat del honorable misser Francesc Ser
ra, altre dels honorables assessors y advocats
ordinaris del dit General, anà a casa de // 50r //
sa excel·lència, y essent allí feren entrar a mossèn Antoni Johan Bonet, notari, síndic del dit
General, per ha que fes a saber a sa excel·lència
com ere allí lo ditc senyor deputat militar
per ha tractar ab sa excel·lència un negossi, y axí
sa excel·lència, exint de la sala del Consell Criminal ha ont ere, en una altra instància junct
a. als senyors deputats interlineat.
b. a continuació ratllat eccle.
c. a continuació ratllat lo dit.

a. misser Francesch Muntaner interlineat.
b. a continuació ratllat de.
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a.n aquella, entraren alí los dits senyors deputat
y assessor, y dit senyor deputat li digué, en effecte, lo següent, ço és, que a tretze del corrent
mes de juny Garsía de Velasco, secretari de sa excel·lència, havie aportat en lo concistori, de part
de sa excel·lència, una carta de sa magestat per
als deputats y una altra per ha sa excel·lència, sobre lo negossi del frau que lo procurador del General pretén ésser comès en los sinquanta mília
ducats enbarcats per Johan Gutierres en las galeras del capità Pedro Batista Lomelin, y que vistas
las ditas letras se eren aconsellats ab los doctors
de las duas salas de la Real Audiència de sa magestat y ab los assessors de la casa, sobre lo que
podien y devien fer per millor conplira en lo servey de sa magestat y ab lo descàrrec de sos officis,
y que vist altre vegada lo procés per los dits doctors y las ditas letras de sa magestat, havien aconsellat que per part dels deputats se enbiassen una
o dos persones a sa magestat, per ha sertificar-lo
que en tot lo dit negossi havien prosehit molt
justificadament y no ab sinistres informacions y
del més havant que conforme als capítols de
Cort y al jurament, sagrament y homanatje que
tenen prestat y sentència de excomunicació que
tenen oÿda, podien y devien fer en dit negossi, y
més havant los havien aconsellat que devien certificar del matex a sa excel·lència ab informació
de tot lo queb havie passat, per lo qual effecte allí
ere present dit misser Francesc Serra, assessor, si
sa excel·lència ere servit oir de aquell la dita informació. E dit açò per dit senyor deputat y mostrant sa excel·lència que rebria contentament de
oir la dita relació e informació, li fonc feta molt
largament per dit assessor, la qual, aprés de oÿda
y entesa, respongué sa excel·lència que per servir a
sa magestat en ditas letras y ab scriptura de mà sua
pròpria, que dita moneda era sua, le aparia fore estat bé de restituir-la conforme al que sa magestat
scrivia, y que aprés poden enviar a donar rahó a sa
magestat del que se havie fet y prosseït. Però pus
deyen que tenien ja feta determinació de trametre
primer a sa magestat, que procurassen de fer-ho
ab tota la brevetat y diligència possible, y axí li digué lo dit senyor loctinent que ho farien y se’n
tornaren, sesgons que les dites coses referiren los
dits senyors deputat y assessor a mi, Josep Cellers,
scrivà major del dit General.
51r

Juliol, any

MDLXX

Diumenge, II. Festum visitacionis beate Elizabet.
Dijous, VI. En aquest die, de matí, a les nou hores, estants ajustats y congregats en lo concistori
de la casa de la Deputació los senyors deputats
ecclesiàstic y militar, lo real absent del prea. a continuació ratllat ab lo.
b. a continuació ratllat que.

sent // 51v // concistori, y presents los honorables oÿdors de comptes del dit General, vingué
en dit concistori lo magnífich misser Francesc
Muntaner, regent la Cancellaria en lo present
Principat, y dix als senyors deputats y oÿdors de
comptes aquí presents, que lo dia de air entengué aquest negossi de les diferències que havien
succeït ab los reverents pares inquisidors, y que
aquest matí ere estat a la Inquisició y havia parlat
ab dits inquisidors per entendre com passava y si
ere cosa que (ab alguns medis) se pogués bonament remediar, y que tanbé venie ara assí en
aquest concistori per lo matex effecte, y que pendrie plaer de entendre particularment lo que ere
estat e oït lo demuntdit per los dits senyors deputats. Lo molt il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe de Vic, deputat ecclesiàstic, respongué que bessaven les mans del treball que havie
pres y del bon ànimo mostrave tenir, com fins
assí sempre ho ha fet, y que tractarian sobre lo
que sa mersè los havie dit y que si ere servit podie
oir les informacions y actes quea aquest concistori tenie fets en dit negossi. Y estant per comensar d’elegir las ditas informacions entraren en lo
dit concistori mossèn Janot Salbà, donzell, mossèn Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona, síndic de la present ciutat, y mossèn Miquel Boera, sots-síndic de dita ciutat, qui
digueren venien de part dels magnífichs senyors
consellers de la present ciutat, per a dir-los com
lo dia present mossèn Hierònim Sorribes y dos
altres, de part dels senyors inquisidors, eren estats ab dits senyors conssellers hi.ls havien feta
relació del que deyen havie passat després air en
lo fet del comissari del Sanct Offici ab lo guarda
del General en lo portal de Sanct Antoni, y que si
ere estat com dit Sorribes deye, que la guarda ne
fos estat pres ni inpedit en lo excercissi de son offici, sinó que voluntàriament ere anat a la Inquisició, que los senyors consellers supplicaven a
ses senyories que procurassen de remediar-ho ab
lo millor modo que.s pogués y que dits senyors
consellers se offerien, per sa part, ha fer-hi lo que
podrien, perquè tot se aquietàs. E lo dit molt
il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe de Vich,
deputat ecclesiàstic, responent, dix que bessaven les mans de ses megnificiències y que.ls tornarian resposta. E anats se’n foren dits mossèn
Janot Çalbà, Sunyer y Boera, los dits senyors deputats feren legir lo dit procés o enquesta, la qual
legida per lo honorable misser Francesch Sans,
altre dels honorables assessors y advocats ordinaris del dit General, lo dit senyor regent digué
que ell ho tenia entès y que aprés dinar feye
compte de tornar a parlar ab dits inquisidors y
que faria lo que poria en què entenguessen lo
que convenia, y quant no aprofitàs que ell hauria
fet son descàrrec, y dits senyors deputats li dia. a continuació ratllat en.
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gueren que ells no volian altra cosa sinó ab lo
millor modo que fos possible se satisfés y reintegràs lo que se havia fet en perjudissi de //
52r //la exacció dels drets del General y jurisdicció de dits deputats, y que sa mercè pensàs
en quina forma estaria millor perquè ells no dexarian de (ajudar) en lo que paragués ésser just
y convenient al descàrrec de la obbligació que
per (sos) officis tenian, y açò tornaren a dir dits
senyors deputats al (dit) senyor regent moltes
vegades essent allí tractant sobre dit (negossi),
y dit senyor regent se’n anà. Y restant los dits
senyors deputats y oÿdors enviaren als honorables senyors consellers als honorables misser
Francesc Sans, altre dels assessors, misser Loís
de Copons, advocat fiscal del dit General, als
dits magnífichs senyors de consellers per tornar-los la resposta que havien dit als qui de lur
part eren venguts dient-los que.ls fessen relació
a dits senyors consellers de tot lo negossi com
passave, conforme lo procés, i.ls fessen gràcias
de part del concistori del que.ls havien tramès a
dir, y axí hi anaren. Y al cap de una stona tornaren a la casa de la Deputació y referiren com
eren estats a casa de la ciutat, y allí havien fet lo
que per ses senyories los ere estat ordenat, y que
los senyors consellers, aprés de oÿda y entesa la
relació que.ls havien feta, los digueren que de
lur part diguessen als senyors deputats que restaven molt satisfets del que havien entès, y
que.ls paria que los dits senyors diputats tenien
gran rahó de sentir-se de dit negossi y fer en
aquell lo que eren obbligats, y axí los oferiren
de valer-los en tot lo que podrian, conforme tenien acostumat. En aquest matex dia, deprés
dinar, lo dit magnífich senyor regent la Cansellaria envià a dir als senyors deputats, per ena...
Eres, procurador dels pobres, que fessen anar a
sa casa los honorables assessors del dit General,
perquè tenie que parlar-los, y axí los senyors deputats digueren als honorables assessors misser
Francesc Sans y misser Francesc Serra, assessors
del dit General, allí presents en concistori,
anassen a casa del dit senyor regent y vessen lo
que.ls diria hi u referissen en concistori, y encontinent dits assessors hi anaren. E tornats foren referiren com eren estats ab lo senyor regent, qui.ls havia dit que ell (desitjava) molt
que en lo negossi que ocorrie se prengués algun
assiento y [...] contencions entre los senyors deputats e inquisidors, per lo que entenie que sa
magestat ere deservit de senblants conflictes,
per molt que fossen justificats, y que a ell paria
que si los senyors inquisidors feyen que lo algotzir vingués en lo concistori dels senyors deputats y digués que venia allí per a què si.s aparia aguesen res accedit o delinquit los senyors
deputats fessen lo que.ls paragués de ell y que
a. a continuació un espai en blanc.

com ha reo se li exigís la deposició, y exigida
aquella los senyors deputats se aguessen ab tota
benignitat y axí bé coneguessen ab tota benignitat y axí bé conseguessen si havie comès se [...] en
tot cas molt compte en fer-le tota la gràcia se pogués. Y explicades les dites coses los senyors deputats deliberaren que fossen presos per scrits
tres capítols, y aquells fossen aportats per dits assessors al senyor regent, los quals capítols són
del tenor següent: que lo senyor regent porte en
sa conpanyia al concistori a Pedro de Reynoso,
algotzir del Sanct Offici, y expliqui que los senyors inqui- // 52v // sidors, per haver entès que
lo dit Pedro de Reynoso estave inculpat de haver
comès delicte (contra la) Generalitat, lo envien
al concistori per a què fasse la obediènsia que als
senyors deputats aparrà [...] declarar si ha [...] o
no fent justícia ab tota benignitat. A les que lo
dit senyor regent explicà que de part dels senyors inquisidors, que lo que ab Agostín Malo y
ab mossèn Hierònim Sorribes han enviat a dir al
concistori, ço és, que si lo algotzir tenia culpa
ells lo castigarian y que se.ls comunicàs per los
senyors deputats la enquesta o se.ls anomenassen los testimonis per a poder-los [...], que tot
açò enviaven a dir a effecte de castigar ells lo dit
algotzir, no per lo delicte per ell comés contra la
Generalitat, sinó per lo que avia donat ocasió a
que entre aquestos dos tribunals se seguís contenció [...] quals desitjen hi age [...] conformitat.
E encontinent los dits magnífichs assessors portaren una còpia dels dits capítols al dit senyor regent, qui aquells prengué.

[1570 ]

Divendres, VII. En aquest die, entre las vuyt y
nou hores de matí, vingué en lo dit concistori lo
dit magnífich senyor regent la Cansellaria y referí als dits senyors deputats y oÿdors de comptes com ell havia mirat los capítols que per los assessors del dit General lo die abans li eren estats
aportats, y que li paria que pus lo dit algotzir vingués en lo concistori y fes als senyors deputats la
submissió en lo primer capítol contengut, que
abastava, pus que de fet y ab effecte ab dita submissió li amostrave que lo dit algotzir se possava
en mans dels (senyors) deputats per rahó del
pretès delicte y confessava ésser ells jutjes conpetents de aquell, y que per ço ere de parer lo dit senyor regent que.s podie escusar lo darrer capítol, que no ere altra cosa sinó exprimir de
paraula lo que lo dit algotzir de fet y ab effecte
havia mostrat. E los senyors deputats digueren
que eren contents se effectuassen los dos capítols primers y se dexàs lo tercer, y axí lo dit senyor regent dix que ho aniria a tractar ab los dits
senyors inquisidors y que del que auria entès los
ne passaria resposta. E aprés, entre onse y dotze
hores abans de mitxjorn, com lo dit senyor regent no havia tornat resposta, los senyors deputat militar, de part del concistori, envià a mossèn
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Antoni Joan Bonet, síndic del dit General, a casa
del dit senyor regent per ha saber lo que havia
passat. E lo dit senyor regent li dix que los senyors deputats le enviassen lo deprés dinar los
assessors il.s diria lo que ab los inquisidors havie
tractat. E a les quatre ores deprés dinar, per orde
dels senyors deputats, los magnífichs misser
Francesch Sans, assessor, y misser Loís de Copons, advocat fiscal, anaren a casa del senyor regent. E tornats foren, // 53r // referiren que dit
senyor regent los havie dit com ell ere estat lo
matí ab los senyors inquisidors i.ls explicà lo que
ab los senyors deputats era restat de apunctament, y que los senyors inquisidorsa li havien
respost que en lo que tocava al frau ells eren contents que los senyors deputats ho coneguessen y
fessen lo que.ls aparria, y que per lo dit effecte
del frau tant solament eren contents que lo dit
lur algotzir vingués en concistori, però que per
lo que tocava al pretès delicte del dit algotzir en
haver pressa la guarda del dit General, que ultra
que los inquisidors pretenien que ab sa informació constava que lo dit algotzir no havie pressa la
guarda sinó que ella voluntàriament lo havie seguit per ha effecte de regonèxer lo baül, que los
dits senyors inquisidors no volien en ninguna
manera ni entenien que per rahó del dit pretès
delicte conparagués en lo concistori de dits senyors de deputats, perquè ells pretenien de conèxer de sos delictes per ser official seu, y que
açò ere tornar a las primeras contencions, en les
quals ells pretenien que sa Sanctedat havie declarat en favor lur, y que havie declarat que los deputats eren scomunicats. E los dits misser Francesch Sans y misser Loís de Copons, oït tot lo
susdit, havien respost al dit senyor regent que ja
sa mercè sabia que lo major perjudici que los senyors deputats pretenien era que los senyors inquisidors se volguessen entrametre en conèxer
de delicte comès per lo dit algutzir en perjudici
de la exacció dels drets del General y jurisdicció
dels senyors deputats, y que no reparant-se dit
perjudici no parie seb pogués pendre ningun
medi en lo negoci. E lashoras dit senyor regent
dix que tractassen ab los senyors deputats si.ls
staria bé que lo algutzir vingués en lo concistori
y que.ns specificàs (lo) del pretès delicte de la
captura de dita guarda se presentàs als dits senyors deputats y ab generalitat que explicàs perquè si en aquest negoci havie accedit que los senyors de deputats, sens exigir-li la deposició
com a reo, la.y admetessen y liberassen. E oÿt
assò, per los dits micer Francesc Sans y Luýs de
Copons li respongueren que ells ho referirien
als senyors deputats, com de present ho referien.
E los senyors deputats, oÿda la dita relació y la
resposta feta per los dits senyors inquisidors, re-

solgueren que pus los dits senyors inquisidors
no havien volgut admetre l’ordea y assiento que
per intervenció del senyor regent ere stat apunctat, se prosseís avant en lo negoci y a fer tot lo que
per justícia se pogués y degués per descans de
llur offici y reintegració de sa jurisdicció, e
que.ls dit micer Sans y micer Copons anassen a
casa del dit regentb y li donassen notícia de dita
resolució y li regraciassen los treballs que fins en
aquella hora havia presos, pregant-lo se isqués
del mix y que no se curàs més de assiento, y que
en lo que se hagués de fer affavorís los senyors
deputats ab son consell com lo tenie acostumat,
ab lo qual y dels altres doctors de la Real Audiència entenien passarc avant y per medis de justícia
reparar los perjudicis fets a sa jurisdicció. E que
aprés los dits micer Sancts y micer Copons anassen // 53v // a casa del loctinent general y, de
part dels senyors deputats, li fessen molt complida relació axí del que constave en procés com
de totes les justifficacions que per part de dits senyors deputats eren estades fetes a effecte que.s
scusàs tota manera de contenció entre los dos
tribunals, per a què lo dit loctinent general ne
pogués fer relació a sa magestat. E axí los dits micer Sans y micer Copons hi anaren a casa del dit
regent la Cancellaria y li explicaren tot lo sobredit de part dels senyors deputats, y lo dit senyor
regent respongué que li pasave molt que no hagués tingut loc lo tracte, però pus axí ho havien
resolt stavé bé, y que ell no podia dexar lo sendemà de matí tornar resposta als senyors inquisidors y dir-los la resolució que los senyors deputats havien fet. E aprés los dits micer Sans y micer
Copons anaren a casa del loctinent general y
conforme la orde los stave donat per los senyors
deputats li feren relació de tot lo que en procés
constave y de las justifficacions fetes, y de tot lo
que ab lo senyor regent havien passat, supplicant-lo molt volgués informar a sa magestat de
tot lo que passave, y lo quant los senyors deputats havien desitjat y procurat de què en aquest
negoci se prengués medi y assiento y se scusassen contencions, de les quals entenien ne restava
sa magestat deservit. E lo dit senyor loctinent
general respongué que tenie en molt als senyors
deputats lo compliment que ab ell havien usat
de donar-li tant larga y particular rahó de tot, y
que entenie passave axí com lo havien informat y
havien fet molt bé de fer tanta justifficació com li
havien referit, y que.ls pregave que ultra de les
dites justifficacions per la temporada que concorria y per les coses passades fessen encara una
justifficació, ço és, que fossen contents de donar-li temps, per tot lo present dia y lo dia de
damà, per a què ell tractàs ab los inquisidors y
a. a continuació ratllat bona.
b. a continuació ratllat y axò.
c. a continuació ratllat avan.

a. a continuació ratllat los havien dti.
b. a continuació ratllat podie.
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vehés de quina manera se pogués lo present negossi assentar, y los dits misser Sans y misser
Copons li digueren que.n tractarian ab los senyors diputats y li tornarien la resposta.
Dissapte, a VIII. En aquest die, de matí, entre
les nou y deu hores, los senyors deputats manaren a misser Luís de Copons que fes relació del
que lo dia precedent havia passat ab lo regent y
lo senyor loctinent, y dit misser de Copons referí tot lo que dalt stà dit, y encontinent lo molt
il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe de Vic,
deputat ecclesiàstich, referí que aquell matex
matí ere stat a sa casa lo magnífic regent la Cancellaria y li havie dit com era stat a parlar ab los
senyors inquisidors i.ls havie explicat la resolució que los senyors diputats havien feta, e que
los senyors inquisidors li havien feta la matexa
resposta que lo die abans, ço és, que no volien
que per lo pretès delicte lo algutzir comparagués davant los senyors deputats, perquè ells
pretenian ésser conexedors del dit delicte, e
que lo dit senyor regent ho referiria ala dit senyor bisbe perquè ho referís de sa part a tot lo
concistori. E poc aprés los dits senyors deputats
digueren a dit misser Luís de Copons que anàs
de part de concistori a tornar resposta al dit senyorb loctinent general, y li digués que ab tot
que sa excel·lència havia entès quantas justificacions ells havien fetes en lo dit negossi, y quant
dany aportava en ell la dilació, tota via pus sa excel·lència los feye tan gran mercè de interposar-si de voler-hi // 54r // posar assiento, que per
a què entengués que lo matex tenien los senyors
deputats eren molt contents y rebien a mercè
que sa excel·lència reprengués lo temps havia dit
y procuràs de posar-hi assento, e lo dit misser
Luís de Copons anà y tornà dita resposta al dit
loctinent general, lo qual acceptàc lo que per
part dels senyors diputats se.l offeria, e dix que
ell tornaria la resposta a dits senyors deputats
per medi del senyor regent. E lo matex dia, deprés dinar, lo dit mossèn Luís de Copons referí
tot lo demuntdit en concistori.
Diumenje, VIIII. En aquest die, de matí, se ajustaren en la casa de la Deputació los senyors deputats y oÿdors de comptes del dit General,
present lo senyor regent, qui ere anat a la Inquisició, y per ésser gran die no vingué a la Deputació los senyors deputats y oÿdors de comptes, y
essent aplegats lo senyor regent tramès a demanar als assessors, als quals dix lo que ab los sen
yors inquisidors havie contestat.
Dilluns, X. En aquest matex die, de matí, essent
a. a continuació ratllat bisbe.
b. senyor interlineat.
c. acceptà interlineat.

ajustats en la casa de la Deputació los senyors deputats, lo senyor regent los tramès a dir que los
assessors y advocat fiscal anassen a casa sua,
que.ls volie parlar. En aquest die, deprés dinar,
estant concistorialment los senyors deputats y
moltes persones militars, vingué lo dit senyor
regent, qui de sa conpanyia aportà Pedro de Raynosso, algotzir major del dit Sanct Offici, qui en
la porta del concistori dexà la vergueta aportava,
y essent en concistori y estant los senyors deputats, oÿdors, senyor regent y altres moltes persones aquí present, estaven asseguts, y lo dit Pedro
de Raynosso estiguéa denpeus, ab lo barret a la
mà, se sotmeté hi.s possà en mà y poder dels senyors deputats, com apar largament en lo procés
o informació sobre açò per dits senyors deputats
fet. // 54v // En aquest die, de matí, entre les
vuyt y nou hores de matí, de part dels reverents
pares inquisidors vingueren en concistori mossèn Hierònim Sorribes, receptor del dit Sanct
Offici, y mossèn Agostí Malo, secretari del Sanct
Offici, y en effecte o substància digueren a dits
senyors deputats lo següent: “Los reverents senyors inquisidors bessen les mans de vostres senyories per la mercè los han feta en despedir-los
lo algotzir de la manera lo han despedit, offerint-se promptes al que a.n aquell concistori
se.ls offerirà en servey de sas senyories”. E lo senyor deputat ecclesiàstic, responent, avant de
tots los dix que “bessaven les mans de ses mercès, offerints-se promptes al que per servey de
ses mercès poran fer”. E anats se’n foren, los dits
senyors deputats manaren a mossèn Miquel
Ciurana, regent los comptes del dit General, y a
mi, Josef Cellers, scrivà major, que anàssem als
senyors de inquisidors y de lur part los diguéssem lo següent: “Los senyors deputats han rebuda molt gran contentació del assiento se ha
tingut del negossi que estos dies passats ha succeït en lo portal de Sanct Antoni entre lo algotzir
major del Sanct Offici y una guarda del General,
com ells ho confiaven de vostra mercè, offerint-se que de lur part sempre faran tot lo que
conviguen y puguen perquè cessen tota manera
de contencions entre los dos tribunals, supplicant-los que vullen advertir sos officials que tinguen ab los del General la correspondència necessària per a què no s’haje de venir a senblants
contencions”. E los senyors de inquisidors respongueren que “bessaven les mans a.n aquests
senyors y que ja havien manat a sos officials que
tinguessen lo compte convenia ab los officials
del General”, e axí nos ne anàrem. En aquest matex die, deprés dinar, partiren de la present ciutat per a la cort de sa magestat, per negossis del
dit General tramesos, los honorables mossèn
Miquel de Boxadors, donzell, y misser Francesch Serra, assessor del dit General.

[1570 ]

a. a continuació ratllat denpeus.
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55v

Dissabta, XXII. Festum beate Marie Magdalenes.
En aquest die, deprés dinar, partiren per a la
volta de lurs cases lo senyor mossèn Francesch
de Alentorn, deputat militar, y misser Loís de
Copons, advocat fiscal.

los senyors deputats y oÿdors de comptes anaren a la casa del molt il·lustre y reverendíssimo
senyor bisbe de Vic, deputat ecclesiàstic, hon se
féu la adjunctio de Francesch Gomis per Barnat
Joan Gomis, sona jermà.

Dilluns, XXIIII. En aquest dia los senyors deputats deliberaren que lo magnífich Francesc Gort
servís lo offici de advocat fiscal del General per
absència del magnífich misser Luýs de Copons.

Dilluns, XXI. En aquest die, de matí, per estar
indespost lo senyor deputat ecclesiàstic no vingué en concistori. En aquest die, deprés dinar,
los senyors deputat y oÿdors de comptesb se
ajustaren a la casa de la Deputació, y misser Antoni Negrell, misser Adrià Vilana y misser
Francesch Sala, per la causa de fra Carlos Bilio,
frare franciscà, y no vingué lo senyor deputat
ecclesiàstic. En aquest die, a la tarda, entrà en la
present ciutat de Barcelona lo molt il·lustre y
reverendíssimo senyor bisbe de Màllaqua;
diuen vé per negossis de sa magestat.

Dimarç, XV. Festum beati Jacobi, apostoli.
56v

Agost, any

MDLXX

Dimarç, lo primer. Festum beati Petri et Felississis.
Divendres, IIII. En aquest die, de matí, quatre
frares del orde de sanct Domingo vingueren a
la casa de la Deputació per ha convidar los senyors deputats per lo sendemà al offici y sermó.
Dissabta, V. Festum beati Dominici. En aquest
die, de matí, partiren del palau del rey, hont està
y posa lo senyor deputat ecclesiàstic, lo dit deputat ecclesiàstic y real y los honorables oÿdors de
comptes ecclesiàstic y militar, y anaren de dos
en dos, ço és, los senyors deputats y aprés los
oÿdors de comptes, ab les tres masses devant,
acompanyats dels officials y ministres del dit
General, y arribats foren a laa església de Sancta
Catarina, hont trobaren los magnífichs de consellers, y dits senyors deputats se assegueren en
lur loc, fet son acatament als consellers, y essentb
asseguts, tantost fonc aquí lo excel·lentíssimo
senyor príncep de Melito, loctinent // 57r // de
sa magestat en lo present Principat.

Dimarç, XXII. En aquest die, de matí, vingué en
concistori lo molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstic.
58v

Dijous, X. Festum beati Laurencii, martiris.
57v

Dimarç, XV. Festum Assumpcionis beate Marie
Virginis.
Dimecres, XVI. Festum beati Rochi.

58r

Dijous, XVII. Lo senyor deputat ecclesiàstic,
per sa indisposició, no vingué en concistori.
Divendres, XVIII. En aquest die, deprés dinar,
los senyors deputats y oÿdors de comptes anaren a la casa del molt il·lustre y reverendíssimo
senyor bisbe de Vic, deputat ecclesiàstic, per
admetre la renunciació de Josef Bosc, ajudant
del racional.
Dissabta,

XVIIII.

En aquest die, deprés dinar,

a. a continuació ratllat dit monest.
b. a continuació ratllat arribats.

Dijous,
apostoli.

XXIIII.

Festum beati Bartholomei

Divendres, XXV. En aquest die, de matí, Pedro
de Raynoso, algotzir del Sanct Offici, y mossèn
Barthomeu Garsía, notari del Sanct Offici, vingueren al concistori dels senyors deputats, y de
part dels senyorsc inquisidors los pregaren que
lo diumenged aprés de Nostra Senyora de setembre propvinent, que serà a X de setembree,
en la plassa del Born, faran lo acte de la fe, que
sas senyoria sien servits de ésser-hi. E los senyors deputats los respongueren que farian
com tenen acostumat. En aquest die, deprés dinar, estant ajustats los senyors deputats real y
oÿdors de comptes del dit General, lo senyor
deputat ecclesiàstic, qui lo matí hi ere estat, per
trobar-se de mala gana se possà en lo lit y no
isqué de casa, estant ajustats en la casa de la Deputació, vingué mossèn Grabiel Pedrolo, scrivà
de manament de sa magestat, de part del excel·
lentíssim senyor loctinent general, qui.ls dix
que sa excel·lència li havie manat digués a ses
senyories quef en la hora matexa anassen a sa
casa, que.ls volie parlarg, y que si no y eren tots
que.y anassen los que serienh aquí, y los senyors
deputats li respongué que no eren sinó el dit
senyor deputat real y oÿdors de comptes, y que
estaven aquí ab alguns doctors de son Real
a. a continuació ratllat fill.
b. a continuació ratllat y.
c. a continuació ratllat deputats.
d. a continuació ratllat de Nostra Senyora.
e. a continuació ratllat re.
f. a continuació ratllat los qui.
g. a continuació ratllat per part de.
h. a continuació ratllat porien.
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Consell sobre cert negossi, y que si se podia differir per a demà que tots hi serian. E axí se’n anà
lo dit mossèn Pedrolo, e los dits senyors deputat
real y oÿdors de comptes del dit General manaren a mi, Josef Cellers, que aportàs al molt il·lustre // 59r // y reverendíssimo senyor bisbe (de)
Vic, que li comunicàs la letra que de mossèn Miquel de Boxadors y misser Francesc Serra, enbaxadors del dit General en la cort de sa magestat
[...] y tanbé li referís lo que mossèn Pedrolo, de
part [...] lo dit, al qual legí la dita letra, i.m digué
[...] deputat y oÿdors de comptes que ell esta(ria)
en lo (concistori) [...], y los dits senyors deputat
real y oÿdors de (comptes) [...] Pedrolo ere tornat, y de part de sa excel·lència los dix que (en la)
hora matexa hi anassena. E al punct de les sinc
hores partiren de la casa de la Deputació los senyors deputat real al mix, (y.l senyor) oÿdor ecclesiàstic a la mà dreta y lo militar a la squerra, y
essent devant de sa excel·lència, lo qual trobaren
al pont de sa casa, y devant de tots los que allí
eren, los donà, ço és, al senyor deputat real, una
letra de sa magestat y dix que de aquella ne tenia
còpia, y que una letra de creensa, y manà a (Garsía) de Velasco, son secretari, que la legísb, la
data de la qual és en Madrit a XXI del present, y legida la agué y entessa la creensa dix que per explicar-la seria millor legir lo que per ha ell sa magestat li scrivia, y legida la (agué) los dix que.n faria
donar còpia, y lo senyor deputat real dix que bessave les mans de sa excel·lència y que essent a la
Deputació la legirian y veurien lo faedor, y axí
se’n anaren.
Dissabte, (XXVI). (En aquest die, de matí), per lo
que sa magestat ha (escrit al reverent capítol) de
Barchinona, que preguen a Déu [...] armada en
Flandres per ha venir a Spanya [...] solemna professó, y digueren-lo offici en la sglésia de
(Sancta) Maria de la Mar, y fon feriatc.
(Diumenje, XXVII). En aquest dia, a la vesprada,
arribà en la present (ciutat de Barcelona lo) senyor mossèn Francesc de Alentorn, senyor de la
Cardosa, de la volta de sa casa hon era anat.
58v

Dilluns, XXVIII. Festum beati Augusti. En aquest
die, de matí, los senyors deputats (ecclesiàstic) y
real, lo militar qui la nit abans ere [...] y los honorables oÿdors de comptes, aconpanyats (dels officials y ministres) del dit General, partiren del
palau real, hont (estaven los dits senyors deputats) ecclesiàstic y real, y anaren a la sglésia del
monestir de (Sa)nt Agostí [...] assegueren a mà
dreta del cor, y los magnífichs (de consellers)
[...] en lo cor, al lur loc; donaren pau los dits (sea. a continuació ratllat y, i un espai en blanc.
b. a continuació ratllat y legida la.
c. Text inacabat.

nyors deputats y consellers) dos frares vestits
ab dues capes, ço és, lo hú als (consellers) y lo
altra als deputats, y acabada la misma lo senyor
deputat ecclesiàstic, bisbe de Vic, muntà al altar major acompanyat de dos frares y donà la
benedicció more episcopali.

[1570 ]

Dimarç, XXVIIII. Festum decollationis beati Johannis Batiste. En aquest die, deprés dinar, a les
tres hores, se ajustaren y congregaren en la casa
de la Deputació los senyors deputats y oÿdors
de comptes del dit General, y legides tres lletres, una de sa magestat dirigida als senyors deputats, y una còpia de altra lletra de sa magestat
dirigida al excel·lentíssimo senyor loctinent, y
altra de mossèn Miquel de Boxadors y de misser Francesc Serra, embaxadors del dit General
en la cort de sa magestat, totes de XXI del present, los senyors deputat ecclesiàstich y real digueren que stan y perseveren en lo vot per ells
fet y donat en concistori a XV y a XVI dela //
60r // mes de [...] proppassat, y que stan y perseveren [...] senyor deputat militar y oÿdors ecclesiàstic, militar y real digueren que com a
bons vassalls de sa magestat [...] de son real servey y al descàrrec y obligació de sos officis, són
de vot y parer que.s demanen los doctors de la
Real Audiència Civil per a demà a las tres hores
deprés dinar, affi y effecte que.ns aconsellen lo
que podem y devem fer, axí en lo servey de sa
real magestat com en lo descàrrec de nostres officis en lo negoci ocorrent.
Dimecres, a, XXX. En aquest dia los senyors dea. a continuació l’assentament següent ratllat: Dimecres
XXX. En aquest die, deprés dinar, los senyors deputats militar y oÿdors ecclesiàstich, militar y real, absent los senyors
deputats ecclesiàstich y real, se ajustaren en la casa de la Deputació [...] los magnífichs regent la Cancellaria y doctors
[...] Consell de sa magestat, lo magnífich misser [...] ab los
honorables misser Francesch Sans, assessor, y misser Gort
[...], y estant tots juncts [...] magnífichs, reverent y doctors
com ell [...] fets venir allí per a pregar-los que pus lo nefose
dels sinquanta mil ducats eran estats consultats altres voltes, que ara tanbé los pregavan los volguessen aconsellar sobre lo fahedor acerca de unas lletras que havian rebudes, axí
de sa magestat com dues altres, sobredits sinquanta mil ducats, que ells stavan promptes de fer y executar tot lo que
per ells los seria aconsellat. E oÿda dita relació, dits senyors
deputats y oÿdors de comptes manaren a mi, Francesc Cavaller, notari, altre dels ajudants ordinaris de la (scrivania major), absent per indisposició corporal [...], las lletras següents, ço és, una lletra dels magnífichs mossèn Miquel de
(Boxadors) y misser Francesch Serra, assessor del General,
enbaxadors tramesos a sa magestat sobre dit negoci de dits
sinquanta mília ducats, feta en Madrid a XVIIIIo del present, ab [...] de XXI del matex, y més una lletra de sa magestat dirigida als senyors deputats, dada en Madrid a XXI (del
mateix) y una còpia de una lletra de sa magestat dirigida al
excel·lentíssimo loctinent general de sa magestat, dada en
Madrit a XXI del present, y tanbé [...] y oÿdors de comptes
fets [...] en dit negoci dits magnífichs [...] conclogueren
que.s donàs [...] sinquanta mil ducats [...] al spay puguessen
veure [...] entre ells puguen [...] sa magestat, y axí fonc manat per dits senyors deputats y oÿdors [...].
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putat militar y oÿdors manaren als porters de la
casa que per a les tres hores deprés dinar pregasen, de part de ses senyories, als magnífichs regent la Cancellaria y als altres doctors del Real
Consell (Civil), qui han entrevingut en lo negoci dels sinquanta mil ducats, que.ls fessen
mercè de venir dins la casa de la Deputació. E dit
dia, deprés dinar, a les tres hores, hora ordinària
de concistori, congregats los dits senyors deputats militar y oÿdors predits en la present casa de
la Deputació, vingueren los dits magnífichs regent la Cancellaria y los altres doctors predits de
dit Consell Real Civil, y per orgue de dit senyor
deputat militar fonch a tots ells refferit com tenian una lletra dels embaxadors que per part de
ses senyorias eren en cort de sa magestat sobre lo
negoci dels sinquanta mil ducats, y tanbé com lo
excel·lentíssimo loctinent general havia enviat a
sercar a ses senyories y.ls havia donada una lletra
de sa magestat dient-los que sa excel·lència
tanbé tenia una altra lletra ab la qual sa magestat
li manava que.ls explicàs certa crehensa que en
aquella se contenia, la qual los féu legir, y aprés
los digué que perquè millor entenguessen la dita
crehènsia los ne manaria donar còpia, e de fet ho
féu. Y perquè lo present negoci és de tanta importància y ells desitjan assertar en fer lo que
toca ala servey de sa magestat com ha bons y fels
vasalls, y tanbé fer lo que toca al descàrrech de
llurs officis y concièncias, los supplicavan fosen
servits de oyr totes les dites lletres y còpia y aconsellar-los lo que havian de ferb. E legides les ditas
lletras y còpia, fonch per tots los dits magnífichs
regent y doctors del Real Consell conclòs que
per ser lo negoci de la qualitat que era volian que
se.ls donàs còpia de las ditas lletras y que se.ls comunicàs lo procés que sobre dit negoci se era fet,
y que vistes aquelles y dit procés procurarian ab
tota la prestesa possible resolre’s y donar rahó a
dits senyors deputats de llur parer.
60v

Setembre

cia dels altres deputats y oÿdor, concistorialment partiren de la casa de la Deputació y anaren a casa del excel·lentíssimo senyor lloctinent
general, y sent allí arribats trobaren a sa excel·
lència en una cambra que és sobre lo ort de dita
casa, en companyia de alguns cavallers criats
seus, y per orgue del dit magnífich senyor deputat militar digueren a sa excel·lència tals o
semblants paraules: “Senyor, en lo concistori
de la Deputació se són legidas unas lletras de sa
magestat, les quals a XXV del passat sa excel·
lència nos féu mercè de donar, en las quals hi
havia una còpia de una carta que sa magestat
scriu a sa excel·lència y altra per al concistori,
les quals vistes, com aquells que no desitjan
sinó estar al servey de sa magestat y descàrrech
de nostres officis, los havem comunicats a los
magnífichs regent la Cancellaria y altres doctors de la Audiència Real (Civil), los quals, vistes aquelles y lo procés que de nou han volgut
veure, y sent la importància del negoci tan
gran, nos han aconsellat que procuràsem ab diligència que lo procés vingués apunt de poder-se declarar diffinitivament, y com per capítols de Cort ham strets en las cosas de justícia
star a consell, havem determinat dependre’s
d’ells com en aquesta causa fins al present punt
ho havem fet, hans a paregut donar rahó a vostra excel·lència y certificar-lo per nostra part
no.s perdrà punt de què no.s fassa la causa ab
diligència”. E encontinent dit excel·lentíssimo
senyor lloctinent general respongué tals o semblants paraules: “que se holgará mucho que este negocio se despida con prestesa, porque el correo no se
detiene por otra cosa”. E encontinent lo dit senyor
deputat militar dix que sa excel·lència que “a ells
los era tan descansàs [...] lo cuydado de sevir a sa
magestat que no.s descuydaran del que.ls toca
ab tota diligència possible”. En aquest dia, a les
deu hores de la nit, morí lo honorable e discret
mossèn Joseph Cellers, scrivà major del General
de Catalunya, la ànima del qual hage Nostre Senyor volgut col·locar en la glòria celestial de paradís y les de tots los finats, amén.

MDLXX

Divendres, primer de setembre. En aquest dia se
junctaren en la casa de la Deputació los magnífichs deputat militar y oÿdors de comptes predits, a les tres (hores deprés dinar), hora acostumada, lo senyor deputat ecclesiàstich y real
absents [...], y doctors del Real Consell Civil, [...]
magnífich regent la Cancellaria digué [...].

61r

Dissapte, II. En aquest dia, de matí, entre las
nou y deu hores, los senyors deputat militar y
oÿdors ecclesiàstich y real, ço és, lo senyor deputat militar al mix y lo oÿdor ecclesiàstich a la
mà dreta y lo oÿdor real a la squerra, per absèna. a continuació ratllat descàrrech.
b. a continuació ratllat e legides las ditas letras y còpia y
aconsellar-los lo que havian de fer.

Dilluns, IIII. En aquest dia, deprés dinar, los
senyors deputats, exceptat lo senyor deputat
ecclesiàstich, qui per sa indisposició corporal
no pogué exir de casa, anaren consistorialment,
ab gramalles, a casa del quòndam mossèn Josep
Cellers, al dol, y anaren lo senyor deputat militar y real devant y aprés los tres oÿdors de
comptes juncts, y sent en casa dit mossèn Cellers hisqueren a reebre a ses senyorias en lo cap
de la scala lo fill del dit quòndam Joseph Cellers, qui tenie lo cap del dol, aconpanyat de alguns parents seus, y seguren en la sala d’esta
manera: que lo senyor deputat militar y real se
posaren al mitx, lo dit fill de dit Cellers, qui tenia lo cap del dol, ço és, lo senyor deputat mili-
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tar a la mà dreta y lo real a la squerra, y al costat
del deputat militar lo oÿdor ecclesiàstich, y del
real lo oÿdor militar, y lo oÿdor real al costat
del militar, y los altres officials arededor, y
aprés de haver estat allí alguna mitja hora se’n
anaren, acompanyant-los lo dit fill del quòndam mossèn Cellers y los altres parents fins al
cap de la scala, y dits senyors deputats se’n tornaren a la casa de la Deputació.
62r

deputats y hoÿdors de comptes, o la major part
de aquells, apartant-se de dita concòrdia havien
pogut proveyr dit offici altrament del que ere
pactat, encara que dita concòrdia fos jurada, y
attès que per capítols de Cort la provissió //
63r // dels officis del General pertanyen als senyors deputats y hoÿdors de comptes, qui no
poden elegir persona ab la qual per si o per interposada persona sie pactat o convengut, tàcitament o expressa, directament o indirecta,
sinó que tenen elegir y proveyr ab tota libertat,
tota puritat y franca arbitat, sens alguna pactio o
promissio precedents. E lo mateix dia fou liurada possessió corporal o quasi de dit offici a
dita Miquel Baltazar Dot. Sie sempre Jesucrist
lloat y glorificat.

Dilluns, XVIII. Festum sancti [...], apostoli.
Dimecres, XX. En aquest dia fou elegit y creat
consistorialment en scrivà major del General
de Catalunya y casa de la Deputació Miquel
Baltazar Dot, notari públich de Barchinona,
qui ja ere official de la dita casa de la Deputació,
en la qual obtenia lo offici de ajudant en la instància del regent los comptes. Per renunciar lo
qual offici que tenia fou concedit un mes per lo
concistori a dit Dot, elegit, y durant dit temps
li fou permès tenir dit offici junctament ab lo
dit offici de scrivà major, la qual elecció fou feta
no obstant una asserta concòrdia entre los senyors deputats y hoÿdors de comptes de dit General juhida no [...] capítols de Cort y ordina
cions e usances scritas de dita casa, com aprés
ho han sabut, vist y entès sobre vacacions de officis no poder-se fer porció alguna per dits capítols y actes de Cort e una usança scrita en la dita
casa de la Deputació y per molts exemplars que
se són trobats en la dita casa de la Deputació
ésser-se seguits // 62v // [...] judici, com altrament en semblants cassos, y specialment en
lo cars de la provisió y elecció feta concistorialment en favor del quòndam mossèn Miquel
Cellers, notari de Barchinona y scrivà major de
dit General, de dit offici de scrivà major, leshores vegant, a XII de nohembre MDXXXV, contra
lo que stave pactat ab una concòrdia lashores
fermada entre los senyors deputats y hoÿdors
de dit General sobre vaccacions de officis, la
qual provisió axí feta se portà algun temps
gran plet y contenció devant dit concistori entre dit Cellers, elegit per dit concistori, contra
de la concòrdia, y Joan Polo, elegit per lo tunc
deputat ecclesiàstic en virtut de dita concòrdia. Et tandem, aprés de molta discussió, en
primera instància fou declarat ab sentència
deffinitiva proferida a XXX de maix MDXXXVI,
precehint legítim procés per lo concistori, ab
vist y parer de molt solempnes doctors y dels
assessors de la casa, dit Cellers ésser legítimament provehit y a ell fou [...] lo dit offici, y a dit
Polo posaren scilenci perpetuo. E aprés, en segona instància, fou declarat lo mateix, ab vist y
concell de altros solempníssims doctors y dels
assessors de dita casa, ab sentència deffinitiva
dada a X de setembre MDXXXVIII, ab motius entre altres attès que en via de dret los senyors

[1570 ]

Dijous, a, XXI. Festum Sancti Mathei, apostoli.
Dissapte, XXIII. En aquest dia tornà lo magnífich misser Luís de Copons, advocat fiscal del
General, en la present ciutat, y tornà a servir
son offici.
Diumenje, XXIIII. Festum sancte Tecle.
63v

Divendres, XVIIII. Festum sancti Michaelis. En
aquest dia partí Francesch Aguiló, sobrecullidor de la sobrecol·lecta de llevant, per fer la vesita en sa sobrecol·lecta.
Dissapte, XXX. Festum Sancti Hieronymi.

64r

Dimars, III. En aquest die vingueren los frares
de sanct Francesch en concistori, per convidar
los senyors deputats y hoÿdors per a demà a la
festa de sanct Francesch, en sa casa. E dit dia
fou liurada a [...] Calvó, [...] fiscal real [...] una
letra de sa magestat de XXI de [...] MDLXVIII, de
manament dels senyors deputats y hoÿdors per
mi, dit Dot, perquè dit Calvó digué que lo senyor virrey le.y enviave per haver dita letra, que
lo Consell lo volie veure. En aquest die, a III, no
vingué lo il·lustre y reverendíssimo senyor deputat ecclesiàstich per sa indispossiciób.
Dimecres, IIIIc. Festum sancti Francisci. En
aquest dia los senyors deputats militar y real y
tres hoÿdors de comptes, convidats, concistorialment anaren a hoir lo offici en lo monestir
de Sanct Francesc, essent-se congregats en casa
de hoÿdors Joan Gomis, hoÿdor.

64v

Dimars, X. En aquest dia vingué en concistori lo
senyor García ded Velaschoe, secretari del exa.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat scrivà.
assentament escrit al marge esquerre del foli.
a continuació ratllat en aquest.
Garcia de interlineat.
a continuació ratllat secretari.
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cel·lentíssim senyor príncep de Melito, loctinent general y capità general en aquest Principat per la real magestat del rey nostro senyor, y
de part de sa excel·lència digué que sa excel·lència lo enviave aquí per fer a saber a dit concistori com sa excel·lència tenie avís que la reyna nostra senyora se ere enbarcada a XXVI de setembre
proppassat en un port dit Tamigina, y que a
XXVIII de dit la dexaren ja al cap de Ugente,
fora la canal de Flanders, que és ja la meytat del
camí, y que en dita canal isqueren deu naus o
vexells anglesos y la companyaren fins fora la
canal, y que al venir feren a dita reyna gran
salva, y que tot açò se ere entès per lo capità Bertrandono Biscahi, qui ab vuyt naus ere arribat
en Aredo a dos del present mes de octubre.
65r

65v

general del ordea dels frares prehicadors, qui
venie de la cort de Spanya y anave a Roma, lo
qual posave en lo monestir de prehicadors de la
present ciutat.
67v

MDLXX

Dissapte, IIII. En aquest dia vingueren en concistori, sobre lo negoci delsb LM ducats, los
doctors del Real Consell Civil, lo senyor regent, misser Serra, misser Ferrer, misser Llobregat, misser Terça, misser Jofre, misser Ros,
misser Negrell, misser Vilana, misser Sala.
68r

Dimecres, XI. En aquest die vingué en concistori mossèn Bernat Macip, scrivà de manament, y digué que lo dit excel·lentíssimo senyor loctinent y capità general per dita real
magestat li havie manat vingués en dit concistori per legir-los una letra que havie rebuda sa
excel·lència de la cort, del senyor Ramon de
Tassis, loctinent de correu major de sa magestat, feta en Madrit a VI de octubre present, la
qual dit mossèn Macip legí en concistori, la
qual en effecte lo tenia que avisave a sa excel·
lència dit de Tassis que aquell matí havie vingut
avís de haver desembarcat la reyna nostra senyora en lo port de Santander, dimars a tres del
present mes, a las quatre horas de la tarda, y que
sa magestat venie molt bona, a Déu gràcias, y
molt alegre de veurer-se ja a salvament en
aquestos sos regnes; plàcia a Jesucrist hi stigue
molts anysa a son servey a bé de totas las terras,
amén. En aquest dia no vingué en concistori lo
il·lustre y reverendíssimo senyor deputat ecclesiàstich per sa indisposició.
Dilluns, XVI. En aquest dia no vingué en la Deputació lo il·lustre y reverendíssimo senyor deputat ecclesiàstich per sa indisposició.
Dimars, XVII. En aquest dia no vingué en la Deputació lo dit il·lustre y reverendíssimo senyor
deputat ecclesiàstich, per dita rahó.
Dimecres, XVIII. Festum sancti Luce, evangeliste.

66r

Noembre

Dimars, XXIIII. En aquest dia, deprés dinar, los
senyors deputats y hoÿdors de comptes del dit
General, concistorialment, ab maças altas,
acompanyats dels officials de la casa de la Deputació y del General, anaren a vesitar lo il·lustríssim y reverendíssim senyor don fra Justinianob..., cardenal de la sancta sede apostòlica y
a. a continuació ratllat y gover.
b. a continuació un espai en blanc.

Dimars, VII. En aquest dia vingueren en concistori, sobre lo negoci dels LM ducats, los doctors
del Real Consell Civil següents: lo senyor regent, misser Serra, misser Ferrer, misser Llobregat, misser Terça, misser Jofre, misser Ros,
misser Negrell, misser Vilana, misser Sala. E
presentarenc y dexaren en concistori, essent
presents los magnífichs senyors deputats militar y real y los senyors tres hoÿdors de comptes
de dit General, absent lo il·lustre y reverendíssimo senyor deputat ecclesiàstich de dit concistori per la indisposició corporal, una scriptura
en la qual digueren que ere lo vot del dit Consell Real sobre lo dit negoci dels dits LM ducatsd, segons que axí m’o digueren dits senyors
deputats y hoÿdors, los quals me manaren a mi,
Miquel Baltazar Dot, scrivà major, la prengués
dita scriptura, que stave en la taula de dit concistori, aprés de ser-se’n anats dits senyors
doctors.
Dimecres, a VIII. En aquest die vingué en concistori mossèn Gabriel Pedrolo, scrivà de manament real, essent presents dits senyors deputats
militar y real y tres hoÿdors de comptes del dit
General, y absent dit deputat ecclesiàstich per
sa indisposició, y digué les paraules següents,
segons que dit Pedrolo aprés me referí a mi, notari y scrivà major predit: “lo excel·lentíssim senyor loctinent general me ha manat digués a
vostres senyories de sa part que los doctors del
Real Consell volen respondre a las letras que sa
magestat los té scrit sobre los LM ducats presos per lo General, puix // 68v // han feta resolució y dit son parer a vostres senyories que
per ço puitx tanbé sa excel·lència scriu a sa magestat tinguen per bé vostres senyories respondre a sa magestat sobre lo matex fet, perquè la
resposta vaje juncta de tots, puix és servey de sa
magestat se abrevie, com té scrit en sase cartas”.
a. a continuació ratllat de fra.
b. a continuació ratllat mo.
c. e presentaren interlineat.
d. a continuació ratllat la qual scriptura restà en concistori,
y dits senyors doctors se’n anaren.
e. a continuació ratllat letras.
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Dijous VIIIIo. En aquest dia lo magnífich misser Francesc Sans, assessor y advocat ordinari
de dit General, vingué en concistori y presents
en aquell los magnífichs senyors deputats militar y real y los senyors tres hoÿdors de comptes
de dit General, absent lo il·lustre y reverendíssimo senyor deputat ecclesiàstic per sa indisposició corporal de dit concistori, presentà y dexà
en concistori una scriptura en la qual digué ere
son vot sobre lo negoci dels LM ducats. En lo
mateix dia, deprés dinar, los molt magnífichs
senyors deputat militar y tres hoÿdors de
comptes, estant en concistoria, present lo magnífich senyor deputat real y absent lo il·lustre y
reverendíssimo senyor deputat ecclesiàstic del
dit concistori per sa indisposició corporal, desliberaren que lo dit senyor Francesch de Alentorn, deputat militar, ensemps ab lo misser
Lluýs de Copons, advocat fiscal del dit General, anassen a parlar al excel·lentíssim senyor
loctinent general y li diguessen les paraules següents: “Gabriel Pedrolo, scrivà de manament,
nos vingué // 69r // ayr en concistori, y de part
de vostra excel·lència nos digué que per quant
vostra excel·lència y tanbé lo Consell volien
scriure a sa magestat aserca del negoci dels LM
ducats, que desitjave vostra excel·lència saber
la resolució que en dit negoci lo concistori havie près, la qual per no haver hagut encara lo
vot de nostre assessor no poguérem donar, y
axí li digueren que havent vist dit vot tornaríem resposta a vostra excel·lència. Vuy lo assessor nos ha presentat son vot, lo qual havem
vist és contrari al que per part de la Audiència
y Consell Real no és stat donat, per hont no
havem pogut fer resolució ninguna, tenint-nos
suppresos los dits vots contraris, y axí la resposta que a vostra excel·lència ara podem donar és que determinam pendre consell per a
què pugam assertar en fer la resolució que per
descàrrech de nostre offici som obbligats, y per
a què millor ho puguem fer, com tingam entès
que tots los vots dels doctors del Real Consell
que en aquest negoci nos han aconsellat no són
stas conformes, supplicam a vostra excel·lència
sie servit manar-los que cada hú d’ells particularment y en scrits nos donen lo vot que en dit
negoci han fet, segons que se fa en semblants
casos com són stats cridats per aconsellar-ho
han acostumat de fer y és fer novedat deixar-ho
de fer en aquest cars, com tantbé ho és stat dexar de cridar lob assessor ordinari de dit General, les voltes que per tractar sobre dit negoci se
són ajunctats, com ere necessari y se és acostumat de fe tractant-se negocis del dit General”.
E aprés, tantost dits senyors Francesch de Alentorn, deputat militar, y misser Luýs de Copons,

advocat fiscal, partiren de dit concistori per
anar a dir a dit excel·lentíssim senyor loctinent
general les coses demunt scrites, // 69v // y tornats dits magnífichs senyors Francesch de
Alentorn, deputat militar, digué que dit excel·
lentíssim senyor loctinent li havie dit en resposta que procuren pendre lo consell que diuhen tant prest quant puguen, y que.n tornen
resposta prest y quant al que volen saber los
vots en particular dels del Consell, que demà hi
torne lo advocat fiscal del General y l.in tornarà
resposta.

a. a continuació ratllat present ab.
b. a continuació ratllat aquest.

a. a continuació ratllat ats.
b. a continuació ratllat, Deputació.

[1570 ]

Divendres, a, X. En aquest dia vingué en concistori lo magnífich misser Luýs de Copons, advocat fiscal del dit General, presents en concistori
tots los senyors deputats y hoÿdors de comptes
excepto lo il·lustre y reverendíssimo senyor deputat ecclesiàstich, qui ere absent de dit concistori per sa indisposició corporal, y refferí que
ell a les vuyt hores de dit dia ere stat en casa del
excel·lentíssimo senyor loctinent general per
recordar-li que tornàs la resposta del que ayr
per part del concistori li ere stat supplicat, e lo
dit senyor loctinent general li havie dit li tornàs
a referir lo que per part del concistori li demanava, y hoÿda dita relació per dit advocat fiscal
li.n féu, digué que se.n podie anar y que ell entrarie en la hora mateixa en lo Consell y dirie als
doctors del Consell lo que per part del concistori li ere stat demanat. // 70r // E lo dit die,
ab molta gran solempnitat y pompa, portaren
de la Seu de Barchinona al palau episcopal, al
il·lustre y reverendíssimo senyor don Guillem
Cassador, bisbe de Barchinona, qui stave en lo
llit en dit palau detingut de malaltia corporal,
lo sanct sagrament, lo qual portave lo il·lustre
y reverendíssim senyor bisbe de Tortosa, qui.s
trobave en la present ciutat per negocis de la
província que.s tenie, acompanyat dels il·lustres y reverendíssims senyors bisbes de Urgell,
de Vich, de Gerona, de Mallorcha, qui anaven
darrera lo sanct sagrament, y ab molt clero de
la dita Seu, qui anave devant ab professó y ab
un siri blanch ensès quiscú y ab dotzea atxas
blanchas que portaven dotze preveres y ab
molts nobles y cavallers y molta altra gent en
multitut copiosa de tots staments; aportave lo
tàlem lo excel·lentíssim senyor príncep de Melito, duch de Franchavila, loctinent y capità general per lo senyor rey, los sinch concellers de
la present ciutat. Isquè la professó per lo portal major de dita Seu y devallà per las scalas devant dit portal, y passà per la plassa Nova y entrà en dit palau episcopal, lo qual stave ple de
molt poble. E aprés isqué de dit palau y tornàsse’n per lo carrer qui va a lab present casa de la
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Deputació, devant la qual passà, y arribà a la
plaça de Sanct Jaume y entrasse’n per la Calsateria y anà per la plaça del Rey, y devant lo palau
// 70v // real y entrà per lo matex portal major
de dita Seu, per la qual ere vinguda, la qual Seu
stave molt il·luminada.

present ciutat y de totes les òrdens mendicants,
la qual se féu ab gran solempnitat, acompanyada dels magnífichs consellers de la present
ciutat y dels parents de dit senyor bisbe y de
molta altra gent, y ab molta luminària, que.y
havie, segons opinió, doscentas atxas. Y en dita
Seu // 72r // se féu una capella ardent il·luminada de moltas llums, sota la qual se posà lo
cors de dit reverendíssim senyor bisbe, lo qual
stave de sobre un túmol gran molt ben ornat, y
aprés se celebrà un offici molt solemne per lo
il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Tortosa, de pontifical, ab molta solempnitata,
stant hoynt dit offici lo excel·lentíssimo senyor
príncep de Melito, loctinent y capità general de
la sacra, catòlica y real magestat del rey nostre
senyor en lo present Principat, yb los doctors
dels Consells Reals Civil y Criminal yc los magnífichs consellers y molts il·lustres y reverendíssims bisbes, qui.s trobaren en la present ciutat per la província qued se celebra, y molta altra
gent en multitut copiosa, que scasament cabien
en la Seu. Y sermonà lo molt reverent pare fra
Hierònim Tostado, prior del monestir del
Carme de la present ciutat, y acabat dit offici
fou soterrat lo cors de dit senyor bisbe, cuius
anima requiescat in pace, amen.

Dimars, a, XIIII. En aquest dia morí lo dit
il·lustre y reverendíssim senyor don Guillem
Cassador, de bona memòria, bisbe de Barchinona, entre una y dues horas aprés mitxjorn,
anime sue reverendissime Deus requiescat in
pace, amen, y causà la dita mort molt dolor a
tot lo poble per ser tant bon prelat. // 71r // E
aprés lo cors de dit il·lustre y reverendíssim senyor bisbe stigué per tres dies posat de sobre
un túmol, revestit ab vestits episcopals, en una
sala gran de dit palau episcopal, en la qual los
consellers de la present ciutat y los parents de
dit il·lustre y reverendíssim senyor bisbe tenien dol.
Dimecres, a, XV. En aquest dia, constituïts personalment los senyors deputats y hoÿdors de
comptes en lo concistori de la dita Deputació,
vingueren en dit concistori los magnífichs senyor mossèn Miquel Francescha Pol, cavaller
del orde de Sanct Jaume de la Spasa, mossèn
Miquel de Bellafilla, mossèn Miquel Joan Pons
y mossèn Miquel Homs, en Barchinona domiciliats, tots endolats, y convidaren los dits senyors deputats y hoÿdors, de part dels parents
de dit il·lustre y reverendíssim senyor bisbe,
per al dol de dit senyor bisbe.

72v

Dijous, a, XVI. En aquest dia los dits senyors deputats y hoÿdors, concistorialment, ab massas
alçadas, acompanyats dels officials de la dita
Deputació y del General, endolats, anaren al
dol de dit il·lustre y reverendíssim senyor bisbe
de Barchinona, de bona memòria, lo qual se tenien en lo dit // 71v // palau episcopal, en una
sala gran, al mix de la qual, sobre un túmol,
stava lo cors de dit il·lustre y reverendíssim senyor bisbe. Y reberen als dits senyors deputats y
hoÿdors mossèn Pere Cassador y mossèn Francesch Cassador, endolats, jermans de dit senyor bisbe, en la qual sala hi stave molta gent
endolada.
Dissabte, a, XVIII. En aquest dia fonc soterrat lo
cors del dit il·lustre y reverendíssim senyor
bisbe de Barchinona, de bona memòria, en la
Seu de la present ciutat, en lo vas en lo qual
acostumen de ser soterrats los cossos dels bisbes de la present ciutat, lo qual cors fou aportat
en dita Seu ab professó de tot lo clero de dita
Seu y de totas las altras sglésias parrochials de la
a. a continuació ratllat Joan.

Dimecres, a, XXII. En aquest dia no vingué en la
Deputació ni en concistori lo il·lustre y reverendíssim senyore bisbe de Vic, deputat ecclesiàstic, per sa indisposició.
Dijous, a, XXIII. En aquest dia, seria les honze
ores de matí, los senyors deputat militar y tres
hoÿdors de comptes, constituhits en concistori, manaren a Lluís Ruffet, notari y procurador del General, que encontinent anàs al il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Vic, deputat ecclesiàstic, y al magnífich misser Ciurana,
deputat real, y de part de dits deputat militar y
hoÿdors los diguers que per quant uns quants
dias ha sa excel·lència los havia tramès a dir per
mossèn Padrol, scrivà de manament, que dits
senyors deputats y hoÿdors donassen a sa excel·
lència resolutiva resposta sobre lo negoci dels
sinquanta mília ducats lo més prest que fer se
pogués, y que de aquella se havia de llevar acte y
trametre a sa magestat, per ço dits deputats militar y hoÿdors determinaven donar rahó a sa
excel·lència com staven tractant dita resposta y
que no entenien en altra cosa, y perquè de aquella se havie de llevar acte, y per millor assertar al
que convenia al servey de sa magestat y càrrec
de llurs officis, volien molt mirar en fer dita resa.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat bé.
a continuació ratllat molts.
y...consellers interlineat al marge esquerre.
a continuació ratllat leshores.
a continuació ratllat deputat.
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posta. E que aquella no havien pogut encara
resoldre perquè havien faltat en concistori estos dias alguns deputats y hoÿdors, però que
no entenian ni entendrien en altra cosa fins fos
feta dita resposta. E encontinent dit Lluýs
Ruffet anà al dit senyor bisbe, e aprés de ésser
tornat dix y refferí en concistori que a dit senyor bisbe ha dit y refferit lo sobredit, e que sa
senyoria respongué que bé li apparia donar
dita rahó a sa excel·lència, però tantbé li aparia
que la dita resposta resolutiva se tornàs en
breu temps. // 73r // E noresmenys, dit Ruffet
dix y refferí en concistori que ere anat al sit senyor deputat real, y li digué lo mateix que dalt
li és stat manat, y que dit deputat real li ha dit
que ell no entrevenia en aquexos negocis y que
fessen dits deputat militar y hoÿdors lo que.ls
aparagués fer. E encontinent manaren al dit
Ruffet que, de part del dit concistori, donàs la
matexa rahó de dita resposta a sa excel·lència, e
axí.u féu dit Ruffet entre les honze y dotze hores de matí del mateix dia, segons dit Ruffet
aprés hoa ha refferit, lo qual Ruffet refferí que
sa excel·lència li ha respost que bé creya que
los senyors deputats tenien cuydado de fer lo
que tocava al servey de sa magestat, y que sa
excel·lència rebria mercè que.u fessen prest.
En aquest dia no vingué en la Deputació ni en
lo concistori dit il·lustre senyor deputat ecclesiàstic, per sa indisposició.
Divendres, a XXIIII. En aquest dia no vingué en
la Deputació ni en lo concistori lo dit il·lustre y
reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic, per
dita rahó.
73v

Dimecres, a XXVIIIIo. En aquest dia, deprés dinar, se publicà la provisió feta per los il·lustre,
reverendíssim y molt magnífichs senyors deputats del dit General, ab intervenció dels honorables senyors hoÿdors de comptes del dit General, ab scrit y consell del hu dels magnífichs
assessors y advocats ordinaris de dit General,
essent absent lo altro, y de tres doctors del Real
Consell Civil en açò applicats, junctament ab
un altro qui ere absent, en la causa se porte en lo
concistori, devant dits senyors deputats y hoÿdors, entre mi, Miquel Baltasar Dot, notari de
Barchinona y scrivà major del dit General y de
la present casa de la Deputaciób, qui fui elegit
per dit offici consistorialment a XX de setembre
proppassat, de una part, y Pere Mamble, notari,
de la part altra, sobre lo dit offici de scrivà major, lo qual Mamble pretenia que per ser ell
anomenat a dit offici per lo dit il·lustre y reverendíssim senyor deputat // 74r // ecclesiàstic,
en virtut de una certa pretesa concòrdia feta so-

bre los officis vagadors de dit General, se li
tenie de dar possessió de dit offici, en y ab la
qual provisió, aprés de havera [...] dit Mamble
a uns altercats, ab los quals pretenie que.s tenie de proveyr junctament sobre lo possessori
y petitori, fou declarat y provehit que lo dit
Miquel Baltazar Dot fos conservat y mantengut en la possessió de dit offici de scrivà majorb del General y casa de la Deputació y exercici de aquell, en la qual ara de present stich,
axí com la hora manaren conservar y mantenir
remogut tot impediment, com més largament
en dita provisió continuada en lo procés de
dita causa se conté, la qual provisió fou feta a
XXVII de dit mes de nohembre y publicada e
intimada lo dia present, que lo portam a
XXVIIIIo de dit mes; plàcia a Jesús sie per a bé y
molt temps, y a servey sempre y glòria de sa
Divina Magestat, amén.
75r

Dexembre,

[1571 ]

MDLXX

Divendres, a hu. En aquest dia no vingué en la
Deputació lo il·lustre y reverendíssimo senyor
deputat ecclesiàstic, per sa indisposició.
75v

Divendres, a VIII. Festum Purissime et Inmaculate Virgines Marie, Dei genitricis.

77r

Dissapte, a XXIII. En aquest dia no vingué en
concistori lo il·lustre y reverendíssim senyor
deputat ecclesiàstic, per sa indisposicióc.

78r

Jesús. Mudament de any y comense lo anyd de
la Nativitat de Nostro Senyor Déu Jesuchrist
mil sinc-cents setanta-hu.
Dilluns, a XXV. Festum gloriosissime Nativitatis
Domini Nostri Jesuchristi.
Dimars, a
martiris.

XXVI.

Festum sancti Stepheni, proto-

Dimecres, a XXVII. Festum sancti Joannis, apostoli et evangeliste.
Dijous, a
centium.
79r

a. a continuació ratllat refferí.
b. a continuació ratllat de una part.

Janer,

XXVIII.

Festum Sanctorum Inno-

MDLXXI

Dimecres, a III. En aquest dia vingué en concistori de la Deputació lo magnífich misser Benet
Ferran, doctor en drets, altre dels advocats ora. a continuació ratllat consentit.
b. a continuació ratllat y exercí.
c. a continuació ratllat Dilluns, XXV. Festum gloriosissime
Nativitatis Domini Nostri Jesuchristi.
d. a continuació ratllat mil y.
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dinaris de la casa de la ciutat de Barchinona, y
en presència del il·lustre y reverendíssim senyors deputats ecclesiàstic y militar, absent del
dit concistori lo magnífich senyor deputat real,
y dels magnífichs senyors hoÿdors de comptes
de dit General, e digué com los (magnífichs senyors) consellers lo enviaven per a fer saber a
ses senyories lo aggravi ere stat fet per la [...]
(capità gene)ral en haver sentenciat a mort y
exequtat la persona dea... Civilla, lo qual és stat
penjat en la Dressana, y no essent stipendiat no
podie fet dits actes y proceÿments sinó com a
lloctinent general, y que per ço // 79v // dit capità general y sos ministres havien contrafet a
constitucions de Catalunya, capítols y actes de
Cort y usos de la terra, y que.ls supplicaven que
tinguessen a bé de mirar en lo que convenie per
reparar dit aggravi, sas senyorias, junctament
ab los dits senyors consellers.

consellers ho fessen com voldrien, que los doctors del General sempre staran apparellats.
80v

Dijous, a IIII. En aquest dia, essent en concistori los senyors deputats militar y hoÿdors ecclesiàstic y real, absents del dit concistori los il·
lustre y reverendíssim y magnífichs senyors
deputats ecclesiàstic y real y lo senyor hoÿdor
militar, havent primer consultat ab los dits senyors deputats ecclesiàstic y real, qui eren absents, en resposta del que los magnífichs senyors consellers los enviaren a dir aÿr, manaren
a mossèn Luýs Ruffet, notari, procurador fiscal
del dit General, allí present, que anàs a dir als
dits magnífichs senyors consellers que sempre
que volguessen los doctors de la present casa
staven prests per ajunctar-se amb los senyors
doctors de la casa de la ciutat, per a conferir
sobre lo negoci que dit senyor misser Ferran los
havie proposat de part dels dits senyors consellers, y que los senyors deputats per llur part ferien fer lo que complirie per dit negoci, per lo
que desijen sempre correspondre al que convé
per lo bé de la present ciutat y de la terra. E
aprés tornà dit Ruffet en concistori, y refferí
queb aprés de // 80r // haver ell dit als dits senyors consellers les dites coses, dits senyors
consellers li han dit que besaven les mans a sas
senyorias de la offerta que.ls feyhen y de tenir la
correspondència ab ells que speraven sobre lo
que occorrie, y que fossen servits de guardar-se
en concistori fins que per part dels dits senyors
consellers los fessin saber lo que més occorrie.
E aprés, lo mateix dia, vingué en lo dit concistori mossèn Francesch Guamis, notari y official
de la dita casa de la ciutat, y digué de part dels
senyors consellers que sas senyorias diguessen a
hont volien que.s ajunctassen los senyors doctors y a quina hora. E los dits senyors deputat
militar y tres hoÿdors digueren que los senyors
a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació ratllat los.

Dilluns, a VIII. En aquest dia vingueren en concistori los magnífichs senyors misser Anthoni
Çarrovira y misser Benet Ferran, advocats ordinaris de la casa de la Deputació, en presència de
tots los senyors deputats y hoÿdors, salvo lo senyora hoÿdor militar, qui és absent de la ciutat,
y referiren que com per los doctors applicats en
açò per sas senyorias y los magnífichs consellers
que eren ajunctats per açò estos dias passats, fos
resolt que per ara no convenie que.s tractàs dit
negoci per via judicial, sinó que.s dilatàs per a
son opportú loch y cars, y que ara se fes enbaixada al dit capità general que manàs revocar
dits proceÿments y reparar dits aggravis, y que.s
dassen hi.s presentassen unas requestas als assessors y altros ministres de dit capità general, y
que se assentés en los dietaris com la terra y la
ciutat, per no posar aquest negoci per via judicial, no ere llur intenció aderí a dits proceÿ
ments, sinó que entenien haver-ne rahó en
Corts o altrament com millor apparria, y que
pus stave axí resolt y apparexie bé als senyors
consellers, que apparexent bé a sas senyorias
dita resolució feta per dits senyors doctors, que
fossen servits se posàs per obra. E los dits senyors deputats y hoÿdors, // 81r // encontinent los respongueren que vinguessen aprés dinar a les dos hores y se entendrie en lo que seria
mester aserca de dit negoci.
Dimecres, a X. En aquest dia vingué en concistori lo magnífich misser Francesch Serra, altre
dels assessors ordinaris del dit General, qui ere
tornat de la cort de sa magestat, a la qual ere
anat junctament ab lo magnífich mossèn Miquel de Boixadors, de manament del concistori.
Dijous, a XI. En aquest dia morí lo magnífich
misser Barthomeu Borràs, altre dels doctors del
Real Consell Civil, cuius anima requiescat in
pace.
Divendrees, a XII de janer. En aquest dia lo
magnífich misser Pere Çabater, doctor del Real
Consell Civil, novament provehit per // 81v // la
real magestat del rey nostro senyor, prestà lo
acostumat jurament y sagrament y homenatje
que acostumen prestar los doctors del dit Real
Consell Civil, en poder del magnífich misser
Francesch Montaner, regent la Real Cancellaria. E lo mateix dia, lo dit misser Çabater hoý
sentència de excomunicació, com és costum,
del official de la cort del Officialat de la Seu de
Barchinona, com estave continuat en lo dorç
a. senyor interlineat.
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de son privilegi real, insertat en lo libre intitulat dels Juraments dels Officials Reals. E lo mateix dia lo magnífich misser Miquel Joan Quintana, doctor del Real Consell Criminal, novament provehit per la sacra, catòlica y real
magestat del rey nostro senyor, prestà lo acostumat jurament y sagrament e homenatje que
acostumen prestar los doctors del dit Real Consell Criminnal, en poder del magnífich misser
Francesch Montaner, regent la Real Cancellaria. E lo mateix die lo dit misser Quintana hoý
sentència de excomunicació, com és costum,
del official de la cort del Officialat de la Seu de
Barchinona, sede vaccante, segons que stave
continuat en lo dorç de son privilegi real, insertat y continuat en lo dit llibre intitulat dels Juraments dels Officials Reals.
82r

83r

83v

84v

Dissapte, a XXVII. En aquest dia no vingué en la
Deputació ni en concistori lo dit il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic, per
dita rahó.

Febrer,

MDLXXI

Dijous, a hu. En aquest dia no vingué en la Deputació ni en concistori lo dit il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic, per sa indisposició.
Divendres, a II. Festum Purificationis beatissime
Virginis Mariea.
Dissapte, a III. En aquest dia partí mossèn Francesch Antich, sobrecollidor de la col·lecta de
ponent, de la present ciutat, per anar a fer sa sobrecol·lecta. En aquest dia no vingué en la Deputació dit il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic, per sa indisposició.

Diumenje, a XXI. En aquest dia fonch soterrat
lo cors del quòndam mossèn Perot de Montmany, ajudant del racional del General de Catalunya, en lo monestir dels frares menors de sant
Francesch de la present ciutat, com consta per
una certifficació feta per mossèn Palau, [...] de
la [...] de Santa Maria de la Mar, que portà dit
cors a dit monestir, la qual certificació és en las
cubertas.
Divendres, a XXVI. En aquest dia no vingué en
la Deputació ni en concistori lo il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Vich, deputat ecclesiàstic, per sa indisposició.

[1571 ]

Dimecres, a XXXI. En aquest dia no vingué en la
Deputació ni en concistori lo dit il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic, per
dita rahó.

Dissapte, a XIII. En aquest dia arribà en lo concistori lo senyor Galseran de Gravalosa, hoÿdor
militar, qui havie stat alguns dias fora ciutat.
Dimars, a XVI. En aquest dia misser Francesch
Puix, doctor en drets, cunyat y procurador del
magnífich misser Miquel Terça, qui ere hu dels
doctors del Real Consell Civil, portà una certifficatòria feta per mossèn Miquel Cayfores, per
auctoritat apostòlica notari de la vila de Ulldecona, en dita vila a XXVII de nohembre proppassat, ab la qual certiffique com dit dia, a XXVII de
dit, lo dita magnífich misser Miquel Terça,
doctor en drets, isqué del present principat de
Cathalunya.

82v

Dimars, a XXX. En aquest dia lo senyor algotzir
de la Sancta Inquisició vingué en concistori,
per part dels molts reverents pares inquisidors,
essent presents tots los senyors deputats y hoÿdors, excepto lo il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic, y aquells convidà per
lo acte de fe se tenie a fer en la Seu de la present
ciutat lo diumenje que ve, a quatre de febrer
propvenidor. E fou-li respost que besaven les
mans a dits // 84r // molt reverents pares inquisidors y que lo concistori ferie lo que tenie acostumat de fer en semblants cassos. En aquest dia
no vingué en la Deputació ni en concistori lo
dit il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic, per sa indisposició.

Dilluns, a V. En aquest dia no vingué en la Deputació ni en concistori lo dit il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclessiàstic, per dita
rahó.
85r

Dimars, a VI. En aquest dia no vingué en la Deputació lo dit il·lustre y reverendíssim senyor
deputat ecclesiàstic, per dita rahó.
Dimecres, a VII. En aquest dia no vingué en la
Deputació dit il·lustre y reverendíssim senyor
deputat ecclesiàstic, per dita rahó.

86r

Dilluns, a XXVIIIIo. En aquest dia no vingué en
la Deputació ni en concistori lo dit il·lustre y
reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic, per
dita rahó.
a. dit interlineat.

Divendres, a XVI. En aquest dia no vingué en
lab Deputació ni concistori lo senyor misser
Nadal Ciurana, deputat real, perquèc stave de
mala gana y malalt.

a. a continuació dues línes ratllades i il·legibles.
b. a continuació ratllat casa de la.
c. a continuació ratllat se digué en la Deputació.
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Dissapte, a XVII. En aquest dia no vingué en laa
Deputació ni en concistori dit senyor misser
Ciurana, deputat realb, per sa indisposició.

lo senyora... Calders de Segur, (fill) del senyor
de Segur, ço és, lo dit senyor Çagarriga per lo
senyor Enrich Agullana, qui ere stat extret per
mantenidor de dit torneix, y dit senyor Calders
per lo senyor Joan Carles de Copons, qui
tantbé fou extret per mantenidor, ensemps ab
los senyors Bartomeu Joan de Yvorra y Hierònym Dezvalls, los quals dos no isqueren. E per
venturers isqueren en dita plaça del Born lo senyor don Joan d’Erill, per lo senyor don Joan
Terré y de Ycart, lo senyor Francesch de Gualbes y Corbera, lo senyorb... Cardona, per lo senyor don [...] de Lanuça, lo senyor Luýs Setantíc, lo senyor Luýs de Barutell, lo senyor don
Honofre Maymó, per lo senyor Gabriel Cassador, lo senyord... Spuny, per lo senyor Miquel
Joan Pons, lo senyor Ferrando Oliver, lo senyor... Carbonell, per lo senyor Perot Amat, lo
senyor don Pedro de Paguera, per lo senyor
don Joan d’Erill, lo senyor Luýs Salgueda, per
lo senyor Pere Bernat Codina, lo senyor don
Garau de Alentorn, per lo senyor don Honofre
de Lantorn, lo senyor Joan Pons de Ribelles. //
87v // Guanyaren lo pris de la spasa lo senyor
don Pedro de Pagera, lo pris de la sortija lo senyor Ferrando Oliver, lo pris de més galan lo
senyor don Garau de Lantorn, segons que axí
fou judicat per los senyors don Luýs de Sentelles, prior, y lo senyor don Luýs de Ycart, clavari, de la present confraria, junctament ab lo
senyor Francesch de Alentorn, deputat militar,
lo qual ab los senyors tres hoÿdors de comptes
concistorialment anaren a la dita festa, no essent-hi lo senyor deputat real per sa indisposició.

Dilluns, a XVIIIIo. En aquest dia no vingué en la
casa de la Deputació ni en concistori lo dit sen
yor misser Nadal Ciurana, deputat real, perquèc se.n ere anat fora ciutat per veure si milloraria de son mal.
Dimars, a XX. En aquest dia no vingué en la casa
de la Deputació ni en concistori lo dit senyor
misser Nadal Ciurana, deputat real, per dita
rahó.
86v

Dimecres, a XXI. En aquest dia, de matí, no
vingué en la casa de la Deputació ni en concistori lo dit senyor misser Nadal Ciurana,
deputat real. Ans enviat per mi, dit y devall
scrit scrivà majord, Anthoni Rossell, porter
real, ciutedà de Barchinona, y desernint extraordinàriament en la present casa, a casa del
dit misser Nadal Ciurana, lo mateix dia de
matí, pere veure si dit misser Ciurana vindrie
e per saber si dit misser Ciurana ere tornat en
ciutat, y tornat dit porterf féu relació que ell
ere stat a casa del dit senyor misser Ciuranna
y li havie dit une dona que stave en casa dit
dia que dit senyor misser Ciurana no ere tornat encara en ciutat y que creyhe tornarieg,
perquè ja stave millorh, dins pochs dias. E
aprés, lo mateix dia aprés dinar, lo dit senyor
misser Nadal Ciurana, essent tornat en ciutat,
vingué en concistori y casa de la Deputació,
ensemps ab lo il·lustre y reverendíssim senyor
deputat ecclesiàstic, y no vingué ningú dels
altres senyors deputat militar y hoÿdors de
comptes, y lo mateix dia de dimecres se’n
tornà a la dita torra.
Dijous, a XXII. Festum cathedre sancti Petri. En
aquest dia que ere lo Dijous Llarder, se féu lo
torneix que sol fer fer en la plaça del Born de la
present ciutat la // 87r // Deputació quiscun
any per bon exercici de las armas, y féu-se a cavall, que fou la primera vegada que s’és fet axí a
cavall. Fou una solempne festa, y jugaren o corregueren primer a la sortija y aprés de dos en
dos se daren sinch colps de spasa. Foren mentenidors lo senyor doni Luýs de Çagarriga yj..., y

Divendres, a XXIII. En aquest dia no vingué en
lae Deputació ni en concistori lo senyor misser
Nadal Ciurana, deputat real, per sa indisposicióf.
Dissapte, a XXIIII. En aquest dia no vingué en la
dita casa de la Deputació dit senyor misser Ciurana, deputat real, per dita rahó.
88r

a. a continuació una paraula ratllada il·legible.
b. a continuació unes paraules ratllades il·legibles.
c. a continuació unes paraules ratllades il·legibles.
d. a continuació una línia ratllada il·legible.
e. per veure... vindrie e interlineat, damunt de y tornat dit
porter real me referí ratllat.
f. a continuació ratllat me.
g. a continuació una paraula ratllada il·legible.
h. a continuació ratllat un pa.
i. a continuació ratllat Luís.
j. a continuació un espai en blanc.

Dilluns, a XXVI. Carnisprivium.
Dimars, a XXVII. Carnisprivium.
Dimecres, a XXVIII. Prima dies Quadragesima.
En aquest dia no vingué en concistori lo senyor
misser Nadal Ciurana, deputat real, per sa indisposició.
a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació ratllat y per ell.
d. a continuació un espai en blanc.
e. a continuació ratllat casa de la.
f. a continuació ratllat i se digué.
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88v

Mars,

Toccho, bisbe de Vich, ecclesiàstich, y lo senyor Francesch de Alentorn, militar, deputats,
partiren de la Deputació aprés dinar, a les dues
hores tocades, per anar a la cort de la real magestat del rey nostro senyor, a la qual van per
orde y desliberació del concistori per a dar lo
perabé a dita real magestat y a la sereníssima
reyna, dona Anna, filla del enperador Maximilià y reyna y senyora nostra, del casament entre
ditas reals magestats contractat ara últimament, y de la benaventurada venguda de dita
sereníssima reyna y senyora nostra en aquestos
regnes; ab los quals senyors deputats va lo
magnífich mossèn Joan Pere Ciurana, adjunct
del regent los comptes del dit General, y dos
porters ordinaris de la casa, ab sas massas. Y foren acompanyats dits senyors dos deputats per
los senyors tres hoÿdors de comptes, concistorialment, ab massas alçadas, y aba molts officials de la Deputació y del General, fins fora lo
portal // 90v // de Sant (Anthoni) [...] cases
que allí stan [...] los tres hoÿdors [...] officials y
se’n tonaren ab massas altas, concistorialment,
a la casa de la Deputació. Essent absent lo dit
senyor misser Nadal Ciurana, deputat real, lo
qual no pogué ésser per star indispost de sa
persona.

MDLXXI

Dijous, lo primer. En aquest dia no vingué en la
casa de la Deputació ni en concistori lo senyor
misser Nadal Ciurana, deputat real, per sa indisposició.
Divendres, a II. En aquest dia no vingué en dita
casa de la Deputació dit senyor misser Ciurana,
deputat real, per sa indisposició.
Dissapte, a III. En aquest dia no vingué en dita
casa de la Deputació dit senyor deputat real,
per sa indisposició.
89r

Dilluns, a V. En aquest dia no vingué en la casa
de la Deputació dit misser Nadal Ciurana, deputat real, per dita rahó.
Dimars, a VI. En aquest dia no vingué en la Deputació dit misser Nadal Ciurana, deputat real,
per dita rahó. En aquest dia no vingué en concistori ni en la Deputació lo il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic, per sa indisposició.
Dimecres, a VII. En aquest dia no vingué en la
Deputació ni en concistori lo dit il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic [...],
per dita rahó. Més en dit dia no vingué en dita
Deputació ni en concistori lo dit senyor misser
Nadal Ciurana, deputat real.
Dijous, a VIII. En aquest dia no vingué en la Deputació ni en concistori dit senyor misser Ciurana, deputat real, per sa indisposicióa.

89v

Divendres, a VIIIIo. En aquest dia vingué en la
casa de la Deputació y en concistori dit senyor
misser Ciurana, deputat real, lo qual portaren
dos hòmens assegut ab una cadira, lo qual stava bé de mala gana y vingué per entrevenir en
la hinsaculació que dit dia se féu en concistori
de moltas personas que foren enseculadas en
loch de altros morts, y feta dita insaculació
tantost se’n anà y se’n tornà en casa per star
indispost. En aquest diab lo magnífich misser
Francesch Serra, altre dels assessors ordinaris
del dit General, constituït en concistori devant
los senyors // 90r // deputats y hoÿdors de
comptes, demanà licència [...], que digué tenie
de anar [...] y que prenie los (dos mesos que)
[...] podie pendre per fer absència de dit concistori. En aquest mateix die de divendres, a
VIIIIo de mars MDLXXI, los il·lustre y reverendíssim e magnífichs senyors don fra Benet de

[1571 ]

Dissapte, a X. En aquest dia no vingué en la
Deputació ni en concistori lo dit senyor misser
Nadal Ciurana, deputat real, per sa indisposició corporal.
Dilluns, a XII. Festum sancti Gregorri.
91r

Dimars, a XIII. En aquest dia no vingué en la
Deputació ni en concistori dit senyor misser
Nadal Ciurana, deputat real, per sa indisposició
corporal.
Dimecres, a XIIII. En aquest dia no vingué en
la Deputaciób ni en concistori dit senyor misser Ciurana, deputat real, per dita sa indisposició.
Dijous, a XV. En aquest dia no vingué en la Deputació ni en concistori dit senyor misser Ciurana, deputat real, per dita sa indisposició.
Divendres, a XVI. En aquest dia no vingué en la
Deputació ni en concistori dit senyor misser
Ciurana, per sa indisposició.

91v

a. a continuació els assentaments corresponents al Dijous, dia
I, i el Divendres, dia II, estan repetits i ratllats.
b. a continuació ratllat aprés dinar, ço és, les dues hores.

Dissapte, a XVII. En aquest dia no vingué en la
Deputació ni en concistori dit senyor misser
Nadal Ciurana, deputat real, per sa indisposició corporal. En aquest dia fonch creat en asa. a continuació ratllat lo.
b. a continuació ratllat dit.
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sessor y advocat del dit General lo magnífich
misser Benet Ferran, durant la absència del
magnífich misser Francesch Serra.
Diumenje, a XVIII. En aquest dia, serca de les
tres hores aprés dinar, morí lo dit senyor misser
Nadal Ciurana, deputat real, de malaltia corporal, en la present ciutat de Barchinona, en lo palau real en lo qual habitave des que ere deputat,
havent rebut tots los sagraments de Santa Mare
Sglésiaa, y havent feta molt bona fi com a bon
crestià; plàcia al Jesús que sia col·locat en lo reg
ne celestial com lo testimoni de sa bona vida ne
dóna a tothom confiança.
Dilluns, a XVIIIIo. En aquest dia de matí, serca
de les nou horas, los molt reverent y magnífichs
senyors tres hoÿdors ecclesiàstich, militar y real
anaren enb lo dit palau real, enc un apartament
del qual stave lo dit quòndam misser Nadal
Ciurana, per tenir dol de la dita mort, partint
de la Deputació concistorialment // 92r // ab
los tres porters devant, portant las massas alçadas, acompanyats ab molts officials de la Deputació, del General y de la Bolla, tots endolats,
ab gramalles llargues, y entraren, quant foren
pujats la scala del dit palau, en una sala o instància que aquell stant a mà squerra [...] entre la
sala gran, y trobaren en dita instància que stave
lo cors del dit diffunct, ab moltas atxas encesas
en lo entorn, y un fill, lo major, del dit defunct,
y molts altros endolats qui staven allí, los quals
los senyors hoÿdors anaren axí com a succehints, ço és, los ecclesiàstic y militar en lo lloch
y poder dels senyors deputats ecclesiàstic y militar, absents de la present ciutat, y lo real en
loch y poder del dit deputat real deffunct, y stigueren en dit dol tot lo temps que.s posà en
portar-se’n a soterrar lo cors del dit deffunct, lo
qual fonch soterrat en la sglésia del monestir de
Montesyon ab molta solempnitat, fins que foren tornats los qui acompanyarend lo dit corse a
la sglésia per soterrar, y aprés, fet açò, se’n tornaren dits senyors hoÿdors ab succehints predits concistorialment, ab massas alçadas, acompanyats ab los dits officials, a la present casa de
la Deputació, que eren dotze hores tocadas, de
la qual se’n anà quiscú per si, y stigueren las
portas de la present casa de la Deputació dit dia
y dos dias aprés tancadas, ab las portalletas
ubertas // 92v // y lo mateix dia de dilluns se
comensà a celebrar un trentenari en la capella
de la present casa per la ànima del dit quòndam
senyor deputat real, lo qual se perserverarà consequtivament en los dias següents fins sie acaa.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat com.
a continuació ratllat casa.
a continuació ratllat lo qual.
a continuació ratllat y.
a continuació ratllat en concistori.

bat, dient y celebrant la missa que ordinàriament se diu quiscun dia en dita capella de rèquiem fins sie finit dit trentenaria per servir la
bona pràticha que se és trobat fer [...] en semblant cars; anima eius requiescat in pace, amen.
Dimars, a XX. En aquest dia, de matí, stant en
concistori lo magnífich misser Francesch Sans,
en presència dels molt reverent y molt magnífichs senyors hoÿdors ecclesiàstich, militar y
real, succehinnts, ço és, los dits ecclesiàstic y
militar en lloc y poder dels senyors deputats ecclesiàstic y militar, absents de la present ciutat,
y lo real en lloch y poder del senyor deputat
real, deffunct, y dels honorables misser Benet
Ferran, altre dels assessors del dit General, y de
misser Luýs de Copons, advocat fiscal del dit
General, aprés de haver remesa dits senyors
hoÿdors una supplicació de justícia que ere
stada presentada en concistori als honorables
assessors del dit General, dit misser Sans digué
que ellb tenie gran dubte si los dits senyors //
93r // tres hoÿdors podien tenir concistori y fer
actes jurisdiccionals, y que per ço serie bò que.s
miràs, y que haguessen consell sobre axò.
Dimecres, a XXI. En aquest dia dits senyors tres
hoÿdors succehints a dits senyors deputats,
com és dit, convocaren en la present casa de la
Deputació los honorables misser Benet Ferran,
misser Francesch Sans, assessors del dit General, misser Pere Aylla, misser Baltzar del Pla y
Fumàs, misser Bernardo Coromines, misser
Gabriel Maduxer y misser Francesc Fort, doctors en drets, ciutadans de Barchinona, per a
què vessen y resolguessen si lo dubte que dit
misser Francesch Sans tenie y digué aÿr en lo
concistori relevave res, los quals axí convocats
en lo concistori de la present casac, en lo qual
eren stats dits senyors tres hoÿdors, lo senyor
hoÿdor ecclesiàstic digué a dit misser Sans que
diguésd en presència de dits senyors doctors lo
dubte que ell proposà aÿr en concistori, perquè
entenguessen si ere relevant, per quant ell y los
altros hoÿdors no.y tenien dubte algú. E lo dit
misser Sans respongué que si dits senyors hoÿdors no tenien dubte que no.y havie per a
què proposar dubte. E replicant-li dits senyors
hoÿdors que digués // 93v // dit misser Sans lo
que aÿr havie dit, aprés de haver tingut algun
rahonament, dit misser Francesch Sans ab los
altros doctors que allí eren presents, dit misser
Francesch Sans dix que ell tenie molt gran
dubte si dits senyors tres hoÿdors podien fer actes alguns jurisdiccionals, deduhint allí los foa.
b.
c.
d.

a continuació ratllat.
a continuació ratllat dub.
a continuació ratllat funct los.
a continuació ratllat lo.
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naments que.l movien per al dit dubte, los
quals hoÿts per los dits altros senyors doctors,
tots votaren sobre dit dubte y foren tots conformes, nomine discrepante, que lo dit dubte per
dit misser Francesch Sans proposat, com a ja
decidit per capítol de Cort y molts exemplars, y
altrament no procehir ni exhigir altra decisió de
la ja feta per capítol de Cort y altrament de stil
del present concistori fins assí observat, y que
per ço tots los actes y procehiments fets y per
avant fahedors per dits senyors tres hoÿdors de
comptes, durant la absència dels senyors deputats, representants concistori, ésser rete y rectament fets y de necessari dever-se fer per la utilitat del dit General y conservació dels drets de
aquells. Hi fets los dits vots, dit misser Francesch Sans se’n anà de concistori, hi aprés fonc
feta per los dits senyors tres hoÿdors, succehint
predits, una deliberació sobre dit dubte, conforme dits vots, de consell de dit misser Benet
Ferran y dels altros senyors doctors desobre nomenats, excepto dit Sans, com en dita deliberació llargament se conté.
94r

dits honorables hoÿdors, dits çot-veguer y porter referiren que ells eren anats a casa de dit misser Francesch Sans, que aquell han trobat [...], y
que dit Joan Ferrer [...] li manà de part de dits
senyors hoÿdors, en presència de dit honorable
çot-veguer, al dit misser Francesch Sans, que li
donàs lo procés que porte dit Dot contra dit
Mamble, y lo dita misser Francesch Sans li respongué que no.l [...] y que ell vindrie assí en
concistori per dar-ne rahó, y axí dit misser Francesch Sans vinguéb junctament ab dit çot-veguer y porter en la Deputació, y poc aprés entrà
en concistori, dit misser Sans, y passat algun rahonament fonch manat per dits senyors hoÿdors en concistori al dit misser Sans que per tot
lo dia present portàs en concistori lo dit procés.
95v

Dilluns, a XXVI. En aquest dia los senyors tres
hoÿdors de comptes, succehints als senyors deputats del General de Catalunya, // 94v // succehints, ço és, los ecclesiàstic y militar als senyors deputats de sos staments absents de la
present ciutat, y lo real al deputat de son stament defuncta, ab instància de Miquel Baltazar, scrivà major del General predit, qui supplicà que attès que misser Francesc Sans, altre
dels assessors del dit General, no havie volgut
donar lo procés que dit Dot porta contra mossèn Pere Mamble a mossèn Francesch Cavaller,
scrivà de dit procés, dues vagades que.y ere anat
per cobrar dit procés, que.y fos degudament
provehit, manaren a consell del magnífich misser Benet Ferran, altre dels assessors del dit General, a Joan Ferrer, altre dels porters ordinaris
del dit General, desernints la casa de la Deputació, que anàs junctament ab mossèn Joan Car
reres, sot-veguer de Barchinona, a casa de ditc
misser Franchesch Sans y li manàs, de part del
concistori, que li donàs encontinent lo dit procés, y aquell recusant dar-lo que prengués lo dit
procés de poder de dit misser Sans y aquell
porte en lo present concistori, y al dit mossèn
Joan Carreres, sot-veguer predit, li manaren que
fes assistència al dit Ferrer en virtut del sagrament y homenatje que.n té prestat a dits senyors
tres hoÿdors. E encontinent dit çot-veguer,
junctament ab dit porter, partiren del concistori per // 95r // executar dits manaments. E
aprés, tornats en concistori, en presència de
a. a continuació ratllat manaren.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. dit interlineat.
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Dimars, a XXVII. En aquest dia los senyors hoÿdors de comptes succehints als senyors tres deputats de sos brasos, com [...] manaren a Bernat
Ycart, altre dels porters ordinaris de la present
casa, que tornàs a [...] misser Francesch Sans, altre dels (assessors ordinaris) del dit General,
quec vingués en concistori. E aprés dit Bernat
Ycart féu relació com ell ere stat en casa de dit
misser Francesch Sans dues vegades dit dia, la
una de matí altra sobre mixjorn, y que un fadrinet qui acostume de anar ab dit misser Sans qui
ered allàe totas las duas vegades li dix que dit
misser Sans no ere en casa y per ço digué al dit
fadrinet que digués a dit misser Sans que los
senyors hoÿdors manaven que dit misser Sans
vingués en concistori vuy. E dit dia no vingué
dit misser Sans.
Dimecres, a XXVIII. En aquest dia vingueren
en concistori los magnífichs senyors misser
Francesch Montaner, regent la Cancellaria reial, y misser Joan Jofre, doctors en drets del
Real Consell Civil, y misser Miquel Quintana,
advocat fiscal, y misser Joan Pons Cescases,
doctors en drets del Real Consell Criminal, y
ab consell d’ells y del magnífich misser Benet
Ferran, altre dels assessors del dit General, //
96r // y de misser Luýs de Copons, advocat
fiscal del dit General, fonch feta de matí la habilitació de les persones qui podien concòrrer en
la extracció faedora de deputat per lo stament
real, per la mort del quòndam misser Nadal
Ciurana, deputat real, per lo restant del present
trienni. Dit dia los dits senyors hoÿdors de
comptes, succehints predits, manaren a dit Bernat Ycart, altre dels porters ordinaris de la present casa, que anàs a casa de dit misser Francesch Sans y li digués que vingués en concisa.
b.
c.
d.
e.

a continuació una paraula ratllada i il·legible.
a continuació ratllat en concistori.
a continuació una paraula ratllada i il·legible
a continuació ratllat encara.
a continuació una paraula ratllada i il·legible.
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tori. E aprés lo dit Bernat Ycart féu relació que
ell dit diaa de matí havie dit a dit misser Francesch Sans, lo qual dix trobà personalment devant Lotja, que los senyors hoÿdors manaven
que ell vingués en concistori per a les dues hores aprés dinar. E dit misser Francesch Sans no
vingué dit dia. Dit diab dits senyors hoÿdors
manaren als porters que convidassen testimonis
per la extracció fahedora. E lo dit dia de dimecres, a XXVIII, en presència de nou testimonis y de molta altra gent, se féu la extracció de diputat real per la mort de dit misser Ciurana,
per lo restant temps de corrent trienni, y fonch
extret en deputat real lo magnífich misser Joan
Perpinyà, doctor en drets, populat en Perpinyà;
Jesús lo dexe ben regir. // 96v // Dit dia, dimecres a XXVIII, los senyors hoÿdors de comptes,
succehints predits, manaren convocar en la
present casa als doctors devall scrits perquè
aconsellasen lo fahedor sobre certas citacions
fetas a certs officials de la Deputació de part
del il·lustre senyor governador general, a instància de Pere Mamble. Los doctors foren los
següents: misser Pere Aylla, misser Bernardí
Coromines, misser Baltazar del Pla y Fumàs,
misser Joan Amell, misser Rafel Joan Masnovell, misser Monserrat Guardiola, misser Francesch Fort.
Dijous, a XXVIIIIo. En aquest diac, foren convocats en la present casa de la Deputació los dits
doctors y misser Miquel Xicot, tantbé sobre
dit negoci. En aquest dia, a mixjorn, partí Bernat Ycart, altre dels porters ordinaris de la Deputació, per portar la letra y nova al senyor
misser Joan Perpinyàd, extret en deputat real,
de part del concistori. // 97r // En aquest dia
de dijous a XXVIIIIo, foren convocats los dits
doctors en la present casa, aprés mixjorn, sobre
dit negoci.
Divendres, a XXX. En aquest dia los senyors
tres hoÿdors de comptes, succehints, ço és, los
ecclesiàstic y militar en lloch y poder dels senyors deputats ecclesiàstic y militar, absents de
la present ciutat, y lo real en lloch y poder del
deputat real que no ha encarae jurat, constituhits en concistori, congregaren en aquells los
doctorsf devall scrits sobre lo negoci de las citacions y manaments fets a certs officials de
part del senyor governador a relació de misser
Anthoni Ros, altre dels doctors de la Règia
Audiència, a instància de mossèn Pere Mamble, notari, misser Benet Ferran, altre dels asa. a continuació ratllat hi.
b. a continuació ratllat se féu la.
c. a continuació una línia ratllada i il·legible.
d. a continuació ratllat de.
e. a continuació ratllat a.
f. a continuació ratllat següents.

sessors del dit General, misser Luýs de Copons, advocat fiscal del dit General, misser
Pere Aylla, misser Bernardí Coromines, misser
Miquel Xicot, misser Joan Amell, misser Rafel
Joan Masnovell, misser Francesch Fort, misser
Monserrat Guardiola. Als quals doctors axí
convocats dits senyors tres // 97v // hoÿdors,
succehints predits, proposaren que entenent
ells que.ls magnífichs doctors del Real Consell
[...] de passar avant en lo dit negoci, desliberaren congregar en dit concistori algunas personas dels tres staments per a què conforme lo ús
y de aquesta casa se.ls donàs rahó de tot lo que
en dit negoci se ere fet fins lo dia present, y
que ditas personas los aconsellassen la forma y
manera los apparrie tindrien a tenir en lo procehir, y que no havien volgut fer dita congregació sens haver primer consultat ab los dits
doctors lo que sobre dita deliberació los appar
rie, e que per ço los pregaven que.ls volguessen dar son parer. E los dits doctors, tots conformes, digueren que.ls parie molt bé la proposició per dits senyors hoÿdors feta, y que
aconsellaven se devie fer dita congregació.
Dissapte, a XXXI. En aquest dia dits senyors tres
hoÿdors, succehits predits, feren convocar,
pera los porters de casa, las personas següents:
ço és, per lo stament ecclesiàstic, lo il·lustre y
molt reverent senyor don Carles de Cardona,
abbat del Stany y prior de Santa Anna, don
Luýs de Cervelló, abbat del monestir de Sant
Cugat de Vallers // 98r // don Bernat de Cardona, abbat del monestir de Camprodon, don
Miquel de Tormo, prior de Besalú; per lo stament militar, lo il·lustre senyor don Ferrando
de Cardona, almirant de Nàpols y compte de
Palamós, lo il·lustre senyor don Pedro deb Pinós, bescompte de Canet, don Jayme de Cardona, don Gaspar Mecha; per lo stament real,
mossèn Joan Luýs Lull, mossèn Miquel Salgueda, mossèn Luýs Gibert, mossén Joan Luýs
Cornet. E dit dia, aprés dinar, comparegueren
en concistori totas las ditas personas convidadas, excepto lo dit il·lustre senyor bescompte
de Canet, lo qual envià a dir que li perdonassen
que ell no podie venir per tenir la senyor dona
Anna de Ycart, sa sogre, de mala gana. Les quals
personas axí congregades foren de parer, segons que aprés dits senyors hoÿdors me referiren, // 98v // que los dits senyors hoÿdors succehints predits fessen remirar si los actes y
procehiments fets en concistori aprés de la sentència donada sobre la causa delc offici de scrivà
major del dit General eren stats fetsd juría.
b.
c.
d.

per los porters de casa interlineat.
a continuació ratllat Cardona.
causa del interlineat.
a continuació ratllat con.
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dicament y de tal manera que no.y hagués occasió alguna de poder pretendre que.s fes agravi
ni.s denegàs justícia a alguna de las parts. E més
que.s fes enbaixada ala senyor governador, pe
r part del concistori, donant-li notícia conforme
a capítols de Cort lo Real Consell no.s podie
entremetre en negocis del General y que per ço
lo supplicaven que.y volgués tenir molt mirament y que se sensassen tota manera de contencions entre lo dit Real Consell y lo tribunal del
present concistori.
99r

Abril

senyor governador sie servit no donar lloch a
que haje de haver contencions ni conflictes alguns entre lo tribunal de la Diputació y lo de la
Real Audiència, les quals no.s podrien scusar
si.s feye prejudici als privilegis y capítols de
Cort y a la jurisdicció del tribunal de la Deputació, y de aquelles entenen ne resultarie deservey
de sa magestat, y axí desijen scusar-les tant
quant possible los sie. En aquest dia, per manament de dits senyors hoÿdors, succehints predits, foren convocats los mateixos doctors
que.s convocaren a XXX del passat, sobre dit
negoci.

MDLXXI

Diumenje, a hu. En aquest dia los dits senyors
tres hoÿdors, succehints predits, ço és, los ecclesiàstic y militar en lloch y poder dels senyors
deputats ecclesiàstic y militar absents de la present ciutat, y lo real en lloch y poder del deputat realb, qui encara no ha jurat, presents en
concistori, inseguint lo parer de las demunt nomenades personas eletas, manaren a mossèn
Miquel de Boixadors, drassaner, y a misser
Luýs de Copons, advocat fiscal del dit General,
que anassen de part de dits senyors hoÿdors, representants lo concistori de la casa de la Deputació, al dit senyor governador o portantveus
de general governador en Catalunya, qui vuy
presideix per absència del virrey, hi li diguessen
ec donassen rahó com ells, dits hoÿdors, han
entès que per occasió de una supplicació donada en la Real Audiència per Pere Mamble se
fan alguns procehiments per lo magnífich misser Anthoni Ros, altre dels doctors del Real
Consell Civil, y senyaladament són stats presentats uns manaments a alguns officials de la
casa de la Deputació que donen còpies auctènticas dels actes per ells presos en lo negoci de la
[...] se aporte en dita Deputació sobre lo offici
de scrivà major, y comuniquen procés primitiu de dita causa, los quals procehiments són
contra disposicions de capítols de Cort y privilegis per los sereníssims reys de Aragó a la casa de la
Deputació y al dit General atorgats, ab los quals
stà privativament atorgada tota la jurisdicció de
les // 99v // coses tocants a las generalitats y incidents deppendents y emergents de aquelles
als deputats, abdicant-se los dits sereníssims
reys de Aragó la facultat de poder conèixer de dites coses directa ni indirectament, y tenen dits
senyors hoÿdors molt bona confiança que tenint dit senyor governador y los magnífichs
doctors de la Real Audiència notícia dels dits
privilegis y capítols de Cort no voldran se façe
ningun prejudici a aquells, y supplicassen a dit

[1571 ]

Dilluns, a II. En aquest dia lo dit magnífich
misser Luýs de Copons, advocat fiscal del dit
general, constituït personalment en lo concistori de la Deputació, en presència dels dits senyors hoÿdors de comptes representants lo
concistori, com dit és, referí coma lo dit senyor
Miquel de Boixadors y ell, per orde y manament de sas // 100r // senyorias, eren anats a dit
senyor governador y li havien explicat aÿr, diumenje, tot lo que per sas senyorias los ere stat
manat lib explicassen dit dita de aÿr al dit senyor governador, lo qual los respongué y digué
que ell havie tingut alguna notícia del dit negoci però no tant plena com tenia ara per relació de dits senyors Boixadors y misser Copons,
y que ell desijave molt se sensassen totas maneras y contencions entre la Audiència Real y lo
concistori de la Deputació, y que no.s fes alguna manera de perjudici als privilegis de la Deputació y del General, y que així ho procuraria
ell tant com li fos possible, y que ho parlarie en
la Audiència Real als doctors del Real Consell
perquè se sensàs tota manera de contenció. En
aquest dia foren convocats per manament de
dits senyors hoÿdorsc, representants dit concistori, los mateixos doctors que foren convocats
a XXX del passat, sobre dit negoci.
Dimars, a III. En aquest dia foren convocats per
manament de dits senyors hoÿdors los mateixos doctors que foren convocats a XXX del passat sobre dit negoci.
100v

a. a continuació ratllat general.
b. a continuació ratllat deffunct.
c. e donassen rahó interlineat, damunt de tres paraules ratllades i il·legibles.

Dimecres, a IIII. En aquest dia foren congregats
per manament de dits senyors hoÿdorsd representants lo concistori, los mateixos doctors que
foren convocats a XXX del mes de març proppassat, exceptat lo magnífich misser Pere Aylla, sobre dit negoci.
Dijous, a V. En aquest dia foren congregats,
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat ell.
a continuació ratllat di.
a continuació ratllat hi.ls.
a continuació ratllat loy que.
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per manament de dits senyors hoÿdors, representants dit concistori, los mateixos senyors
doctors que foren convocats a XXX del dit mes
de març proppassat sobre dit negoci, exceptat
lo dit magnífich misser Pere Aylla.
Divendres, a VI. En aquest dia, per ordre dels
dits senyors hoÿdorsa succehints predits, foren
congregats en la present casa de la Deputació
las personas següents, ans de mixdia: lo il·lustre y molt reverent senyor don Carles de Cardona, abbat del Stany, lo il·lustre y molt reverent senyor don Bernat de Cardona, abbat de
Camprodon, don Miquel de Tormo, prior
de Besalú, // 101r // lo molt il·lustre senyor
don Ferrando de Cardona, almirant de Nàpols,
don Jaume de Cardona, don Gaspar Mecha,
mossèn Joan Luýs Lull, mossèn Miquel Salgueda, mossèn Luýs Gibert, mossèn Joan Luýs
Cornet. A les quals persones axí ajunctades, los
dits senyors tres hoÿdors, segons que sas senyorias aprés referiren, explicaren com ells havien
ajunctats molts doctors dels millors de la ciutat, los quals junctament ab los honorables misser Benet Ferran, altre dels advocats y assessors
de lo General, y misser Luýs de Copons, advocat fiscal del dit General, havien remirat tots los
procehiments y actes fets en concistorib en la
causa del offici de scrivà major delc dit General
aprés de la sentència donada en dita causa, y
que tots conformes havien resolt que tots los
dits actes y procehiments end concistori fets
eren stats fets legíttima y jurídicament, y que
Pere Mamble no havie pogut recòrrer a la Real
Audiència, // 101v // com de fet ha recorregut,
ni a dita Real Audiència competex coneixença
de dit recors, com més llargament deduhiren
los dits honorables misser Ferran y misser de
Copons, los quals misser Ferran y misser de
Copons allí presents, segons que aprés me referiren dits senyors hoÿdors, encontinente explicaren y deduhiren molt extensament la dita
resolució feta per ells y los altresf senyors doctors desobre nomenats en açò applicats sobre
ditas cosas, en presència de las ditas personas
ajunctadas, e donaren los dits doctors llur vot
en scrits, lo qual és en la plica. E aprés dits senyors hoÿdors, succehints predits, ab consell y
parer de ditas personas eletas desobre nomenades, en dit concistori congregades, hoÿts los
dits senyors doctors, determinaren que se congregassen los brassos en la present casa perquè
ab consell de tots millor se pugue determinar lo
fahedor sobre dit negoci, per a demà. E per

exequció de dita determinació, los dits senyors
hoÿdors, succehints predits, manaren als porters desernints la present casa de la Deputació
que convidassen las personas dels tres brassos,
ecclesiàstic, militar y reala, que trobarien en la
ciutat, per a demà aprés dinar, en la present casa
de la Deputació.
102r

a. a continuació ratllat fets.
b. a continuació ratllat sobre.
c. del dit General interlineat.
d. en concistori interlineat.
e. encontinent interlineat.
f. a continuació ratllat doct.

Juramenti magnifichus Joannes Perpinya. En
aquest mateix dia, a VI de abril, aprés mixjorn,
vingué lo magnífich misser Perpinyà, doctor en
drets y [...] de la vila de Perpinyà, qui era novament, és stat extret en deputat per lo bras real
per lo restant temps del corrent trienni, per
mort del magnífich quòndam misser Nadal
Ciurana, qui ere deputat real, en la present casa
de la Deputació, accompanyat de molts il·lustres nobles y cavallers, per a jurar. E arribat, lo
reberen los dits senyors hoÿdors de comptes,
succehints predits, ab gran contento, exint-los
fins prop del cap de la scala. E aprés lo prenguerenb hi.l portaren en la sala gran, ans de entrar
en lo concistori, y allí se assegueren tots juncts
ab altros molts senyors entorn de un taulell
gran ben entapissat, com és costum, en lo qual
taulell acostume de scriure lo scrivà major, y
posat e ubert un misall devant ell, dit magnífich misser Joan Perpinyà jurà e prestà lo solempne jurament y sagrament y homanatje, y
hoý sentència de excomunicació, que acostumen prestar y hoyr los qui en tal càrrec són extrets, com està continuat en son loch llargament. E fet açò, los dits senyors deputat real y
tres hoÿdors de comptes, succehint predits,
se’n entraren sols en concistori, en lo qual stigueren tractant algunas cosas per poch spay,
perquè los qui havien acompanyat lo dit magnífic // 102v // misser Joan Perpinyà lo aguardaven fora, y axí isqueren de concistori, e lo dit
magnífich misser Joan Perpinyà se’n anà acompanyatc de la sua gent, ab massa alçada devant,
a sa casa.
Dissapte, a VII. En aquest die, aprés mixjorn,
foren convocats en la present casa las personas
dels tres braços següentsd, per dar-los rahó dels
procehiments que.s feyhen en la Real Audiència a instància de Pere Mamble, notari, contra
alguns officials de la casa de la Deputació, y
pendre consell del que apparrie se degués fer
sobre dit negoci.
Ecclesiàstichs: lo il·lustre senyor don Carles de
Cardona, abbat del Stany, don Miquel d’Oms,
abbat de Arlés, don Bernat de Cardona, abbat
a.
b.
c.
d.

a continuació una paraula ratllada.
a continuació ratllat enll.
a continuació ratllat ab.
a continuació ratllat sobre.
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de Camprodon, don Miquel Tormo, prior de
Besalú, misser Garau Vilana, mossèn Anthoni
Brunet, mossèn Honofre Balsells, mossèna...
Aguilar, canonjes de Barchinona, mossèn Joseph Monsuar, canonje de Leyda.
103r

Militars: lo il·lustre senyor don Ferrando de
Cardona, almirant de Nàpols y compte de Palamós, lo il·lustre senyor don Luýs Carrós y de
Sentelles, compte de Quirra, lo il·lustre senyor
don Pedro de Pinós, bescompte de Canet, don
Alonso d’Erill, don Miquel Desbosch y de Vilaçar, don Pedro d’Erill y de Cardona, don
Jaume de Cardona, don Joan de Boixadors,
don Joan de Guimerà, don Garau de Alentorn,
don Francesch dez Bosch de Santvicens y de Vilaçar, don Enrich dez Palau, don Sbert dez Palau, don Francesch Burguès, mossèn Jenot
Çalbà, mossèn Riembau de Corbera, senyor de
Llinàs, mossèn Joan Francesch de Calders,
mossèn Garau Seyol, mossèn Francesch Agullana // 103v // mossèn Galceran Conego, mossèn March Antoni Monsuar, mossèn Hierònim
Ortís, senyor de Concabella, mossèn Miquel
Joan de Bellafilla, mossèn Honofre Aleix de
Hospital, mossèn Gabriel Cassador, mossèn
Federich Pol, mossèn Honofre Çalbà, mossèn
Joan Bonaventura Bolet, mossèn Jaume Aguilar y de Peralta, mossèn Sebestià Ros, mossèn
Gaspar de Pons y de Ribelles, mossèn Jaume
Camps, mossèn Francesch Cassador, mossèn
Joan Benet de Sanctcliment, senyor de Alcarràs, mossèn Thomàs Pujades, mossèn Jenot
Oliver, don Pedro de Aymerich, mossèn Guillem de Bellver, don Miquel dez Palau, mossèn
Galseran Lull, mossèn Pere de Fluviàb, //
104r // mossèn Miquel Montagut, mossèn
Francesch Montagut, mossèn Enrich Agullana,
mossèn Galseran Cahors, mossèn Ramon Fivaller, mossèn Jenot Vallgornera, mossèn Miquel
Joan Anthoni Setantí.
Reals: mossèn Hierònim Vilana, conseller segon de la present ciutat, mossèn Joan Luýs Lull,
mossèn Luýs Dusay, mossèn Miquel Salgueda,
mossèn Luýs Gibert, mossèn Phelip de Ferreres,
mossèn Joan Luýs Cornet, mossèn Jaume Vila,
mossèn Pere Ferreres, mossèn Miquel d’Oms,
mossèn Thomas Taularí, de Perpinyà.

de la Deputació, en gran perjudici y violació
dels capítols de Corts y privilegis concedits al
Generala de Cathalunya sobre dit negoci, y
que aprés de haver-ne dada complida rahó a
algunas personas de tots los braços, les quals
per açò havien cridades en la casa de la Deputació, havien determinat ab consell de ditas
personas de convocar assí generalment totas
las personas dels braços perquè entenguessen
lo que passa hi.ls aconsellassen lo que ere fahedor sobre dit negoci. E totas las ditas personas, aprés de madur tractament, aconsellaren
que.s miràs molt y no.s permettés se fes perjudici algú als capítols de Cort y privilegis concedits al dit General, usos, stils y pràctichas de la
Deputació, y perquè ab major maturitat se entengués en lo que fey-he a fer aserca de dit negoci, elegiren las personas següents, les quals
poguessen aconsellar als senyors deputats y
hoÿdors lo que convendrie fer per dit negoci. Ecclesiàstics: lo il·lustre y molt reverent senyor don Carles de Cardona, abbat del Stany,
lo il·lustre y molt reverent senyor don Luýs
de Cervelló, abbat de Sant Culgat. // 105r //
lo il·lustre y molt reverent senyor don Bernat
de Cardona, abbat de Camprodon, don Miquel Tormo, prior de Besalú, misser Grau Vilana, canonje de la Seu de Barchinona. Militars: lo il·lustre senyor don Ferrando de
Cardona, almirant de Nàpols y compte de Palamós, don Jaume de Cardona, don Gaspar
Mecha, mossèn Galseran Burguès, mossèn Ramon Fivaller. Reals: mossèn Hierònym Vilana, conseller segon de la present ciutat, mossèn Joan Luýs Lull, mossèn Luýs Gibert,
mossèn Miquel Salgueda, mossèn Joan Luýs
Cornet.
105v

Diumenje, a VIII. Dominica in Ramis.
Dilluns a VIIIIo. Prima dies Ebdome Sancte.

106r

Diumenje, a XV. Festum Pasche Resurreccionis
Domini Nostri Jesuchristi.

106v

Dimecres, a XVIII. En aquest dia foren convocats, per manament dels senyors deputat real y
tres hoÿdors de comptes, succehints predits, las
personas eletas per los tres braços en la present
casa de la Deputació, sobre lo negoci dels procehiments fets en la Real Audiència contra alguns officials de la present casa de la Deputació, a instància de Pere Mamble, notari, en la
causa del pretès recors per ell interposat. Ecclesiàstichs: lo il·lustre y molt reverent senyor don
Carles de Cardona, abbat del Stany, lo il·lustre
y molt reverent senyor don Bernat de Cardona,

A lesc quals personas axí convocades, dits senyors deputat real y tres hoÿdors de comptes
// 104v // explicaren y referiren, per orgue del
dit senyor deputat real, los procehiments fets
en la Reial Audiència contrad alguns officials
a.
b.
c.
d.

[1571 ]

a continuació un espai en blanc.
a continuació unes paraules ratllades i il·legibles.
a continuació ratllat coses.
contra...Deputació interlineat.

a. a continuació ratllat y los supplicaren fossen servits darlos consell del fahedor.
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abbat de Camprodon, don Miquel Tormo,
prior de Besalú. Militars: lo il·lustre senyor
don Ferrando de Cardona, almirant de Nàpols
y compte de Palamós, don Jaume de Cardona,
don Gaspar Mecha, mossèn Galseran Burguès,
mossèn Ramon Fivaller. // 107r // Reals: mossèn Hierònym Vilana, conseller segon, mossèn Joan Luýs Lull, mossèn Luýs Gibert, mossèn Miquel Salgueda, mossèn Joan Luýs
Cornet.
Divendres, a XX. En aquest dia foren convocats
en la present casa, de manament dels senyors
deputat real y tres hoÿdors, los doctors següents, sobre dit negoci: misser Bernardí Coromines, misser Baltazar del Pla y Fumàs, misser Joan Amell, misser Francesch Fort, misser
Monserrat Guardiola.
107v

Dissapte, a XXI. En aquest dia, per manament
dels senyors deputat real y tres hoÿdors, succehints predits, foren convidats per a la festa de
sant Jordi quasi tots los de Barchinona, com stà
en un memorial sobre açò fet.
Diumenge, a XXII. Vigilia festi beati Jeorgii,
martiris. En aquest dia, aprés mixjorn, essent
vinguts en la present casa lo il·lustre senyora
portantveus de general governador en Catalunya, qui presidie en absència del excel·lent senyor loctinent y capità general de sa magestat,
qui se’n ere anat de Catalunya, los molt magnífichs senyors consellers de la present ciutat, los
il·lustres senyors compte de Quirra, bescompte
de Canet y molts altros de tots los tres braços
en multitut copiosa, se celebraren solempnes
vespres per la festivitat del benaventurat sant
Jordib, ab molt gran lluminària y solempnitat,
com és costum quiscun any en semblant vigília.
En aquest dia vingué primer lo il·lustre senyor
portantveus de general governador, don Pedro
de Cardona, que los magnífichs senyors consellers de la present ciutat, los quals senyors consellers vingueren aprés, e arribats que foren y
feta oració se assentaren en un // 108r // banch
qui stave posat al costat del altar, en lo qual
banch, en lo primer lloch, stave ja assentat dit
il·lustre senyor don Pedro de Cardona, al costat del qual se posaren dits senyors consellers,
hu aprés altro, com és costum, e poc aprés que
stigueren [...] veien los dits senyors consellers
[...] il·lustre senyor don Pedro de Cardona (tenie) un coxí de vellut negre en terra [...] vist segons paregué, digueren al dit senyor don Pedro de Cardona que no podie tenir el coxí, e no
llevant dit senyor don Pedro de Cardona dit
coxí, ni manant-lo llevar, dits senyors conse-

llers se alçaren y (exiren) de la casa de la Deputació. E poc aprés que se’n foren anats dits senyors consellers [...] llurs verguers vingué en la
present casa y cridà de part dels dits senyors
(consellers) alguns cavallers y ciutadans que
[...] quals cridats se alçaren y [...], segons se entengué en la casa de la (Deputació), [...] en la
qual se digué eren los [...]. E aprés, havent [...]
dits senyors deputats y hoÿdors, succehints
predits, que los senyors consellers staven aplegats ab pròmens en la dita casa de la Deputació,
encontinent enviaren a don Gaspar // 108v //
Mecha y a don Francesch des Bosch y de Santvicens y de Vilaçar als dits senyors consellers,
per a què los [...] hi.ls diguessen de part dels
senyors deputat y hoÿdors succehints predits
que [...] los havie molt pesat lo que se ere seguit, y que [...] lo que [...] se fes que ells [...] a tenir tota bona correspondència [...]. [...] senyors
consellers enviaren un [...] en la present casa de
la Deputació, a dits senyors deputat y hoÿdors,
los magnífichs senyors mossèn Galseran Burguès y mossèn Joan Luýs Lull, y digueren que
los senyors consellers regraciaven lo bon recort
y cuydado tenien de dit negoci. E aprés [...]
mossèn Galseran Burguès y mossèn Joan Luýs
Lull tornaren en la present casa de la Deputació
y (de part) de dits senyors consellers digueren
(a dits) deputats y hoÿdors succehints predits
[...] los dits senyors consellers havien [...] venir
demà, festa de sant Jordi, en dita casa, al offici
de sant Jordi, y que per lo [...] deputats mirassen lo que fey-he [...] que no se seguís lo que
ere vuy seguit en las vespras. E los dits senyors
deputat y hoÿdors succehints predits respongueren que ells aplegarien algunas personas de
tots braços y consultarien ab ells dit negoci. //
109r // E encontinent dits senyors deputat
real y tres hoÿdors succehints preditsa se’n
anaren dins lo concistori de la Deputació y en
aquell congregaren las personas següents. Ecclesiàstichs: lo senyor frab...Burguès, balliu de
Mallorcha, don Bernat de Cardona, abbat de
Camprodon, don Miquel Tormo, prior de Besalú, mossèn Carles Çagarriga, ardiacha de Benasch y canonje de Barchinona. Militars: lo
il·lustre senyor don Luýs de Carrós y de Sentelles, comte de Quirra, lo il·lustre senyor don
Pedro de Pinós, bescompte de Canet, don
Joan Terré, don Anthoni de Pau y de Rochabertí, don Miquel dez Bosch de Santvicens y
de Vilaçar, don Gaspar Mecha, don Francesch
dez Bosch de Santvicens y de Vilaçar, mossèn
Anthoni Monsuar, senyor de Favara. // 110v //
Reals: mossènc ... Puixdepons, mossèn Joan
Ferrer dez Puix, micer Benet Ferran, micer
a. a continuació ratllat congregaren.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació un espai en blanc.

a. a continuació ratllat go.
b. a continuació ratllat co.
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Francesch Sans, advocats del General, micer
Luýs de Copons, advocat fiscal del dit General. A les quals persones axí convocadesa, los
dits senyors deputat real y tres hoÿdors succehints predits, per orgue del dit senyor deputat
real proposaren com los havien fet convocarb
en lo present concistori per a fer-los saber la
dita determinació que los senyors consellers
los han enviat dir tenen feta de venir demà al
offici de sant Jordi, y per supplicar-los que donen llur consellc sobre lo fahedor, perquè no.s
seguesque lo inconvenient que vuy se és seguit, de anar-se’n los dits senyors consellers,
com han vist. E mentre que dins concistori se
tractave dit negoci, vingueren en concistori los
dits senyors Burguès y Lull, de part dels senyors consellers, y digueren // 111r // que los
senyors consellers los enviaven assí per a fer-los
a saber a dits senyors deputat y hoÿdors, com
sas magnificièncias havien determinat de venir
demà al offici de la festa de sant Jordi, comse
vulla que vingués lo senyor portantveus de general governador o no vingués, pus dits senyors deputatd e hoÿdors fessen ab sas magnificències lo que devien. E los dits senyors
deputat y hoÿdors succehints predits respongueren que ells tornarien resposta a dits senyors
consellers de tot. E aprés de haver tractate dit
negoci ab dites persones convocades, fonc resolt que enviassen a dir als dits senyors consellers que los dits senyors deputat y hoÿdors succehints predits farien en la Deputació tot lo que
convindrie a la honra de la ciutat, e per dir açò a
dits senyors consellers fonc feta elecció dels senyors don Joan Terré y don Gaspar Mecha, als
quals pregaranf anassen a casa de la ciutat y diguessen a dits senyors consellers, de part del
concistori, dita resolució. E encontinent dits
senyors don Joan Terré y don Gaspar Mecha
anaren a casa de la ciutat per effecte del predit.
E tornats de allí, digueren que ells havien fet a
saber // 111v // de part del concistori y als dits
senyors consellers la resolució, y que dits consellers los havien dit que ells tornarien resposta, y que.ls havien significat, dits consellersg, que tenien notats alguns exemplars
seguits en semblant cars. E poc aprés vingueren
los dits senyors Burguès y Lull, de part de dits
senyors consellers, y digueren que los senyors
consellers los enviaven assí per dir-los que si
ses magnificències haguessen convidats los sea. a continuació ratllat dit.
b. a continuació ratllat sobre lo que se ere seguit entre lo dit
il·lustre senyor protantveus de general governador y los dits
senyors consellers, com ells havien vist, y sobre la dita determinació.
c. a continuació ratllat del.
d. a continuació ratllat real.
e. a continuació ratllat y ja hoïda.
f. a continuació ratllat assí.
g. a continuació ratllat alguns.

nyors deputats y loa senyor governador hagués fet semblant cosa qual ha feta vuy, y los
senyors deputats se’n fossen anats, que ells,
dits consellers, los hagueren seguits y si no fos
comensada la missa major hagueren fet dir una
missa baixa, y que may al senyor governador
vell ni al qui vuy és, se ha suffrit tal. E aprés,
tingut molt tracte entre los dits senyors deputat y hoÿdors succehints predits y ditas personas convocadas, en presència dels dits senyors
Burguès y Lull, fonc feta resolució que.s fes
enbaixada al dit senyor governador y se li enviàs a dirb, de part dels dits senyors deputat y
hoÿdors succehints predits, que.ls supplicaven
volgués venir demà al offici de sant Jordi sens
coxí, per llevar tota perplexitat, y que acars
dit senyor governador vingués ab coxí, que
dits // 112r // senyors consellers y deputat e
hoÿdors se alsassen y se’n anassen, y que si lo
offici ere en aquell punct comensat que s’accabàs resat. E feta dita resolució, digueren a dits
senyors Burguès y Lull que diguessen a dits senyors consellersc que dits senyors deputat y
hoÿdors succehints predits staven y perseveraven en las offertas fetas, y més que.ls fessen
a saber dita resolució per ells ja hoÿda y sobre
dit negoci feta. E aprés, encontinent, per fer la
dita enbaixada al dit senyor governador elegiren, los dits senyors deputat y hoÿdors succehints predits, als senyors don Bernat de Cardona, abbat de Camprodon, don Pedro de
Pinós, bescompte de Canet, don Miquel des
Bosch de Santvicens y de Vilaçar y don Gaspar
Mecha, als quals pregaren fessen dita enbaixada. E encontinent los predits enbaixadors
partiren per fer la dita enbaixada al dit senyor
governador. E tornats dits enbaixadors en
concistori, referiren a dits senyors deputat y
hoÿdors y a les persones allí convocades, que
dit senyor governador los havie respost aprés
de haver-li explicada dita enbaixada, que si li
amostraven exemplar algú que no pogués portar coxí, que no.l portarie, y si no // 112v //
que ell aplegarie los doctors més antichs del
Consell Real y que si li aconsellen que no
porte lo coxí que no.l portarà, però que si li
aconsellen que.l porte lo apportarà, y que tornarie la resposta al deputat real y hoÿdor militar que li són vehins. E aprés, encontinent,
dits senyors deputat y hoÿdors succehints predits enviaren a mossèn Anthoni Joan Bonet,
sýndich del dit General, qui ere allà, al senyor
conseller en cap, per a fer-li saber la dita resposta que ha feta lo dit senyor governador. E a
la tarda, quan fonch vespre, se digueren solempnes completes, y hagué.y gran multitut

[1571 ]

a. a continuació ratllat gover.
b. a continuació ratllat per.
c. a continuació ratllat dita resolució per ells ja hoÿda y.
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de gent, que per la scala anaven tant strets que
ab gran treball pujaven.
Dilluns, a XXIII. Festum beati Jeorgii, martiris.
En aquest dia se celebrà la festa del benaventurat sant Jordi màrtir en la casa de la Deputació.
Com és costum quiscun anya, celebrà lo offici
lo reverent mossènb,... Oliveresc, y foren diacha y sot-diacha los reverents mossèn Anthoni
Brunet y mossènd,... Sorts, tots canonjes de la
Seu de Barchinona; digué lo sermó lo reverent
pare frae... Llopart, doctor en theologia, del
orde de Sant Francesch de observança. Foren
en dit offici losf il·lustres, molt reverents y
molt magnífichs senyors lo prior de Catalunya
y molts abbats, lo compte de Aytona, lo compte de Quirra, lo bescompte de Canet e molts //
113r // altros nobles y cavallers, los consellers de
la present ciutat de Barchinona e molts ciutedans de aquella a molta altra gent en multitut
copiosa. En aquest dia de sant Jordi fonch arribat lo magnífich [...], deputat real, qui vengué
[...] los senyors tres hoÿdors de comptes [...]
los senyors il·lustre, reverendíssim y molt (magnífichs senyors) deputat ecclesiàstic y militar
eren absents de la ciutat, que eren a la cort de
sa magestat per dar lo parabé a las reals magestats del reyg y reyna, nostros senyors, de llur benaventurat casament, lo qual senyor deputat
real venie per hoyr lo offici, digué als dits [...]
succehints predits, com lo magnífic regent
Montaner y misser Bernabé Serra, altre dels
doctors del Real Consell, aquest matí eren stats
en casa de ell, dit misser Perpinyà, y li han dit
com lo senyor governador stave determinat de
venir assí a hoyr lo offici de sant Jordi ab coxí.
E hoÿda la dita relació que féu lo dit senyor
misser Perpinyà, dits senyors deputat y tres
hoÿdors, succehints predits, tingut algun parlament y tracte ab algunes persones de tots los
staments sobre açò, determinaren que.s fes una
enbaixada al dit senyor governador, // 113v //
ab la qual se li enviàs a dir que.l supplicaven molt
volgués venir a hoir lo dit offici en la Deputació
sens lo coxí, per llevar tota manera de perplexitat, que altrament [...] de adherir ab los senyors
consellers [...]. [...] per fer la dita enbaxada [...] els
nobles senyors don Jaume de Cardona y don
Francesch des Bosch de Santvicens y de Vilaçar,
als quals pregaren fessen dita enbaxada. E encontinent los dits senyors don Jaume de Cardona y don Francesch dez Bosch y anaren a fer
dita enbaixada al dit senyor governador. E ve-

hent que tardaven dits enbaixadors y que.s fey
he ja hora tarda per comensar lo offici [...] stona
los dits senyors consellers als dits senyors deputat y tres hoÿdors succehints predits que.s comensàs lo offici, lo qual de fet se comensà hi.s
celebrà ab gran solempnitat com és costum. E
acabat que fonch lo dit officia, los dits senyors
enbaixadors, qui ja abans de accabar lo offici
eren arribats en la Deputació y dexaren que dit
offici fos accabat per dar la resposta, vingueren
als dits senyors deputat y tres hoÿdors y digueren que ells havien feta la dita enbaixada de part
dels dits senyors deputat y hoÿdors al dit senyor
governador, e que dit senyor governador los havie respost que no vindrie en dita festa.
116r

Maix

MDLXXI

Dissapte, a XII. En aquest dia, deb matí, convocats, per manament dels dits senyors deputat y
tres hoÿdors, en la present casa los doctors devall scritsc ensemps ab los assessors y advocat
fiscal de la present casa sobre lo dit negoci del
pretès recors interposat per dit Mamble, notari,
en la Real Audiència; misser Bernardí Coromines, misser Baltazar del Pla y Fumàs, misser Miquel Xicot, misser Joan Amell, misser Monser
rat Guardiola, misser Francesch Fort, misser
Rafal Masnovell. // 116v // En aquest mateix
dia, aprés mixjorn, foren convocats sobre lo dit
negoci en la present casa, las personas eletas y
lasd devall scritas. Comparegueren, ecclesiàstics: lo il·lustre senyor don Carles de Cardona,
abbat del Stany, don Miquel Tormo, prior de
Besalú. Militars: don Jaume de Cardona, mossèn Galseran Burguès. Reals: mossèn Hierònym Vilana, conseller segon, mossèn Joan
Luýs Lull, mossèn Luýs Gibert, mossèn Miquel Salgueda, mossèn Luýs Cornet.
117r

a. a continuació ratllat en lo.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació ratllat una.
d. a continuació un espai en blanc.
e. a continuació un espai en blanc.
f. a continuació una paraula ratllada il·legible.
g. a continuació ratllat nos.

Dilluns, a XIIII. En aquest dia, ans de mixjorn,
foren convocats en la present casa, sobre lo dit
negoci, las personas eletas, y comparegueren
los mateixos qui hi foren dissapte a XII. En lo
mateix dia, dee matí, foren convocats en la present casa los mateixos set doctors presos per
consultors sobre dit negoci, qui hi foren dissapte passat, a XXI del present. En lo mateix dia,
aprés mixjorn, foren convocats en la present
casa, sobre dit negoci, los elets, y comparegueren los següents. Ecclesiàstics: lo il·lustre y
molt reverent senyor don Carlos de Cardona,
don Miquel Tormo. Militars: lo il·lustre senyor
don Ferrando de Cardona, almirant de Nàpols
y compte de Palamós, y los altros militars qui hi
a.
b.
c.
d.
e.

a continuació una paraula ratllada il·legible.
de matí interlineat.
a continuació ratllat sobre lo negoci.
y las interlineat.
de matí interlineat.
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foren dissapte passat, a XII del present. Reals:
mossèn Hierònym Vilana, conseller segon, y
los altros reals qui foren dit dia de dissapte. //
117v // En lo mateix dia de dilluns, aprés mixjorn, foren convocats los mateixos set consellers desobre nomenats, sobre dit negoci.
Dimars, a XV. En aquest dia foren convocats, de
matí, en la present casa, las personas eletas, de
las quals comparegueren los desobre nomenats, excepto lo dit il·lustre senyor almirant,
qui per indisposició corporal no vingué. En
aquest mateix die, de matí, foren convocats los
dits set consultors desobre nomenats, sobre dit
negoci. En aquest mateix dia, aprés mixjorn,
foren convocats en la present casa los dits senyors elets, dels quals comparegueren lo dit il·
lustre senyor almirant y los altros desobre
propnomenats. En aquest mateix dia, aprés mixjorn, foren convocats y ajunctats los dits set
consultors, sobre dit negoci.
118r

Dimecres, a XVI. En aquest dia, aprés mixjorn,
foren convocats los dits senyors elets, dels quals
comparegueren lo dit il·lustre senyor almirant
de Nàpols y los altros desobre propnomenats.
En aquest mateix dia, aprés mixjorn, foren convocats los dits set consultors y ajunctats en la
present casa sobre dit negoci. E fonch resolt
que se ajunctassen per a demà, dijous, los braços en la present casa, sobre dit negoci. E fonch
manat per los dits senyors deputat y tres
hoÿdors als porters desernints la casa de la Deputació, que convidassen per a demà aprés dinar totas las personas dels tres braços, en la present casa. E al procurador fiscal que convidàs al
dit almirant y al senyor conseller segon.
Dijous, a XVII. En aquest dia, de matí, foren
congregas en la present casaa, convocats los
dits senyors consultors, dels quals comparegueren los següents: misser Bernardí Coromines, misser Baltazar del Pla y Fumàs, misser
Francesch Fort, misser Monserrat Guardiola.

118v

En aquest mateix dia de dijous, a XVII de dit
mes de maix, foren convocats las personas de
tots los tres braços en la present casa, sobre dit
negoci, y comparegueren los següents: Ecclesiàstics: lo il·lustre y molt reverent senyor don
Carles de Cardona, abbat del Stany, mossènb...
Cassador, mossèn Anthoni Bonet, mossèn Vicens Sors, canonjes de Barchinona, lo prior Torrent.
Militars: lo il·lustre senyor don Ferrando de
Cardona, almirant de Nàpols, don Bernat de
a. a continuació ratllat y ajunctats.
b. a continuació un espai en blanc.

Marimon, don Miquel dez Bosch de Santvicens y de Vilaçar, don Joan d’Erill, don Joan
de Guimerà, don Alonso d’Erill, don Perot de
Castallet. // 119r // don Joan Terré y de Ycart,
don Garau de Alentorn, don Luýs de Çagarriga, mossèn Hierònym Valls, mossèn Jenot
Çalbà, mossèn Miquel Joan de Bellafilla, mossèn Jaume Çalbà, mossèn Miquel Pol, mossèn
Miquel Oliver, mossèn Riembau de Corbera,
mossèna... Yvorra, de la Guàrdia, mossèn Gabriel Cassador, mossèn Honofre Aleix de Hospital, mossèn Andreu Çacosta, mossèn Thomàs Pujades, mossèn Làtzerb del Bosch y de
Vilagayà, don Dymas de Boixadors, mossèn
Jaume Aguilar, mossèn Jaume Spuny, mossèn
Jaume Camps, mossèn Miquel Bastida, //
119v // mossèn Jenot de Vallgornera y Montagut, mossèn Hierònym Hortiç, senyor de
Concabella, mossèn Pere Pau Bonaventura
Bolet.

[1571 ]

Reals: mossèn Hierònym Vilana, conseller segon, mossèn Joan Luýs Lull, mossèn Miquel
Joan de Junyent, mossèn Luýs Gibert, mossèn
Luýs Salgueda, mossèn Miquel Bastida, mossèn Joan Luýs Cornet, mossèn Jaume Vila,
mossèn Joan Pau Lull.
A les quals persones, axí congregades, los dits
senyors deputat real y tres hoÿdors de comptes
succehients predits, per orgue de dit senyor
real, feren la proposició següent: «que [...] sas
senyorias y mercès com Pere Mamble havie interposat al il·lustre senyor governador, en la
Règia Audiència, un recors pretenent que en
aquest concistori de la casa de la Deputació se li
han fetas oppressions y aggravis aserca de les
comissions de les causas de supplicació interposada nul·litat al·legada per Miquel Baltazar
Dot, scrivà major del dit General // 120r // en
lo present concistori, y de la exequció de una
sentència instada per dit Mamble en dit concistori, fetas per lo concistori a certs doctors y
exequtors de aquellas, y com en la supplicació
de dit recors interposat per dit Mamble se ere
decretat que lo magnífich misser Anthoni Ros,
altre dels doctors del dit Real Consell, reconegués les coses supplicades hi.n fes paraula, e
que aprés dit misser Anthoni Ros havie provehit que fos rebuda informació sobre les coses
contengudes en la supplicació predita, y aquella rebuda se provehirie sobre lo que farie provehir, e que aprés de açò losc feyhen a saber se
eren fets manaments a Francesch Cavaller, Joan
Ferrer, Hierònym Esteved,... Llargués y Hieròa.
b.
c.
d.

a continuació un espai en blanc.
a continuació ratllat del.
los... a saber interlineat.
a continuació un espai en blanc.
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nym Ferrer, notaris y officials del dit General,
que donen e comuniquen lo procés primitiu
[...] en lo present concistori entre dits Dot y
Mamble al dit relator, misser Ros, y que donen còpia autènticha y fehenta de qualsevol
processos, actes y scriptures y altros procehiments en son poder fets per rahó de dit offici
de scrivà major de dit General, dins tres dias, a
pena de cent ducats. Yb aprés, per provisió feta
per misser Bernabé Serra, posat en lloch de dit
misser Ros, malalt, fonch proveït que dins tres
dies los dits tres officials obehissen als manaments a ells fets y que pensant la coneixença de
dit recors pretès no.s innovàs res ab decret de
nul·litat, y que fos intimat al dit Dot. Y que
aprésc a dits manaments eren stades fetes respostas y dadas rahons per dits officials de [...],
per ser cosas tocants al dit General no podien
dar // 120v // dit procés primitiu ni les altres
scriptures demanades, y que no obstant ditas
rahons y respostas és stat provehit aÿr, que teníem XVI del present, a relació de dit misser
Ros, que fossen penyorats los dits notaris y officials del dit General per les dites penes incorregudes, y que se.ls tornàs fer manaments
qued dins tres dies primervinents obehissen als
dits manaments, a pena de càrcere, y que a dit
Dot fos intimat. E per ser tots los dits procehiments fets en dita Real Audiència, a relació
dels dits misser Ros y misser Serra, contra capítols yf actes de Cort, privilegisg, usos, stils y
pràctichas de la present casa de la Deputació,
ha aparegut convocar y congregar sas senyorias
y magnificèncias perquè sobre dites coses
aconsellen lo fahedor». E hoÿda la dita proposició y hagut molt tracte sobre les dites coses,
fonch conclòs per les ditas personas dels dits
tres braços que.s fes tot lo que.s podia fer de
justícia ab madur consell en deffensa dels capítols y actesh de Cort, privilegis, usos, stils y
pràctichas de la dita casa de la Deputació. En
aquest mateix dia, de dijous a XVII del dit mes
de maix, foren [...] elegides [...] en la present
casa las [...] següents personas, sobre lo dit negoci, attès que los qui eren stats elets no.y són
tots, que part n’i ha de inpedits y part són fora
de la ciutat, la qual elecció fonch feta per los
senyors deputat real y tres hoÿdors.
121r

Militars: lo il·lustre senyor don Ferrando de
Cardona, almirant de Nàpols, don Miquel dez
Bosch de Santvicens y de Vilaçar, don Bernat

de Marimon, lo senyor Galseran Burguès, lo senyor Honofre Aleix de Hospital.
Ecclesiàstichs: lo il·lustre ya molt reverent senyor don Carles de Cardona, abbat del Stany,
don Bernat de Cardona, abbat de Camprodon,
don Miquel Tormo, prior de Besalú, mossèn
Guillem Pere Comes, canonje de Barchinona,
mossèn Joseph Monsuar, canonje de Leyda.
Reals: mossèn Hierònym Vilana, conseller segon, mossèn Joan Luýs Lull, mossèn Luýs Gibert, mossèn Miquel Salgueda, mossèn Joan
Luýs Cornet.
121v

En aquest mateix die de dijous a XVII de maix,
fonch resolt per los magnífichs misser Benet
Ferran, altre dels assessors del General, misser
Luýs de Copons, advocat fiscal del dit General,
misser Bernardí Coromines, misser Baltazar
del Pla y Fumàs, misser Francesch Fort y misser
Monserrat Guardiola, consultors en açò applicats sobre dit negoci, essent absents de la present ciutat misser Joan Amell y misser Rafel
Masnovell, qui eren del mateix parer, que.sb
fassen requestes conferents iuxta las mente del
privilegi del rey en Martí, formades ab manera
que no.s puguen moure dubtes, protestant de
vesita y altres coses conferents, y sien presentades a quiscú dels doctors del Real Consell Civil.
E que per part del procurador fiscal se done una
supplicació en concistori a effecte que.s pugue
rebre informació per a poder procehir aprés als
altres remeys de las bullas apostòlicas e In Sena
Domini, y de la declaració dels danys e [...] perquè per al present sols convé posar a exequció
lo dar y presentar la dita requesta. // 122r // En
aquest dia de dijous, per los dits senyors deputat real y tres hoÿdors de comptes, succehints
predits, foren applicats y nomenats per consultors sobre lo dit negoci, misser Hierònym Planes y misserc... Garbí, doctor en drets, en y per
la absència de dits misser Masnovell y misser
Amell, absents, com dit és. En lo mateix dia foren convocats y congregats en la present casa,
sobre dit negoci, losd següents consultors: misser Miquel Xicot, misser Baltazar del Pla y Fumàs, misser Bernardí Coromines, misser Francesch Fort, misser Monserrat Guardiola, missere... Garbí, misser Hierònym Planes.

122v

Divendres, a XVIII. En aquest dia foren convocats y congregats en la present casa los doctors
següents, sobre dit negoci: misser Bernardí Coromines, misser Baltazar del Pla y Fumàs, mis-

a. a continuació ratllat a de.
b. Y aprés interlineat.
c. aprés interlineat.
d. a continuació ratllat a pena.
e. a continuació quatre paraules ratllades il·legibles.
f. y actes interlineat.
g. privilegis interlineat.
h. y actes interlineat.

a.
b.
c.
d.
e.

y molt reverent interlineat.
a continuació ratllat lo.
a continuació un espai en blanc.
a continuació ratllat doctors.
a continuació un espai en blanc.
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ser Miquel Xicot, misser Francesch Fort, missera... Garbí, misser Hierònym Planes.

Dimars, a XXII. En aquest dia, aprés dinar, se
convocaren sobre lo dit negocia los elets, y foren congregats los següents. Ecclesiàstichs: lo
il·lustre y molt reverent senyor don Carles de
Cardona, abbat del Stany, don Miquel Tormo,
prior de Besalú, mossèn Joseph Monsuar, canonje de Leyda, mossèn Guillem Pere Comes,
canonje de Barchinona. Militars: lo il·lustre
senyor don Ferrando de Cardona, almirant de
Nàpols, don Jaume de Cardona, don Miquel
dez Bosch de Santvicens y de Vilaçar, lo senyor
Galseran Burguès. Reals: lo senyor Hierònym
Vilana, conseller segon, lo senyor Luýs Gibert,
lo senyor Miquel Salgueda, lo senyor Joan Luýs
Cornet. // 124v // En aquest mateix dia de dimarts foren convocats los dits consultors sobre
dit negoci, y foren congregats los mateixos que
foren diumenje passat.

Dissapte, a XVIIIIo. En aquest dia foren convocats y congregats en la present casa, de matíb,
sobre dit negoci, los mateixos doctors que foren congregats aÿr, y tantbé aprés dinar, y va.y
ésser misser Monserrat Guardiola.
Diumenje, a XX. En aquest dia, aprés dinar, se
convocarenc en la present casa los elets sobre
dit negoci, y foren congregats los següents.
Ecclesiàstichas: lo il·lustre y molt reverent senyor don Carles de Cardona, abbat del Stany,
mossèn Guillem Pere Comes, canonje de la Seu.
// 123r // Militars: lo il·lustre senyor don Ferrando de Cardona, almirant de Nàpols, don
Miquel dez Bosch de Santvicens y de Vilaçar,
don Bernat de Marimon, lo senyor Galseran
Burguès. Reals: lo senyor Hierònym Vilana,
conseller segon, lo senyor Miquel Salgueda, lo
senyor Luýs Gibert, lo senyor Joan Luýs Cornet. En lo mateix dia, aprés dinar, foren convocats en la present casa los consultors sobre dit
negoci, y se congregaren los següents: misser
Bernardí Coromines, misser Baltazar del Pla y
Fumàs, misser Joan Amell, misser Miquel Xicot, misser Francesch Fort, misser Monserrat
Guardiola, misser Hierònym Planes, misserd...
Garbí, y los dos assessor y advocat fiscal de la
casa.
123v

Dimecres, a XXIII. En aquest dia foren convocats los dits consultors, y se congregaren los
mateixos que aÿr, exceptats dits misser Planes y
misser Garbí, lo matí y aprés dinar, sobre dit
negoci.
125r

Dilluns, a XXI. En aquest dia, de matí, se convocaren los dits doctors sobre dit negoci, y se
congregaren los mateixos que aÿr, excepto lo
dit misser Hierònym Planes, En aquest dia,
aprés dinar, se congregaren en la present casa
los dits elets, ye foren congregats los següents,
sobre dit negoci. Ecclesiàstichs: lo il·lustre y
molt reverent senyor don Carles de Cardona,
abbat del Stany, don Miquel Tormo, prior de
Besalú, mossèn Joseph Monsuar, canonje de
Leyda. Militars: lo il·lustre senyor don Fer
rando de Cardona, almirant de Nàpols, don
Miquel dez Bosch de Santvicens y de Vilaçar,
don Bernat de Marimon. Reals: lo senyor Hierònym Vilana, conseller segon, lo senyor Joan
Luýs Lull, lo senyor Luýs Gibert, lo senyor
Miquel Salgueda, lo senyor Joan Luýs Cornet.
// 124r // En aquest mateix dilluns, aprés dinar, se convocaren los consultors y foren congregats en la present casa los mateixos que de
matí, exceptats dits misser Planes y misser
Garbí.
a.
b.
c.
d.
e.

[1571 ]

a continuació un espai en blanc.
a continuació ratllat los doctors següents.
convocaren interlineat, damunt de congregaren ratllat.
a continuació un espai en blanc.
a continuació ratllat convocats.

Dissapte, a XXVI. En aquest die foren convocats
los dits consultors sobre dit negoci, y se congregaren lo matí y aprés dinar los mateixos doctors
que.s congregaren dimecres passat, de matí y
aprés dinar. En aquest mateix dia, per manamentb y orde del concistori, lo procurador fiscal
del dit General, per absència del sýndich del dit
General, presentà a quiscú dels doctors del Real
Consell Civil una scriptura sobrec dit negoci,
contenint en si requesta y altras cosas, la qual
fonch ordenada per los ditsd assessors, advocat
fiscal del dit General y los consultors predits,
tots conformese exceptats misser Francesch
Sans, altre dels assessors del dit General, yf misser Hierònym Planes y misserg... Garbí, los
quals tres doctors no foren de aqueix parer. Lo
acte de la qual presentació rebé mossèn Nuri
Joan Fogassot, scrivà de manament.
Diumenje, a XXVII. En aquest dia, de matí,
vingué en la present casa misser Benet Ferran,
altre dels assessors del dit General, y alguns
dels dits consultors, sobre dit negoci. //
125v // En aquest dia de diumenje a XXVII,
aprés mixjorn, entre las sis y set hores, entrà lo
excel·lent senyor don Ferrando de Toledo,
prior de Castella, qui véh novament provehit
a. a continuació ratllat y.
b. a continuació ratllat del.
c. sobre dit negoci interlineat.
d. a continuació ratllat misser.
e. tots conformes interlineat.
f. a continuació ratllat dit.
g. a continuació un espai en blanc.
h. a continuació ratllat aïr.
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per sa magestat de loctinent general en lo present principat de Catalunya y comptats de Rosselló y Serdanya, ya venie de Castella, de la cort
de sa magestat. Entrà per lo portal de Sant Anthoni, acompanyat de molta cavalleria. Ysqueren
a rebre.l los senyors deputat real y dos hoÿdors
de comptes del General de Catalunyab ecclesiàstich y militar, succehints alsc il·lustre y reverendíssim e magnífichs senyors deputats ecclesiàstich y militar, absents de la present ciutat
y vegueria de Barchinona, y restant en la Deputació lo senyor hoÿdor real per no tenir
companyó qui anàs ab ell, concistorialment, ab
massas alçades, acompanyats de molts officials
de la casa de la Deputació, del General y de la
Bolla, a cavall. Partiren de lad present casa y
anaren per la plassa Nova, y giraren per la Corribia y per la Portaferrissa, per lo carrer del
Carme, tot dret, al portal de Sant Anthoni, y
arribaren fins a la carnisseria de Sans, ahont se
detingueren una stona sperant que vingués dit
excel·lent senyor prior. Y aprés, vehent que ja
venie, tiraren més avant un poch més enllà de
la dita carnisseria, ahont veren lo dit excel·lent
senyor sol, que ningú venie al seu costat, y tras
d’ell venien los magnífichs senyors doctors
dels Reals Consells Civil y Criminal, y molts cavallers y molta altra gent, y devant sa excel·lència venien los dos verguers de la Real Audiència
ab maças alçadas, lo qual // 126r // excel·lent
senyor, vehent los dits senyors deputat y hoÿdors venir, parà lo cavall sperant-los. Y sas senyorias arribaren a sa excel·lència, y arribats feren son degut acatament, y tots los officials a sa
excel·lència, lo qual fet, los porters dels dits senyors deputats girarene, y los dits senyors deputat real, com a president qui ere del concistori, se posà a la mà squerra de dit excel·lent
senyor, com és costum, y los senyors hoÿdors
de comptes se posaren devant sa excel·lènciaf,
ab una filera, solsg, y los porters dels dits senyors deputats se posaren devant de dits senyors hoÿdors, entre los dits verguers de la Real
Audiència. Y volent comensar a fer camí, se
mogué contenció entre los dits verguersh de la
Real Audiència y los porters dels dits senyors
deputats, pretenent los dits verguers que ells
tenien de anar més prop de sa excel·lència y axí
devers, y los dits porters tenien de anar devant
dits verguers, y los dits porters que tenien de
anar juncts. Y entesa per sa excel·lència y dits senyors deputats y hoÿdors dita contenció, lo dit

senyor deputat rahonà a sa excel·lència la pretenció de dits porters, e aprés de dit rahonament sa excel·lència manà que los dits verguers
y porters anassen tots juncts en una filera entremesclats, y axía se posaren. E sa excel·lència, ab
dit senyor deputat al costat, comensaren a fer
camí anant los dits senyors hoÿdors sols devant, y aprés los dits porters y verguers juncts y
entremesclats en una filera, ab sas maças alçadas. Y axí anaren un tros de camí. E poch aprés
sa excel·lència manà que los dits verguers //
126v // de la Real Audiència anassen a soles yb
restassen o stiguessenc a hont se staven, y los
porters dels dits senyors deputats anassen
tantbé a soles y passassen devant dits verguers,
y axí ho feren, y anaren los verguers a soles devant los dits senyors hoÿdors, y los porters devant dits verguers ab sas maças alçades, y proseguiren lo camí axí fins que arribà lo il·lustre
senyor don Ferrando de Cardona, almirant de
Nàpols y compte de Palamós, lo qual arribà
acompanyat de molts cavallers. Y fet per tots lo
degut acatamentd a sa excel·lència, dit il·lustre
senyor almirant se posà a la mà dreta de dit excel·lent senyor prior. E volent sa excel·lènciae,
qui se ere parat per la vinguda del dit il·lustre
senyor almirant y dels altres cavallers, prosseguir son camí, stant al mix del dit il·lustre senyor almirant y de dit senyor deputat real, lo
dit senyor deputat real no.s mogué, sinó que
digué que lo dit il·lustre senyor almirant no podie anar a la mà dreta de dit excel·lent senyor. E
lo dit il·lustre senyor almirant no.s mogué, y dit
excel·lent senyor dix que bé li paregué a ell,
que podie dexar la mà dreta a qui ell volgués,
e vehent açò dits senyors deputats y hoÿdors
prengueren comiat de dit excel·lent senyor y
se’nf tornaren perg lo camí mateix que eren
anats ab sas maças alçadas, aconpanyats de sos
officials, finsh a la sglésia de Santa Margarita, a
hont deixaren lo carrer del Carme per lo qual
eren anats, y vingueren per lo carrer del Hospital
y per la porta de la // 127r // Boqueria, y per lo
Cal, per la plaça de Sant Jaume, y entrats en la
present casa de la Deputació tots prengueren comiats y se’n anà quiscú a casa. En aquest dia que
entrà dit excel·lent senyor loctinent general, no
jurà com és costum que juren los loctinents lo
dia que entren, per ço que ere diumenje, y per ser
dia feriat porrogàs lo jurament per al sendemà.

a. a continuació ratllat de la.
b. a continuació ratllat succehints.
c. a continuació ratllat senyors.
d. a continuació ratllat ca.
e. a continuació ratllat posant-se devant.
f. a continuació ratllat y.
g. sols interlineat.
h. a continuació ratllat y.

a. a continuació ratllat anaren.
b. a continuació ratllat, se posassen.
c. stiguessen interlineat.
d. a continuació ratllat al.
e. a continuació ratllat stant.
f. a continuació ratllat vin.
g. a continuació ratllat si.
h. a continuació ratllat lo portal de Sant Anthoni.

Dilluns, a XXVIII. En aquest dia jurà, com és
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costum, lo dit excel·lent senyor don Ferrando
de Toledo, prior de Castella, loctinent general
de sa magestat en lo present principat de Catalunya y comptats de Rosselló y Serdanya, lo
qual jurament prestà en la Seu de Barchinona a
la qual vingué acompanyat dels senyors consellers y de molts altros nobles y cavallers, al qual
jurament assistí lo sýndic del General y féu sa
protestació, com és costum, la qual protestació
havie ja feta dit sýndic al jurament que prestà
dit excel·lent senyor en la ciutat de Leyda, dilluns a XXI del present mes de maix, segons referí dit sýndic, a la qual anà dit sýndic per dit
effecte, per manament del concistori, laa protestació del qual jurament se prorrogà per avuy,
encara que entràs aÿr, per ser dia feriat.
127v

nyats de molta gent que passaven molt més de
cent. E haventa fet lo degut acatamentb los uns
als altros e als officials, se posaren tots los dits senyors tres deputats en una filera, com és costum,
y los dos senyors hoÿdors en altra filera aprés, seguint tots los officials, ab sas maças alçadas, y
prosseguiren llur camí, y entraren per lo portal
de Sant Anthoni, per lo carrer del Hospital, per
la Boqueria, per lo Call e per la plassa de Sant
Jaume, arribaren en la present casa, e en lo pati
de la qual se despediren los uns dels altros y se’n
anaren a llurs casas, acompanyats los dits senyors novament vinguts de molta gent.
128v

En aquest dia de dilluns, a XXVIII, se féu per los
dits senyors deputatb real y tres hoÿdors de
comptes del dit General una bella luÿció de
molts censals que feyhe lo dit General, la qual
volien arribar a sumam de sinquanta mília lliures, com ere desliberat, y per falta de temps no
pugué arribar a dita suma, bé que se’n faltà
poch, encara que stigueren en coros sas senyorias y los officials qui entrevenien en dita luÿció
tot lo dia en la present casa, en la qual dinaren
per no perdre temps. En aquest dia partí de la
present ciutat per a la sua sobrecol·lecta mossèn Francesch Aguiló, sobrecollidor de llevant.
En aquest dia entraren en la present ciutat los
il·lustre, reverendíssim y molt magnífichs senyorsc don fra Benet de Tocco, bisbe de Vichd,
ecclesiàstich, y lo senyor Francesch de Alentorn, senyor de la Cardosa, militar, deputats
del General de Catalunya, los quals arribaren
de la cort de sa magestat, a la qual eren anats
per orde del concistori per a donar el perabé a
las reals magestat del rey y reyna, nostros senyors, de llur feliç casament, lo qual sa magestat ara últimament ha contractat ab la molt alta
senyora donna Anna, filla de la // 128r // cesàrea
magestat del emperador Maximilià. Als quals
senyors deputats, qui arribaren, isqueren a rebre-los los senyors deputat real y tres hoÿdors
de comptes, entre sis y set hores aprés mixjorn,
concistorialment, restant en la present casa lo
senyor hoÿdor real per no tenir companyó ab
qui anar, de la qual partiren ab maças alçadas,
acompanyats de molts officials de la present
casa, de la Bolla y del General, y arribaren fins
poc més enllà de la Creu Cuberta, a hont trobaren dits senyors deputats ecclesiàstic y militar
qui venien molt bonse –glòria Jesús– acompaa.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat qual.
a continuació ratllat y.
a continuació ratllat depu.
a continuació ratllat y.
a continuació una paraula ratllada il·legible.

[1571 ]

Dimars, a XXVIIIIo. En aquest dia, aprés dinar,
vingué en concistori lo senyor Francesch de
Alentorn, deputat militarc, y lo il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic no vingué per trobar-se molt cansat del camí. En
aquest dia, aprés dinar, havent presa hora de sa
excel·lència lo sýndich del General, per manament dels senyors deputats militar y real y tres
hoÿdors de comptes, concistorialment, ab maças alçadas, acompanyats de molts officials de
la present casa y de la Bolla y del General, a les
[...] hores tocades anaren a vesitar lo excel·lent
senyor loctinent general de sa magestat qui novament és vingut, end casa de sa excel·lència, la
qual té en lo carrer Ample, que és del il·lustre
senyor almirant de Nàpols. Y quant foren devant sa excel·lència, lo qual trobaren dins una
instància fonda de son palau, lo dit senyor deputat militar, en nom de tots, digué a sa excel·
lència que ells eren aquí per besar les mans de sa
excel·lència per part de tote lof present Principat, com ere de costum y tenien obligació, hi.l
supplicaven fos servit de mirar per lo govern de
aquest Principat com tots confiaven, y que si en
alguna cosa podien servir a sa excel·lència ho farien de bona gana. E dit excel·lent senyor los
féu de resposta, ab llengua castellana, que ell
losg agrehie lo compliment y que ere // 129r //
vingut assí per manament de sa magestat per
servir-los y tenir compte en lo govern de aquest
Principat, en lo qual guardarie las leys de la terra com tenie obligació, y que en tot lo que ell
se porie enplear per sevir-los ho ferie, y féu
molts altros compliments y demostracions de
contento.
Dimecres, a XXX. En aquest dia vingueren en
concistori los il·lustre y reverendíssim senyorh
a. havent interlineat.
b. a continuació ratllat per los uns y altros.
c. a continuació ratllat sol sens lo.
d. a continuació ratllat sa.
e. a continuació ratllat terra.
f. lo present Principat interlineat.
g. a continuació ratllat agrey.
h. a continuació ratllat deput.
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dona fra Benet de Tocco, bisbe de Vich, ecclesiàsticb, y lo senyor Francesch Alentorn, militar, deputats del dit General, hu aprés altro,
los quals feren relació als altros senyors deputat real y tres hoÿdors de comptes de lur enbaixada que havien feta per orde del concistori a
sas magestats per dar-los lo parabé de llur feliç
casament, y del que havien passatc y del recibiment los havien fet sas magestats y del contento havien sas magestats mostrat de dita enbaixada, y donaren una letra qued sa magestat
los havie dada per al concistori, la qual fonch
legida per mi, dit y devall scrit scrivà major, a
sas senyorias, en concistori. Y aquella llegida y
vistas // 129v // que sa magestat scriu ab sa carta
real, se conegué se ere molt servit ab dita enbaixada, perquè eran molt dolças y carisiadas com
se pot veure ab dita carta, la qual és en la plica
de las cartas reals.
130v

Juny

MDLXXI

Dijous, a VII. En aquest dia se convocaren per
orde dels senyors deputats y hoÿdors de
comptes, los senyors elets per tractar lo que
convenia y feye fer en deffensa del General y
conservació de sos privilegis y prehiminències, aserca dels agravis y procehiments intemptaven fer los doctors de la sala del senyor regent la Real Audiència, anant la governació viceregia, en absència de lloctinent general, y axí no entrevenint-hi lo senyor regent
Montaner, a instància de mossèn Pere Mamble, notari de Barchinona, en la causa del pretès recors interposat per dit Mamble en dita
Real Audiència de las comissions fetas en y
per lo concistori de la Deputació en las causas
de nul·litat opposada y supplicació interposada per Miquel Baltazar Dot, notari públich
de Barchinona y scrivà major de la present
casa y del General de Catalunya, en y davant
lo dit concistori, y hexequció de certa sentència demanada per dit Mamble. E foren congregats eb la present casa de la Deputació les
persones següents. Ecclesiàstichs: lo il·lustre y
molt reverent senyor don Carles de Cardona,
abbat del Stany, lo il·lustre y molt reverent senyor don Lluýs de Cervelló, abbat de Sant
Culgat del Vallers.
131r

Militars: don Jaume de Cardona, don Miquel
dez Bosch de Santvicens y de Vilassar, don
Bernat de Marimon, lo senyor Galceran Burguès. Reals: lo senyor Hierònym Vilana, conseller segon, lo senyor Joan Lluýs Lull, lo
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat Francesch.
ecclesiàstic interlineat.
a continuació ratllat ab.
que interlineat.

senyor Lluýs Gibert, lo senyor Miquel Salgueda, lo senyor Joan Lluýs Cornet.
Estant juncts en concistori los senyors tres deputats y tres hoÿdors de comptes y los dits senyors elets, havent ya alguns dels dits elets per
llavar tota manera de contencions tractat ya en
los dias passats ab les parts que pasassen la causa
o plet que porten sobre lo offici de scrivà major
del dit General en mà de algunes persones per
via de compromís, aprés de haver tingut algun
tracte sobre dit negoci, y aprés de haver dit alguns d’ells que tot se remediarie si les parts adeherien al que convenie per tots y fessen lo que
dit Miquel Baltazar Dot dias fa offerí a alguns
dels dits elets y al il·lustre almirant de Nàpols,
farie quant se tractarien se fermàs compromís
entre les ditas parts per llevar totes contencions
entre la Audiència Real y lo concistori, que ere
que ell serie content que lo il·lustre senyor almirant de Nàpols desedís o declaràs per via de
dret la dita causa o plet que [...] y dit Mamble
en lo present concistori sobre lo offici de scrivà
major de la present casa y del dit General, y que
creihen que dit Dot stave y perseverare en lo
mateix, pequè havie entès que aquest deprés dinar dit Dot ere [...] al excel·lent senyor lloctinent general per a dar-li rahó del que passave
en sa causa y supplicar-lo // 131v // fos servit
no permetre se li fessen agravis, ni la prossequció de dita causa se li destorbàs, y per fer la mateixa justifficació que fé ab lo dit il·lustre senyor almirant dit Dot en son negoci. E quant lo
il·lustre y reverendíssim senyor don fra Benet
de Tocco, bisbe de Vic y deputat ecclesiàstic,
hoý y entengué les dites coses digué encontinent que si dit Dot feye lo que té dit que ell farie que dit Pere Mamble farie lo mateix. E per
ço determinaren dits senyors deputats y hoÿdors ab dits senyors elets que cridassen y fessen
venir ara mateix los dits Dot y Mamble en lo
concistori com de fet manaren que.ls anassen a
cercar, per entendre si starien les dites parts en
açò, e axí vingueren dits mossèn Dot y mossèn
Mamble en concistori, hu aprés altro, y lo dit
il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic prengué lo dit mossèn Mamble apart y
alguns dels dits elets prengueren al dit mossèn
Dot apart, y aprés de haver parlat apart una
bona stona, lo dit il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic ab dit mossèn Mamble, y los altros ab dit mossèn Dot, lo dit il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic
vingué allà hont eren los altros senyors deputats y hoÿdors y elets hi.ls dix, en presència de
dit Mamble y de dit Dot, que lo dit Mamble ere
content de posar lo dit plet o causa del dit offici
en mà y poder del dit il·lustre senyor almirant
perquè hi digue de justícia sobre ella. E aprés
també digueren los altros senyors deputats y

346

001-644 Dietari2.indd 346-346

17/06/2010 18:33:29

hoÿdors y alguns dels dits senyors elets que dit
Dot stave y perseverave en lo que havie offert
dias fa a alguns dels dits senyors elets y al mateixa il·lustre senyor almirant, en dexar sa causa en mà del dit il·lustre senyor almirant perquè hi digués de justícia sobre ella. E aprés
encontinent lo dit il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic demanà a dit Dot,
que ere present, com entenie ell lo star y perseverar en lo que havie offert, e lo dit Dot encontinentb respongué, en presència de tots, que lo
que ell havie offert y entenia de fer és fermar
compromís envers lo dit il·lustre senyor almirant de Nàpols [...] juris, perquè sa senyoria
pugue decidir y declarar la [...] o plet per justícia, ab consell dels doctors del Real Consell
qui no hajan entrevingut en dita causa ni sien
suspitosos a les parts. E lo dit il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic dix no
fassan que sie forçat lo dit senyor almirant a
pendre doctors del Real Consell, sinó que pugue pendre doctors // 132r // fora del Real
Consell, com a sa excel·lència apparrà, e lo dit
Dot encontinent respongué y digué que si ell
havia assenyalat los doctors del Real Consell
ere per fer major justifficació de si y no per altra cosa, y que per ço ere content que dit senyor almirant pugue pendre los doctors que a
sa excel·lència apparria, encara que no sien del
Real Consell, pus no sien suspitosos a les
parts. E dit il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic y tots los altros digueren que
bé stave axí. E conclòs lo dit tracte, y restant
les parts ab lo dit concert, los dits senyors deputats y hoÿdors, ab parer dels dits honorables
elets, determinaren que.s fes embaxada al excelent senyor lloctinent general de sa magestat, ab la qual se digués a sa excel·lència que los
senyors deputats y hoÿdors y las personas eletas supplicaven a sa excel·lència fos servit de
manar sobreseura los prossehiments que los
doctors del Real Consell Civil, en la sala del senyor regent, temptaven fer contra alguns officials de la casa de la Deputació, a instància de
Pere Mamble, en la causa del dit pretès recors
per ell interposat en dita Real Audiència, attès
que les personas eletas havien procurat que se
fes cert apunctament entre les parts sobre lo
plet que tenen, e més que fos servit sa excel·
lència manar desagraviar lo concistori de la Deputació dels agravis fets en los prossehiments
que han fets dits doctors del Real Consell Civil
en la dita causa del dit pretès recors. E per fer la
dita enbaxada elegiren los il·lustre y molt reverent senyor don Carles de Cardona, abbat del
Stany, don Jaume de Cardona y lo senyor Hierònym Vilana, conseller segon de la present

ciutat, la qual enbaxada determinaren se fes
demà, que vuy ya ere tart, y per so pregaren als
dits embaxadors tinguessen a bé de venir demà
en la present casa y fer dita embaxada, lo càrrech de la qual los dits senyors embaxadors acceptaren e digueren vindrien demà.

[1571 ]

Divendres, a VIII. En aquest dia, aprés dinar, se
congregaren alguns dels dits senyors elets en la
present casa, y los dits senyors embaxadors aÿr
elegits, per fer la dita embaxada a sa excel·
lència. E los dits senyors embaxadors partiren
de la present casa ab les masses grans de la Deputació alçadas que portaven los porters //
132v // de la present casa, acompanyats de
molts officials de la dita present casa, anants lo
dit senyor don Carles de Cardona al mix, lo senyor conseller Vilana a mà dreta y lo dit senyor
don Jaume de Cardona a mà squerra, y anaren
a casa del dit excel·lent senyor lloctinent general per fer la dita embaxada. E aquella feta, tornaren en la present casa y refferiren en concistori als dits senyors deputats y hoÿdors com ells
havien stats ab lo dit excel·lent senyor lloctinent general de sa magestat e li havien explicada
a sa excel·lència dita embaxada, e que sa excel·lència los havie respost que axí se tenie de creurer
que aquex negoci vindria a pendre bon apunctament, entrevenint-hi las personas que.y entrevenien de tanta qualitat, y que ell hi prenie
contento, y que procurassen que tingués prest
fi lo dit apuntament, que ell manarie se sobresseguessen los dits procehiments que.s feyen per
los dits doctors del Real Consell, y quant als
agravis que ell no tenie entès encara lo negoci,
que procurarie de entendre y entès manaria desagraviar lo concistori si agravi se li ere fet, y
que ell no [...] durant son càrrec que.s fes agravi
algú al dit concistori.
133r

a. a continuació ratllat sen.
b. a continuació ratllat dix.

Dimecres, a XIII. En aquest dia, per part del molt
magnífich senyor regent la Cancellaria Real en
lo present Principat, misser Francesch Montaner, fonch presentada una certificació feta per
mossèn Nuri Joan Fogassot, notari y scrivà de
manament, ab la qual certifficaa y fa fe, segons
trobe continuat e lo libre del Facto Verbo de les
causes civils de la Règia Audiència, comensat a
VIII de janer MDLXXI, çots presidència del excel·
lent príncep de Melito essent conseller, loctinent y capità general de la sacra, catòlica y real
magestat del rey nostre senyor en dits principat
y comptats, que dit libre fonc y stà continuat
çots dita presidència fins a XVI de febrer de dit
any, y que entrevingué en dita Audiència Real
lo dit magnífich senyor misser Francesch Montaner, doctor en quiscun dret y regent la Cana. a continuació ratllat com.
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cellaria en dits Principat y comptats, ab los doctors de laa Real Audiència Civil.
Dijous, a XIIII. Festum sacratissimi Corporis Domini Nostri Jesuchristi.
Divendres, a XV. En aques dia no vingué en
concistori lo il·lustre y reverent senyor deputat
ecclesiàstic, per sa indisposició. // 133v // En
aquest dia de divendres a XV de juny, determinà
lo concistori de lab Deputació que lo molt magnífich senyor Francesch de Alentorn, deputat
militar, anàs a visitar de part de dit concistori lo
excel·lent senyor don Luýs de Requesens, comenador major del orde de Sant Jaume de la
Spasa en Castella y loctinent de capità general
de tota la armada marítima per sa magestat, qui
poc havie ere arribat de la cort de sa magestat en
la present ciutat. E encontinentc enviaren a
Melcior Rovira, altre dels porters ordinaris de
la present casa, a casa de dit senyor comenador,
per saber si ere en casa, e tornat dit Rovira e referit que ere en casa dit senyor comenador, lo
dit senyor deputat militar, acompanyat de alguns officials de la present casa, anà a fer la dita
vesita al dit senyor comenador, al qual senyor
Alentorn digueren que diguésd ale dit senyor
comenador majorf que ell venie allí per part
dels senyors deputats y hoÿdors de Catalunya
per besar les mans a sa excel·lència y perquè entengués lo contento que de la venguda de sa
excel·lència tenien, y per regonèixer las mercès
que de mà de sa excel·lència tenen rebudes y
specialment la que en cort deg sa magestat sa
excel·lència féu al ilustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic y a ell com a deputat
militar, // 134r // quant anaren per orde del
dit concistori a dar el parabé a sas magestats el
rey y reyna nostros senyors de llur felice casament, offerint-li que si ninguna cosa podien
[...], que li fos servey y li donàs gust [...] farien
de molt bona gana. E tornat lo dit mossèn
Alentorn en concistori, referí com ell ere stat a
fer la dita vesita al dit senyor comenador major
en sa casa, y que.l havie fet seure en una cadira a
mà dreta, y que li diguéh lo que tenie en orde li
digués de part del present concistori, e que lo
dit senyor comenador major li havie respost en
castellà que besave las mans de aquells senyors
a. a continuació ratllat Real.
b. a continuació una paraula ratllada i il·legible.
c. a continuació ratllat dit senyor Alentorn.
d. a continuació ratllat e aprets, tornat en lo concistori, referí dit senyor deputat militar com ell ere stat.
e. a continuació ratllat lo.
f. a continuació ratllat lo qual trobà en una quadra de sa
casa, entrant a mà squerra, y que dit senyor comenador lo
havia fet aseure en una cadira a mà dreta, y que li dix de part
del concistori.
g. de sa magestat interlineat.
h. a continuació ratllat que.

per la mercè y favor que li feyhen en manar-lo
vesitar, y [...] venint lo qui venie, y que coneixie
[...] y rebrà mercè li manen cosa que [...] servey,
perquè és cert que desije [...] en servir-los com
tinch obligació y sa naturalesa lo obligue. En
aquest mateix dia de divendres, lo excel·lent senyor loctinent y capità general en lo present
Principat per sa magestat, [...] mossèn Anthoni
Anglès, scrivà (de manament y secretari) de sa
excel·lència, lo qual, constituït en lo present
concistori, dixa als senyors deputats y hoÿdors
com sa excel·lència lo envie assí per fer-los saber com lo excel·lentíssim senyor don Joan //
134v // de Àustria entraria demà en la present
ciutat, y que demà ja avisarie a quina hora entrarie per [...] exir a rebre. E los senyors deputats e
hoÿdors respongueren, per orgue del senyor
deputat militar, stant absent lo senyor deputat
ecclesiàstic, que besaven les mans a sa excel·lència per la mercè que.ls feyhe, que lo concistori
farie lo que té acostumat fer en semblants entradas.
Dissapte, a XVI. En aquest dia vingué de matí
en concistori lo dit mossèn Anthoni Anglès,
scrivà de manament y secretari del excel·lent
senyor loctinent, y digué als senyors deputats y
hoÿdors que sa excel·lència lo envie assí per a
fer-los saber com vuy aprés mixjorn, a quatre
hores y mitjab, podien exir a rebre lo dit excel·
lentíssim senyor don Joan de Àustria. En
aquestc mateix dia, aprés dinar, entre quatre y
sinc hores, partiren de la present casa de la Deputació los il·lustre, reverendíssim y molt magnífichs senyors los senyors deputats y hoÿdors
de comptes, concistorialment, a cavall, ab maças grossas alçadas, acompanyats de molts officials de la present casa y de la Bolla y del General, per a rebre la real persona del excel·lentís.
sim senyor don Joan de Àustria, jermà del rey
// 135r // nostro senyor, lo qual venie de la
cort de sa magestat per enbarcar-se assí en Bar.
chinona per anar la volta de Itàlia. Los (senyors) deputats y hoÿdors anaren per la plassa
Nova y giraren per la Portaferrisa, per lo carrer
del Carme dret, isqueren per lo portal de Sant
Anthoni e arribaren dret camí fins a la carnissaria de la parròquia de Sans, la qual stà [...], y
arribats allíd, perquè entengueren que lo dit
senyor don Joan de Àustria stava encara lluny,
se apearen en una casa que stà allí junct de dita
carnisseria y enviaren un official del General a
la volta de hont venie dit senyor don Joan de
Àustria, perquè quant serie serca dit senyor
don Joan avisàs a sas senyorias. E entretant que
a. a continuació ratllat com sa.
b. a continuació ratllat entrarà dit excel·lentíssim senyor
don Joan.
c. a continuació ratllat mixjo.
d. a continuació ratllat pararen.
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se aguardaven sas senyorias, arribà lo excel·lent
senyor virrey devant dita casa, ab lo excel·lent
senyor comenador major de Castella, acompanyats de molta cavalleria, los quals tantbé devant dita carnisseria arribats pararen, y los dits
excel·lents senyors virrey y comenador, a cavall, se posaren a passejar per un camp a través
qui stà devant dita casa y junct del camí real,
sperant vingués dit senyor don Joan, y entretant que se aguardaven dits senyors deputats
enviaren don Francesch dez Bosch de Santvicens y de Vilaçar, adjunct del deffenedor del
dit General, al dit excel·lent senyor virrey, per
a què entengués de sa excel·lència com li parexie que tractassen lo dit senyor don // 135v //
Joan de Àustria, e encontinent dit senyor don
Francesch anà a dit excel·lent senyor, e tornat
referí a dits senyors deputats y hoÿdors que ell
havie dit a sa excel·lència de part de sas senyorias que fos servit de fer-los mercè en dir-los com
li parrie que sas senyorias tractassen al dit senyor don Joan [...] quea sa excel·lència li havie
[...] que.l tractassen com tenien [...]. E aprés,
avisats dits senyors deputats y hoÿdors per lo
official llur qui havien enviat, que dit senyor
don Joan de Àustria stave ja serca, cavalcaren e
arribaren fins a la Riera Blanca, e allí pararen un
poch, stants a cavall, e aprés, vehent que stave ja
serca dit senyor don Joan de Àustria, passaren
més enllà de la dita Riera Blancha, vint-y-sinch
o trenta passos poch més o mancho, a hont veren lo dit senyor don Joan de Àustria, lo qual
venie ab un cavall de posta, a cavall, vestit de color blanquino [...] tot en cors ab un [...] mantell
al arso de la sella del cavall, acompanyat de
molts cavallers qui venien abb sa altesa. E vehent lo dit senyor don Joan als dits senyors deputats y hoÿdors qui anaven a la volta sua, parà
lo cavall, e los dits senyors deputats y hoÿdorsc
reberen lo dit senyor don Joan de Àustria acostant-se a sa altesa e fent-li lo degut compliment,
hu aprés altro, ab alguns dels dits officials. //
136r // E lo dit senyor don Joan de Àustria ab
molta affabilitat los tornà lo compliment,
amostrant gran contento de dit recibiment. E
aprés dit il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic se posà al costat del dit senyor
don Joan de Àustria, a la sua mà squerra, e los
senyors deputats militar y real se posaren devant en una rengla, y aprés los dits senyors hoÿdors de comptes en altra rengla, e los porters
devant ab sas maças alçadas, e feren camí axí a
la volta de Barchinona. E quant foren un poch
abans de la carnisseria de Sans, que stà al camí
real, arribà lo excel·lent senyor don Ferrando
de Toledo, prior de Castella, loctinent general

de sa magestat en lo present Principat, qui venie de la ciutat junctament ab lo excel·lent senyor don Luýs de Requesens, loctinent de general de la armada marítima, lo qual anave a
mà squerra de dit senyor loctinent, per a rebre
lo dit senyor don Joan de Àustria, accompanyats de molts cavallers de la present ciutat, y
ab los alabarders ordinaris. E quant lo dit senyor don Joan de Àustria va veure los dits
excel·lents senyors loctinents parà lo cavall, e
lo dit excel·lent senyor don Luýs de Requesens
se adelantà uns quants passos avant, y acostant-se ab lo dit senyor don Joan de Àustria li
féu lo degut compliment e se abraçaren los dos
ab molts senyals de alegria. E aprés tantbé lo
dit excel·lent don Ferrando de Toledo se
acostà // 136v // al dit senyor don Joan de Àustria, y fent-li lo degut accatament se abraçaren
los dos tantbé ab molts senyals de alegria. E
aprés lo dit senyor loctinent general en lo present Principat se posà a la mà dreta de dit don
Joan de Àustria, e lo dit senyor loctinent de
general en la armada marítima se posà en la
rengla de uns cavallers principals qui venien
junctament aprés de dit senyor don Joan de
Àustria. E aprés los cavallers de la present ciutat, hu aprés altro, feren son degut accatament
a dit senyor don Joan de Àustria, qui stave parat al mix del camí entre lo dit excel·lent loctinent general en lo present Principat y lo dit
senyor deputat ecclesiàstic. E fet açò lo dit senyor don Joan de Àustria prosseguí son camí,
anant lo dit senyor loctinent general en lo present Principat a la mà dreta y lo dit senyor deputat ecclesiàstic a la mà squerra de sa altesaa,
e los altros senyors deputats y hoÿdors devant,
ab sas maças alçadas, com dit és. Y anaren axí
fins prop lo torrent de Malconsell, qui és un
poc més enllà de la Creu Cubertab, en lo qual
lloch, arribants los magnífichs senyors consellers ab sos pròmens, dits senyors deputats y
hoÿdors prengueren comiat de dit senyor don
Joan de Àustria y se’n vinguerenc ab sos officials per lo mateix camí que eren exits, y entraren per lo mateix portal de Sant Anthoni, y per
lo carrer del Hospital y per lo Call se’n tornaren en la present casa de la Deputació, de la
qual quiscú particularment se’n anà a sas casas.
E tornant del portal de Sant Anthoni se veren
los alabarders de dit senyor don Joan de Àustria, tots vestits de llureya, qui staven arenglats
en lo camí ab sas alabardas, sperant que vingués dit senyor don Joand.
137r

a. a continuació ratllat dit.
b. a continuació ratllat ell.
c. a continuació ratllat hu aprés altro se acostaren.

Dilluns, a

XVIII.

[1571 ]

En aquest dia no vingué en

a. de sa Altesa interlineat.
b. a continuació ratllat a hont.
c. a continuació ratllat per lo.
d. a continuació l’assentament corresponent a Diumenje XVII,
ratllat i il·legible.
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concistori lo senyor deputat ecclesiàstic, per
star indespost.
Dimars, a XVIIIIo. En aquest dia los senyors deputats y hoÿdors de comptes, concistorialment,
ab maças alçadas, accompanyats dels officials de
la present casa de la Deputació, del General y
de la Bolla anaren a vesitar la persona dela sereníssim senyor don Joan de Àustriab, en la casa
del excel·lent senyor virrey, en la qual sa altesa
posave, situada en lo carrer Ample. Y arribats
en dita casa entraren ab ditas maças alçadas devant y ab alguns dels dits officials en una instància en la qual ere lo dit senyor don Joan de Àustria, qui stave ab lo senyor virreyc, lo qual
senyor virrey, entrats que foren dits senyors deputats y hoÿdors en dita instància, se apartà //
137v // a una part de dita instància, e los dits senyors deputats y hoÿdors feren son degut accatament, junctament ab dits officials, a sa altesa,
e li digueren, per orgue del dit senyor deputat
ecclesiàstic, les següents o semblants paraules:
«Assí som vinguts, de part de tot aquest Principat, a besar les mans de vostra Altesa, y a supplicar-lo nos mane si cosa alguna hi ha en que
lo pugam servir, perquè desijam ab obras mostrar a vostra altesa la voluntat que tot aquest
Principat té de servir-lo». E lo dit senyor don
Joan de Àustria, responent, digué las següents
o semblants paraules: «Jo aggrahesc a aquest
Principat esta voluntat y axí me offeresch en to
lo que poré dar-li contento y affavorir-lo en sas
cosas, axí ab sa magestat com en tot lo demés».
E los dits senyors deputats y hoÿdors, per orgue de dit senyor deputat ecclesiàstic, digueren
las següents o semblants paraulas: «Besam las
mans a vostra altesa de la mercè que.ns fa, y ab
esta confiança quant se nos offerirà alguna cosa
supplicarem a vostra altesa nos favoresca com a
senyor y protector nostre». // 138r // E aprés
dits senyors deputats y hoÿdors, ab sas maças
alçadas [...], se’n anaren prenent comiat de sa
altesa, y tornaren en la present casa de la Diputació. E la dita vesita se dilatà per fins vuy perquè lo il·lustre y reverendíssim senyor deputat
ecclesiàstic se ere trobat de mala gana e indispost per anar a fer dita vesita.
138v

cel·lència li havie manat vingués assí en concistori per fer-los saber com los sereníssims infants de Ungria entrarien vuy aprés mixjorn,
entre quatre y sinch hores, y que la voluntat de
sa magestat ere que fossen tractats com la mateixa persona de sa magestat, e lo dit senyor deputat ecclesiàstic respongué que lo concistori
faria lo que tenie acostumat fer.
139r

Dilluns, a XXV. En aquest dia se’n anà de la present ciutat a la volta de Leyda, per sos negocis,
lo magnífich senyor mossèn Galseran de Gravalosa, hoÿdor militar. En aquest dia vingué en
concistori mossèn Anthoni Anglès, scrivà de
manament y secretari del senyor virrey, essent
presents los senyors deputats ecclesiàstic e real
e lo senyor hoÿdors ecclesiàstic, e dix com sa exa. a continuació ratllat excel·lentíssim senyor.
b. a continuació ratllat lo qual posave.
c. a continuació ratllat lo apartà.

En aquest mateix dia, entre sinch y sis hores
aprés dinar, los senyors tres deputats, sols, sens
ningun hoÿdor per no haver-ni en lo present
ciutat [...] militar y real ser absents de la present
casa [...], concistorialment, de la present casa de
la Deputació, ab les masses alçades, acompanyats de molts officials, a rebre los sereníssims
prínceps de Ungria, los quals venien de la cort
de sa magestat. E isqueren per la [...] y prop de
dit portal, ans de exir, trobaren [...] Joan de
Àustria qui venia a mitja posta ab [...] comanador major y molts altros cavallers, qui venien
de rebre los dits sereníssims prínceps, y se’n
tornaven. E quant foren dos o tres tirs de ballesta més enllà de la Creu Cuberta, trobaren
que venien los dits sereníssims prínceps, los
quals venien acompanyats de molta cavalleria
[...] d’ells, a la part dreta, venia lo excel·lent senyor prior de Castella, lloctinent y capità general en lo present Principat, y los dits dos sereníssims prínceps, tots ab una filera, y aprés
venia lo senyor governador de Cathalunya, don
Pedro de Cardona, a la segona filera, ab molts
cavallers qui isqueren a rebrel’s. Y al costat de
dits sereníssims prínceps se posà, a la mà squerra, lo il·lustre y reverendíssim senyor deputat
ecclesiàstic, e devant d’ells anaven los altros senyors deputats militar y real, devant los quals
anaven los porters ab mases alsades. E vingueren fent son camí fins prop la Creu Cuberta,
a hont isqueren los senyors consellers de la
present ciutat, e vehent-los los dits senyors deputats als dits senyor consellers, se despediren
dels dits sereníssims prínceps, los quals venien
ab uns capots de domàs negre guarnit de recamos d’or y uns sombreros negres ab plomes de
diversos colores. E los dits senyors deputats
se’n tornaren per lo camí de Valldonsella, lo
qual prengueren a la Creu Cuberta, e entraren
per lo portal dels Tallers e se’n vingueren a la
casa de la Deputació, concistorialment, de la
qual quiscú se’n anà a sa casa.
Dimars, a XXVI. En aquest dia, aprés dinar, a les
quatre hores, los senyors tres deputats sens
ningú dels hoÿdors per ésser los militar y real
absents de la present ciutat, partiren de la present casa de la Deputació, concistorialment,
aba les masses grans alsades, acompanyats de
a. a continuació ratllat mases.
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certificació feta de mà de mossèn Pons Bas, notari y scrivà de la governació de Catalunya, ab la
qual (certifique) com lo dit magnífic misser Maduxer [...] ha servit lo [...] presidint lo senyor governador [...] viceregia, per absència del senyor
loctinent y capità general de Catalunya y comptats de Rosselló y Serdanya, de setze del mes de
febrer proppassat fins a vint-y-dos dels mes de
maix tantbé proppassat, inclusive.

molts officials, per anar // 139v // a vesitar los
sereníssims prínceps de Ungria, qui posaven en
la casa del excel·lent senyor prior de Castella,
lloctinent y capità general de sa magestat en lo
present Principat, als quals digueren, per orgue
del il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic, las paraulas següents: «assí som vinguts, de part de tot lo present Principat, per a
besar les mans de vostras altesas y a supplicarlos [...] una cosa en què los pugam servir [...]
hamostrar-ho vostras altesas la voluntat que tot
[...] desijam ab obres servir-los». E los dits sereníssims prínceps [...], parlant lo major, que
agrehien a aquest Principat aquexa voluntat, y
axí se offeriren en tot lo que porien dar-li contentament y affavorir-lo en ses coses, axí ab sa
magestat com en tot lo demés, y expressament
agrehiren lo bon tractament [...] dels officials
del General los havien tingut en lo [...] dits senyors deputat, per orgue del dit senyor deputat
ecclesiàstic, replicants, digueren: «besam les
mans de vostras altesas de la merçè que.ns fan,
y ab aquesta confiança quant alguna cosa nos
offerirà supplicarem a vostras altesas nos favorescan, com a senyors y protectors nostros”.
140r

140v

Dijous, a XXVIII. En aquest die vingué en concistori un secretari del excel·lent senyor loctinent
general de sa magestat en lo present Principat, y
donà una letra als senyors deputats ecclesiàstic y
real de part del rey nostro senyor, ab la qual demanave sa magestat que li donassen (a propi ús)
serta summa de fil de or y (plata) per a sa magestat, de Milà. E los senyors [...], per orgue del dit
il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic, digueren que lo concistori farie lo que té
accostumat. E aprés de ésser-se’n anat dit secretari, los senyors deputats, ab intervenció dels
honorables hoÿdors de comptes, manaren a misser Luýs de Copons, advocat fiscal del dit General, allí present, que anàs a parlar ab lo dit senyor
loctinent general y digués a sa excel·lència, de
part del concistori, com ja staven continuades
en un libre recondit en la scrivania major del dit
General totas las cosas que los deputats y hoÿdors poden dar de propri ús a sa magestat, y que
entre les dites coses no si trobave cosa de fil de or
y plata, y que de totas las altras cosas que entraven y exien en y del present Principat per sa magestat, pagave y accostumave pagar sa magestat
lo dret del General, per ço que en la stima que.s
feyhe de las ditas cosas que eren de sa magestat se
tenie molt compte fos moderada, y que axò y tot
lo demés que los senyors deputats y hoÿdors podrien fer ho farien de molt bona gana, com eren
obligats.

[1571 ]

Divendres, a XXVIIIIo. Festum sancti Petri.
Dissapte, a XXX. En aquest dia vingué en concistori lo magnífich misser Luýs de Copons, advocat del General, y refferí als senyors deputatsa y
hoÿdors com ell, per fer lo manament de sas
senyorias, ere stat ab lo dit senyor loctinent general, al qual havie dit, de part de sas senyorias,
lo que li havien manat dijous passat que digués,
e que lo dit senyor loctinent general, aprés de
haver-lo hoÿt, li respongué que abastave fessen
lo que poguessen y que.s fes axí com tenien accostumat, perquè no ere vingut a saltar las leys,
sinó a complir-las.
141v

Juliol

MDLXXI

Dimars, a III. En aquest dia los senyors deputats, ab intervenció dels honorables hoÿdors de
comptes de dit General, absent del concistori
lo senyor hoÿdor militar, havent entès que per
la present ciutat de Barchinona anave un algutzir castellà de la armada marítima, per la present ciutat, ab vara alzada, manaren a misser
Benet Ferran, altre dels assessors del dit General, que anàs als senyors consallers de la present
ciutat hi.sb digués, de part del concistori, que
los senyors deputats havien entès com dit algutzir ab vara alzada anave per la present ciutat,
y per ser contra constitucions de Cathalunya
los ho feyen a saber perquè se entengués hi.s remediàs, tant per part de la ciutat com per part
del dit General. E aprés, en lo mateix dia, tornà
dit misser Benet Ferran y refferí en concistori
que ell havie feta dita enbaxada als dits senyors
consellers, conforme desobre li és stat manat
per los dits senyors deputats, y que dits senyors
consallers havien dit que digués a dits senyors
deputats que staven determinats de anar tots
los sinch consallers al excel·lent senyor lloctinent y capità general en lo present Principat,
per a què se remediàs lo dit agravi de dit algutzir, que anava ab vara alçada, y que si a ses senyories apperia fer lo mateix que.u fessen.
142r

En aquest mateix dia, de XXVIII de juny, lo magnífich Gabriel Maduxer, doctor en drets, assessor del spectable senyor governador, aportà una

En aquest mateix dia los dits senyors deputats y
hoÿdors de comptes, absent del concistori lo sea. a continuació ratllat com.
b. a continuació ratllat significàs.
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nyor hoÿdor militar, determinaren que mossèn
Miquel de Boxadors, drassaner del dit General,
misser Luýs de Copons, advocat fiscal, y misser
Francesch Sans, assessor del dit General, anassen de part del concistori al excel·lent senyor
lloctinent, hi.l supplicassen fos servit de remediar lo agravi que la terra rebia en anar dit algutzir de la armada marítima, castellà, per la present ciutat ab vara alçada, y axí manaren que los
predits anassen a fer dita enbaxada al dit senyor
lloctinent.
Dimecres, a IIII. En aquest dia comparegueren
en concistori los dits senyors Miquel de Boixadors y misser Lluýs de Copons y refferiren als
dits senyors deputats y hoÿdors, absentsa los senyors deputat ecclesiàstic del concistori y lo
senyor hoÿdor militar de la present ciutat, com
ells ab lo dit misser Francesc Sans, advocat fiscal, anaren aÿr, que comptàvem a tres del present, a fer la dita enbaxada que se.ls era stada
manada fessen al dit excel·lent senyor lloctinent
y capità general, y aquella feta, sa excel·lència
los respongué que fins en aquella hora no havia
entès lo que li refferiren, que creyhe devie ser
cosa del senyor don Joan de Àustria, que ell li
parlaria y que.s remediaria. En aquest mateix
dia anaren per dit negoci los senyors consellers
a sa excel·lència, segons aprés se entengué. En
aquest mateix dia los senyors deputats y
hoÿdors manaren a dits mossèn Miquel de Boxadors y misser Lluýs de Copons que anassen a
dir a dits senyors consallers la dita resposta que
sa excel·lència los féu a dits senyors consallers,
de la enbaxada que li havien feta sobre dit negoci, e encontinent anaren los predits e feren
dita enbaxada a dits senyors consallers, y aprés
refferiren que los senyors consallers los respongueren que ells ho enviarian a dir als senyors
deputats. // 142v // E aprés, en lo mateix dia,
vingueren en concistori los senyors mossèn
Galseran Burguès y mossèn Lluýs Dusay, y de
part de dits senyors consallers digueren que
dits senyors consallers eren anats a sa excel·
lència per dar-li rahó del dit negoci del algutzir
marítim, qui anava per la present ciutat ab vara
alçada, y que sa excel·lència los respongué lo
mateix que havie respost als qui havien enviats
los dits senyors deputats.
Dijous, a V. En aquest dia vingueren en concistori los dits senyors mossèn Galceran Burguès y
mossèn Lluýs Dusay, y de part de dits senyors
consallers digueren als senyors deputats que
ells tenien entès que no stave remediat lo negoci de dit algutzir castellà marítim, y que apperrie convindrie molt que los senyors deputats concistorialment anassen a parlar-ne ab lo
a. a continuació ratllat de la.

dit excel·lent senyor lloctinent y capità general
en lo present Principat, e dits senyors deputats
los respongueren que diguessen a dits senyors
consallers que ells ho mirarien y farien lo que
convindria. E aprés, per dits senyors deputats y
hoÿdors fonc determinat que concistorialment
sas senyorias anassen a parlar ab dit senyor lloctinent y capità general sobre lo dit negoci, e per
açò manaren a mossèn Anthoni Joan Bonet,
síndic del dit General, que anàs a sa excel·lència
per a pendre hora per poder parlar los dits senyors deputats ab sa excel·lència. E encontinent dit mossèn Bonet anà a pendre dita hora
de sa excel·lència, e aprés tornà en concistori y
digué com ell havia parlat ab sa excel·lència per
pendre dita hora, y que sa excel·lència li havia
respost que si ere per lo negoci del algotzir que
no ere mester anar-hi, que ja stave remediat, y
que si era per altra cosa que demà a les nou hores porien anar. E aprés, encontinent, dits senyors deputats y hoÿdors de comptes manaren
a misser Ferran y a misser Sans, assessors y advocatsa del dit General, que de part llur anassen
a dir a dits senyors consallers la dita resposta
que sa excel·lència havie feta a dit mossèn Bonet, síndic, e aquí mateix dits misser Ferran y
misser Sans anaren a dits senyors consallers per
dit effecte. E tornats en concistori refferiren
que los senyors consallers los havien dit que
stave bé y que.ls parexia no moure res fins veure
altra cosa. // 143r // E poc aprés vingué en concistori mossèn Pere de Farreras, e digué com los
senyors consallers de la present ciutat lo enviaven per fer a saber a sas senyorias com lo senyor
lloctinent y capità general en lo present Principat havie enviat a dir a dits senyors consallers,
per mossèn Anthoni Anglès, son secretari, com
lo negoci del algotzir marítim castellà stave remediat, que lo senyor don Joan de Àustria havie manat no anàs ab vara alçada per la present
ciutat ni exercís jurisdicció sinó en las galeras.
En aquest mateix dia no vingué en concistori lo
senyor deputat ecclesiàstic, per sa indisposició.
Divendres, a VI. En aquest dia los senyors deputats enviaren los dits senyors mossèn Miquel
de Boxadors y a misser Luýs de Copons, advocat fiscal, als senyors consallers, per fer-los a saber com havien entès que lo sobredit algotzirb
de la armada marítima, qui portava la vara alçada per la present ciutat, feye portar la dita
vara a un criat seu, y que vessen y mirassen si sobre dit negoci feya a fer ninguna cosa. E encontinent anaren a fer la dita enbaxada als dits senyors consallers, e tornats en concistori diguerenc los dits senyors consallers los havien dit
a. a continuació ratllat ordinaris.
b. a continuació ratllat marítim.
c. a continuació ratllat a que.
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que diguessen a dits senyors deputats que agrehien lo bon cuydado, y que ells ho tractarien y
mirarien lo que feye a fer. En aquest dia no vingué en concistori lo senyor deputat ecclesiàstic,
per sa indisposició.

eren inpetits del peccat nefando de sodomia,
foren cremats posats en un pal ficat en una barcha que stave dins la mar, prop de la terra, serca
de nou hores de vespre, havent-hi molta gent
mirant-ho de las muralles de mar.

Dissapte, a VII. En aquest dia comparegueren
en concistoria... Castanyer y Joan Honofre
Castanyer, pare y germà de Christòphol Castanyer, calsater, ciutedà de la present ciutat, los
quals presentaren una supplicació en concistori, en la qual supplicaven que pus dit Christòphol Castanyer ere provincial y no soldat, y
stave pres en galera per manament del senyor
don Joan de Àustria, com a capità general, y ere
contra constitucions de Cathalunya, que fos
manat al síndichb del General de Cathalunya
que presentàs la dita // 143v // supplicacio ab
cap y cua, com és costum, al excel·lent senyor
lloctinent y capità general de sa magestat en lo
present Principat. E dita supplicació encontinent fonch remesa per dits senyors deputats als
assessors de dit General. E aprés, en lo mateix
dia, per lo dit síndich de dit General fonc presentada la dita supplicació ab cap y cua al dit excel·
lent senyor lloctinent y capità general, lo qual
respongué que stava apparellat de servar y fer
servar les constitucions de Cathalunya y altros
drets de la terra, com consta llargament en lo
acte fet y fermat en poder de mossènc... Macip,
notari y scrivà de manament, lo dia present. En
aquest mateix dia no vingué en concistori lo sen
yor deputat ecclesiàstic, per sa indisposició.

Dimecres, a XIa. En aquest dia los senyors deputats y hoÿdors de comptes, absents los senyors
deputat ecclesiàstic y hoÿdor militar, manaren a
mossèn Miquel Ciurana, regent los comptes, y a
misser Francesch Sans, assessor del General, que
anassen a casa de la ciutat e diguessen als senyors
consallers de part del concistori com assí se ere
entès com alguns officials del senyor don Joan
de Àustria, capità general de la armada marítima, entendrien o voldrian conèxer de la causa
criminal de mossèn Terrades, cavaller de Gerona, lo qual stave pres en los càrcers comuns de la
present ciutat y ara, segons se diu, seria ya en
galera, y que també se ere entès que conaxian
de una altra causa criminal de Cristòphol Castanyer, calsater de la present ciutat, lo qual stà pres
en galera per manament de dit senyor don Joan
de Àustria, y que dits officials de dit senyor don
Joan de Àustria, capità general, havien exercit
actes jurisdiccionals dins la present ciutat, lo
que aparie les dites coses eren contra constitucions de Cathalunya y libertats de la terra, y per
ço dits senyors deputats los ne feyen part, perquè tots juncts entenguessen en que.s remediàs.
E aprés, tornats en concistori los dits mossèn
Ciurana y misser Sansb, refferiren a dits senyors
deputats com los senyorsc consallers los havien
dit que diguessen a dits senyors deputats que
agreÿen lo dit advertiment y mirarien lo que
convindria fer sobre dits negocis, y lo que resoldrian ho farian assaber a dits senyors deputats.
En aquest mateix dia los senyors Galceran Burguès y Joan Lluýs Lull vingueren de casa de la
ciutat assí, en la present casa de la Deputació, de
part dels magnífichs senyors consellers de dita
ciutat, y no // 144v // trobant-se sinó lo senyor
deputat militar, per ser hora tarda y fora de concistori, digueren a dit senyor deputat militar
com dits senyors consallers havien ajunctada en
dita casa de la ciutat promenia sobre lo negoci
que ara de present concorrien de mossèn Tarrades, de Gerona, y de Christòphol Castanyer, y
per veure eren negocis de molta importància havien resolt de applegar damà alguns doctors y
los matexos pròmens sobre dit negoci, per mirar
bé tot lo que serie mester aserca de ditas cosas,
perquè volien tenir mirament gran a que no.s fes
prejudicis a la ciutat ni al present Principat, ni als

Dilluns, VIIIIo. En aquest dia, de matí, vingué
en la present casa de la Deputació lo sacretari
del dit senyor deputat ecclesiàstic, lo qual dix
que diguessen als senyors deputats que lo dit
senyor deputat ecclesiàstic se’n ere anat aquest
matí a la Verge Maria de Montserrat per guanyar lo jubileu. En aquest mateix dia los senyors deputats militar y real y hoÿdor ecclesiàstic, absents los altros de la present ciutat,
manaren a mossèn Miquel de Boxadors y a misser Lluýs de Copons, advocat fiscal, anassen a sa
excel·lència de part del concistori de la present
casa, hi li fessen a saber com encara anava per la
present ciutat lo algutzir de la armada marítima
ab vara alçada, hi li diguessen feyen molta maravella que havent-los sa excel·lència enviat a dir
stave ya remediat del tot, que.s vés axò, hi.l supplicassen fos servit de manar remediar-ho.
144r

Dimars, a X. En aquest dia lo sereníssim senyor
don Joan de Àustria, capità general per sa magestat, havent condempnat quatre hòmens que
a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació ratllat de dit.
c. a continuació un espai en blanc.

[1571 ]

a. Els assentaments que van de dimecres, 11 de juliol de 1571,
a dilluns, 17 de setembre de 1571, estan repetits. La segona versió es troba a l’apèndix 1.
b. a continuació ratllat deputats.
c. a continuació ratllat deputats.
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privilegis de aquells, y lo que resoldrien ne donarien rahó a.n aquest concistori. E lo senyor
Francesc de Alentorn, deputat militar predit,
respon quea ell per part del concistori agrehie
lo bon recort tenien los senyors consallers del
bé de la terra, y que lo concistori havie determinat de anar demà concistorialment al excel·lent
senyor lloctinent y capità general per dar-li
rahó de dites coses, y supplicar-lo sie servit de
remedir los agravis que.s preten ésser fets a la
terra en dits fets dels dits mossèn Terrades y
Christòphol Castanyer. En aquest mateix dia
los senyors deputats determinaren que lo síndic del dit General anàs al excel·lentíssimo sen
yor lloctinent general per a demanar hora, a effecte que los dits senyors deputats poguessen
anar-li a parlar per certas cosas que concorrien
per bé y utilitat del present Principat y descàrrec de llurs officis. Dit dia refferí lo dit síndic a
dits senyors deputats que sa excel·lència deya
que para las deu horas lo endemà podian accudir a parlar-li.
Dijous, a XII. En aquest dia los dits senyors deputats y hoÿdors de comptes determinaren per
certs y bons respectes llurs ànimos movents,
que lo senyor deputat militar y misser Francesc
Sans, altre dels assessors ordinaris de la casa de
la Deputació, anassen a dit excel·lentíssimo
senyor lloctinent general y supplicassen a sa
excel·lència, de part del concistori, fos // 145r //
servit manar provehir y remediar los excessos y
agravis que en la present ciutat se feyen per alguns officials de las galeras, ab violació manifesta de les constitucions del present Principat,
y senyaladament per los procehiments fets en la
persona de Christòphol Castanyer, calsater,
ciutedà de la present ciutat, provincial, segons
havien entès, y no stipendiat, lo qual stà detingut pres en las galeras, havent-lo pres dins la
present ciutat sens aservisio, assistència ni manament de sa excel·lència ni official ordinari,
essent cert que la captura, procehiments y càstich toca a sa excel·lència o als officials ordinaris
del present Principat. Y axí mateix los procehiments que han entès que per dits officials de
galera se són fets en pendre enquestes y testimonis y exercicis de actes judicials y jurisdiccionals en molt gran prejudici de les constitucions
del present Principat, y també en la execució de
tortura feta en la Draçana, asistint-hi un algotzir de las galeras. Y que havien tambén entès
que sa excel·lència volria lliurar la persona de
mossèn Terrades al senyor don Joan de Àustria,
com a capità general de la mar, per a què.l castigàs, havent, segons se pretén, delinquit en la
terra, y per conseqüent, encara que fos capità y
stipendiat, havent com dit és delinquit en terra,
a. a continuació repetit que.

la punició y conaxensa del dit Terrades tocava a
sa excel·lència y se havia de judicar conforme a
las lleys de aquesta terra, lo que si sa excel·
lència permetia o feya seria molt gran prejudici
del present Principat. Y axí, encontinent, dit senyor deputat militar y misser Francesc Sans
anaren ab sa excel·lència ab lo predit orde, tocades les deu hores ans de migdia. E dit dia, aprés
dinar, dit senyor deputat militar refferí en concistori com ell y dit misser Francesc Sans havien
parlat ab sa excel·lència y dit lo que per lo concistori havia determinat que li diguessen, y que
havent-lo-y dit particularment, com lo concistori havia determinat, los respongué que a ell li
pesava que.s fossen fetes les coses per dit senyor
deputat a sa excel·lència refferidas, y que ell al
temps que.s feyan no.s tingué justícia, però que
aprés ne havia donada rahó al senyor don Joan
del que sos officials feyen en la terra, y que havent-li donada rahó no podia bonament procehir contra dits officials de dit senyor don Joan,
per ésser sa altesa de la importància y qualitat
que és, que a ésser qualsevol altre que // 145v //
ell se’n fora avingut ab ell y que haguera fet lo
que li tocava, y encara que sa excel·lència pochs
dias fa hagués manat traure de la presó al dit
Christòphor Castanyer, en la qual a instància
del procurador fiscal era stat posat pensant que
fos soldat, però que pus havia volgut fer examen si.n era o no, y que havia trobat que no era
soldat, y que per ço havia tractat ab dit senyor
don Joan de Àustria que sa altesa li manàs remetre la persona de dit Castanyer com a sa excel·
lència tocàs la conaxensa de aquell, y que dit
senyor don Joan havia manat al auditor que.l
lliuràs a sa excel·lència, y que dit auditor ho havia differit, que per dita dilació sa excel·lència
havia tornat enviar al dit senyor don Joan de
Àustria per a qui li manàs remetre dit Castanyer
ab effecte, y que en aqueix punct lo sacretari de
sa excel·lència li parlà a la orella a dit excel·lentíssimo senyor lloctinent general, y que sa excel·
lència dix que.l senyor don Joan li enviava a
dir que per tot lo dia de vuy li remetria y li daria
la persona de dit Castanyer, y que sa excel·lència faria tot lo que convindria perquè no.s pogués tenir quexa de violació ninguna de constitucions, com no volgués sinó mantenir y
guardar-las, y que en lo que tocava en lo fet de
la Draçana, que per haver-ho entès sa excel·lència havia manat que las portas stiguessen tancadas y que no.s fes en aquella acte ningú sinó ab
voluntat y sciència suas, y que a la persona de
Terrades, sa excel·lència la tenia en los càrcers,
y que tindria molt gran compte com la donaria,
y que los demés actes fets per los officials de galera staven ya remediats, y que no.s faria altra
cosa. E feta dita relació dits senyors e hoÿdors
se’n anaren de dit concistori. En aquest mateix
dia se entengué que a la vesprada, ya hora tarda,
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que podian ser entre sis y set hores passata mitjorn, en una galera havian aturmentat la persona
de dit Castanyer, fent-lo star penjat molt de
temps y en la entena, en forma de home que turmenten ab contrapesos als peus. En aquest mateix dia de XII de juliol 1571, fonc soterrat lo cors
del quòndam mossèn Benet [...], credencer dels
drets de les entrades y exides del General de Cathalunya, en la sglésia de Santa Maria de la Mar
de la present ciutat, com consta per una certifficació feta per mossèn Joan Miquel Dolç, prevere,
arxiver de la comunitat de la sglésia de Sant Miquel, que aportà dit cors a dita sepultura.
Divendres, a XIII. En aquest dia lo pare y germà respective del dit Christòfol Castanyer vingueren en lo presente casa de la Deputació, en
la qual encara que // 146r // fos dia de santa
Margarida [...] senyors deputats y hoÿdors, per
haver entès [...], y en presència de aquells refferiren com [...] turmentat al dit Castanyer en galera, y [...] mig mort, supplicant a ses senyories
volguessen [...] lo que millor convingués, e dits
senyors deputats y hoÿdors determinaren que
per ésser lo negoci de tanta importància y qualitat, y haver fetas las diligèncias ordinàrias, se
[...] de las personas dels tres staments per a donar [...] fins avuy se havia fet en lo dit negoci [...]
madur consell se pogués prossehir al que convindria per lo bé y utilitat del present Principat
y conservació de las constitucions de aquell. Y
axí manaren al síndic, que aquí stava present,
que convidàs las personas que ell acostumave
de convidar, y als porters ordinaris de la Deputació que convidassen las personas dels tres staments per a les tres hores aprés dinar. En aquest
mateix dia, aprés migjorn, foren convocats y
congregats en la present casa de la Deputació
las personas dels tres brassos o staments següents, per orde dels senyors deputats militar y
real y hoÿdors de comptes ecclesiàstic y hoÿdor
militar, y dar-los rahó del sobredit negoci de dit
Christòphol Castanyer y del algotzir marítim.

hors, el senyor Miquel Joande Bellafilla, el senyor Galseran de Rochacrespa, el senyor Miquel Joan Pons, el senyor Hierònym Cardona,
el senyor March Anthoni de Monsuar, el sen
yor Carles Setantí, el senyor Andreu Çacosta,
don Joan de Guimerà, el senyor [...], senyor de
Seró, el senyor Garau de Alentorn, el senyor
Enric Agullana, el senyor Joan Francesch de
Calders, don Simon de Marlés, senyor de Sant
Guim, don Francesc dez Bosch y de Santvincens, el senyora... Barbarà, senyor de Querol, el
senyor Vidal de Blanes, el senyor Francesch de
Vilafrancha, el senyor Pere Pau Bonaventura
Bolet, el senyor Francesch Agullana, el senyor
Francesch Cassador, el senyor Galseran Burguès, el senyor Rafel de Montfalcó, el senyor
Miquel Ciurana, el senyor Pere Mola y de Vallterra, el senyor Miquel Sampsó.

[1571 ]

Reals: lo senyor Hierònymb Vilana, consaller
segon, el senyor Joan Lluýs Lull, el senyor
Lluýs Dusay, el senyor Pere Farreres, el senyor
Miquel Bastida, el senyor Francesc Amat, el senyor Gabriel Costa, el senyor Miquel Salgueda,
el senyor Miquel d’Oms, el senyor Luýs Gibert,
el senyor Galceran Pau Lull, el senyor Lluýs
Cornet, el senyor Jaume Vila.
147r

Ecclesiàstichs: lo il·lustre y reverent senyor don
Carles de Cardona, abbat del Stany, lo reverent
mossèn Galceran Albanell, pabordre de la Seu
de Barchinona, lo reverent senyor Josef Montsuar, canonje de Lleyda, lo reverent senyor
pabordre Salbà, lo reverent senyor Francesc Giginta, abbat de Amer.
Militars: lo il·lustre senyor don Lluýs de Cardona, duch de Soma, fill del il·lustre senyor don
Ferrando de Cardona, almirant de Nàpols, //
146v // don Jaume de [...], don [...], don Joan de
[...], don [...]fort, don [...] Vila, don [...] de Paguera, don Pedro [...]sall, el senyor Galceran Ca-

A les quals persones [...] deputat militar, per absència del dit senyor deputat ecclesiàstic, qui ere
fora de la present ciutat, [...] axí convocades,
fonc proposat com [...] entès pochs dias aprés
que la armada [...] fonch arribada en la present
ciutat, que alguns officials de dita armada aportaven varas alçadas [...] que exercien actes jurisdiccionals en la [...] judicialment en la persona
de Christòphol Castanyer [...] present ciutat,
provincial y no stipendiat, lo qual [...] en galera,
y que ya per part del concistori [...] contra constitucions de Cathalunya y [...] fetas algunas diligèncias per a què se les [...], com se pot veure
en lo dietari de la [...] vuy no staven remediades, que per [...] aserca de dites coses y aquelles
[...]tori se havia determinat ajunctat [...] suplicassen aconsellasen en açò [...]. E encontinent lo
dit Vilana se’n anà del dit lloch hont les dites [...]
per a consultar ab los senyors consallers [...]
ajunctats en la casa de la ciutat [...] sobre lo dit
negoci proposat per dit senyor [...]. E tornat tantost lo senyor Hierònym Vilana, digué e refferí
que als senyors consallers [...] los [...] agravis que
reb la terra en les dies [...] una solempne enbaxada al excel·lent senyor (loctinent general) en
lo present Principat, en la qual [...] que havent
dit sa excel·lència que [...] dits agravis serien reparats, s’ha vist que no sols no se són reparats,
però se són [...] de fet en torturar la persona de
a. a continuació un espai en blanc.
b. Hierònim interlineat, damunt de consaller ratllat.

a. a continuació ratllat de.
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dit Christòphol Castanyer. E com a sa excel·lència toque reparar semblant agravi [...] que·s
fassen a la terra per haver [...] de servar y deffensar las constitucions de Cathalunya y demés
leys de la terra, lo suppliquen sie servit voler reparar tants grans agravis com se són stats fets a
la terra, que altrament no [...] de dar-ne rahó a
sa magestat y donar quexa de sa excel·lència no
remediant dits agravis sa excel·lència. // 147v //
E pesentada proposta, votaren los altros, y tots foren del mateix [...] del senyor don Joan de Boixadors, lo qual [...] mateix parer, [...] y més digué
que·s [...] persones de quiscun bras per a que [...]
remediàs promptament los dits agravis, junc [...]
deputats y hoÿdors, entenguen en lo fahedor [...]
dels dits agravis y donen la calor [...] tants grans
los dits agravis [...] per dit senyor don Joan, encontinent lo senyor don [...], que.s adheria al vot y
parer del dit senyor [...], los altros qui aprés votaren foren del mateix parer [...] consaller y dit senyor don Joan de Boixadors. E encontinent fonc
feta nominació per los senyors [...] hoÿdors de
comptes, absents los dits senyors deputat [...]
hoÿdor militar de la present ciutat de Barchinona
[...] la dita embaxada al dit senyor lloctinent general [...], ço és, tres de quiscun bras.
Bras ecclesiàstic: lo il·lustre y molt reverent senyor don Carles de Cardona, abbat del Stany, lo
il·lustre y molt reverent senyor Francesch Giginta, abbat de Mer, lo reverent [...] Cassador.
Militar: lo molt il·lustre senyor don Luýs de
Cardona, duc de Soma, [...], [...] Alentorn, senyor de Seró, [...]. Reals: lo senyor Hierònym Vilana, lo senyor Joan Luýs Lull, lo senyor Miquel
Salgueda.
La qual [...] y legida davant totes les dites persones per mi, Miquel Baltazar Dot, notari y scrivà
major de dit General.
148r

E poc aprés enviaren al excel·lent senyor lloctinent y capità general [...] per fer la dita enbaxada.
E encontinent [...], e poc aprés tornà y digués sa
excel·lència era [...] ab los prínceps de Ungria. E
[...] síndic que anàs hi.l sercàs [...] prengués la
hora de sa excel·lència [...] dix que ell havie trobat [...] y li havie demanada hora per [...] què sa
excel·lència li havie respost que [...] sereníssims
prínceps y ab síndic a la Deputació, en la qual staven les persones dels brassos, e dix que havie dexat un home en palacio perquè avisàs assí quant
dits sereníssims prínceps se apearien. E tantost
vingué lo dit home e donà avís com los prínceps
se avien apeats, y sa excel·lència stave ya en son
aposiento. E encontinent, rebut dit avís, anaren
les dites persones eletes per fer la dita enbaxada
a sa excel·lència ab masses alçades, acompanyats de molts officials de la casa de la Deputació y del General, anats lo dit senyor consaller

[...], don Carles de Cardona en lo mig y lo [...] a
mà squerra, en la primera filera, [...] lo reverent
senyor Francesc Giginta, abbat de Mer [...], y a
mà dreta don Jayme de Cardona, y a mà squerra
don Joan Luýs Lull, y en la tercera filera anaven
los [...] sacristà Cassador, al mig, a mà dreta lo senyor [...] Alentorn, senyor de Seró, y a mà squerra mossèn Miquel Salgueda. E arribats en palacio [...] aposiento del dit excel·lent senyor lloctinent y capità general en lo present Principat, li
explicaren la dita embaxada per orgue del dit senyor conseller, qui parlà primer, y aprés parlà lo
dit [...] senyor don Lluýs de Cardona, duc de
Soma, y aprés també lo dit senyor don Carlos de
Cardona. E hoÿda dita embaxada, sa excel·lència respongué en castellà que a ell li pesave molt
que la terra y la ciutat tinguessen occasió de rebre agravis alguns, com sa intensió sie durant //
148v // lo temps [...] en lo present Principat
guardar les constitucions de la terra, y perquè
entenguen que [...] perquè no.s fessen terra, los
dirà lo que ha passat y [...]. [...] referent al portar
lo algutzir de la armada [...] que ell no.y havia sabut res [...] remedià supplicant-ho al senyor [...] y
procurà no.s fes, y que [...] jurisdicció fets en la
Drassana [...] que per lo mateix que ell no.y havie
[...] encontinent que.u sabé manà al qui té càrrec
de la Drassana que tingue a las portas tancadas y
que no permetés de ninguna manera se fessen
tals cosas en la Drassana, y axí stave remediat, y
que si altra cosa se fa ya sab que le.y té de [...] lo
qui té càrrec de dita Draçana, a qui ell ha fet dit
manament. Quant al home [...] que stave pres en
galera, dix que ell per lo mateix no.y [...] sabut
res quant lo prengueren, y que tenia ell culpa en
[...] per officials que no.l podien pendre [...] entès que no era soldat encara [...] que li havia
mentit supplicà al senyor don Joan de Àustria
[...] de dar-li dit home, pus tocave a ell, y que dit
senyor don Joan de Àustria féu mercè, e que
manà fer fer una pòliça per son [...] auditor de la
armada per a què lliurà dit home [...] que sa excel·lència hi féu anar mossèn Salaverdenya, algutzir [...] home, y que lo dit auditor respongué que ell volia [...] parlar ab lo dit senyor don
Joan, y axí no.s cobrà [...] ell no ha tornat a supplicar a dit senyor don Joan, y que [...] ha respost que ell manaria si li lliuràs dit [...] home
[...] que pense ell per ser dit senyor Joan tant
[...] príncep tindrà a bé de fer-li esta mercè, que
per ser la persona de dit senyor don Joan de
Àustria de la qual [...] se té a fer axí, que essent
qualsevol altro general bé sap ell que altrament
si fore portat y se’n fora ben satisfet, però que al
dit senyor don Joan se li devie el respecte y que
[...] desig que ell mateix a què no.s fessen semblants coses, y que las fetas se remedian, y que
// 149r // en açò tots coneixen [...], però que ell
no veu hague pogut [...] y que si coneixian [...].
E aprés prengueren [...] embaixadors de sa ex-
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cel·lència, y exint de una instància [...] que los
senyors deputats [...] per se ya la hora tarda y
fosca [...] dita embaxada, e ab ditas atxas tornaren a la Deputació. E tornats dits senyors embaxadors en la present casa de la Deputació, en
la qual trobaren congregades les sobredites
persones dels tres brassos, refferiren a dites persones, axí com dit és congregades, la sobredita
resposta que féu dit senyor lloctinent y capità
general. E dita resposta feta, los dits senyors
deputats y hoÿdors feren nominació, ab consell
de dites persones dels tres brassos, de les persones devall scrites, per a què los aconsellassen lo
fahedor aserca de les dites coses a dits senyors
deputats y hoÿdors, per inseguir lo vot fet per
las ditas personas dels tres brassos, la qual nominació fonc publicada y legida per mi, dit Miquel Baltazar Dot, notari y scrivà major de dit
General, davant les dites persones, la qual tingueren tots per bona, y són:
Ecclesiàstichs: lo reverent senyor don Carles de
Cardona, abbat del Stany, lo reverent senyor
don Bernat de Cardona, lo reverent senyor sacristà Cassador. Militars: lo senyor don Jaume
de Cardona, lo senyor don Bernat de Marimon, lo senyor Honofre de Alentorn, senyor
de (Seró). Reals: lo senyor conseller Vilana, lo
senyor Joan Lluýs Lull, lo senyor Miquel Salgueda.
149v

E [...] se entengué hi.s sabé com lo [...] Christòphol Castanyer, lo qual stave pres en la galera
[...] senyor don Joan de Àustria, capità general,
[...] portat ya als càrcers [...].
Dimecres, a XVIII. En aquest dia, aprés dinara,
se embarcaren los sereníssims prínceps de Ungria y don Joan de Àustria, capità general de la
armada marítima, e lo senyor don Lluýs de Súnyga, comanador major de Castella, en les galeres que staven en la platja de la mar de la present ciutat, les quals eren trenta-nou galeras,
que anaven a Gènova, venint [...] de palasio,
entre sinc y sis hores aprés mitxorn, anants lo
major de dits sereníssims prínceps a mà dreta y
dit senyor don Joan de Àustria a mà squerra,
sols, en la primera filera. E aprés venien lo menor de dits sereníssims prínceps a mà dreta, y lo
excel·lentíssimo senyor lloctinent y capità general en lo // 150r // present Principat a mà
squerra, també sols en la segona filera. E aprés
venia lo dit senyor comanador major de Castella y al seu costat quatre o sinc cavallers, anants
tots a cavall. E aprés venien molts altros cavallers qui acompanyaven los dits senyorsb. E pas-

sant per lo portal de Mar dits sereníssims prínceps y don Joan de Austria y lo comenador
major y dita gent que aquells acompanyaven, lo
baluart de migjorn tirà moltas pessas de artillaria, que podian ser quatorze o quinze, e aprés
encontinent tirà lo baluart de llevant, lo que
fou una bella salva. E tots quatre, junctament
ab alguns cavallers, se enbarcaren en la galera
real que estava molt cerca de terra, circuÿda de
totes les altres galeres, e totes tiraren molta artillaria. E poc aprés dites galeres se alsaren volent-se’n anar, y los baluarts feren altra salva
quala feren quant entraren per lo portal de
Mar. E axí, a hora tarda, se’n anaren.

[1571 ]

Divendres, a XX. En aquest dia arribà en la present ciutat de Barchinona lo senyor Galceran
de Gravalosa, hoÿdor militar, qui se’n era anat
fora de aquella per sos negocis.
Dissapte, a XXI. En aquest dia tornà a servir Jaume Joan Bosch, altre dels porters ordinaris de
la present casa, qui havia stat malalt.
Diumenge, a XXII. Festum sancte Magdalene.
150v

151r

Dimars, a XXIIII. En aquest dia lo senyor Galceran de Gravalosa, hoÿdor militar, demanà licència per poder-se’n anar un poc fora de la
present ciutat, per sos negocis, la qual licència li
fonc concedida per lo concistori.

Agost, any

MDLXXI

Dimecres, lo primer. Festum sanctorum Petri et
Felicis.
Divendres, a III. En aquest dia se’n anà de la
present ciutat de Barchinona lo senyor Galceran de Gravalosa, hoÿdor militar, per sos negocisa, lo qual ya demanà licència a XXIIII de juliol
passatb.
Dimecres, a VIII. En aquest dia vingué en concistori lo il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic, qui se’n era anat fora de la present ciutat de Barchinona.
151v

Dissapte, a XI. En aquest dia no vingué en concistori lo dit il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Vic, deputat ecclesiàstic.

152r

Divendres, a XVII. En aquest dia no vingué en
concistori lo molt il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic.

a. a continuació ratllat a las quatre hores.
b. a continuació ratllat e tots quatre se embarcaren en la galera ma.

a. a continuació ratllat qui.
b. a continuació l’assentament corresponent a Disabte IIII ratllat i il·legible.
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Dissapte, a XVIII. En aquest dia, constituhits
personalment en lo concistori de la present
casa de la Deputació los il·lustre y reverendíssim y magnífichs senyor bisbe de Vic, deputat
ecclesiàstic, los senyors deputats militar y real y
los senyors hoÿdors ecclesiàstic y real, absent
de la present ciutat lo senyor hoÿdor militar,
comparegué en concistori Miquel Baltazar
Dot, scrivà major del General de Cathalunya, e
nottificà [...] a hora tarda li fonc dada una íntima del [...] a mossèn Miquel Baltazar Dot,
que lo magnífic misser Ros li [...] una supplicació dada per mossèn Mamble y ha provehit [...]
lo procés [...] Peres Çesilles, e que vuy de matí
ell [...] anat a veure que cosa era lo que li havien
intimat en poder [...] real que ha vist com Pere
Mamble ya [...] agost presentà una supplicació
en la Real Audiència [...] demana que fossen
capturats mossèn Francesc Cavaller, [...] Farrer,
mossèn Hierònym Steva y mossèn Hierònym
Farrer, [...] de la present casa, y que.s provehís
de algun remey opportú [...] haver lo procés y
actes fets per los deputats en la causa [...] interposat lo recors per dit Mamble, y que aÿr que
comptàvem a XVII del present mesa és stada feta
provisió a relació del magnífic misser Anthoni
Ros, facto verbo, que.s portàs lo procés, y que
ell, dit Dot, feye maravella de tals enantaments,
tant per saber sa senyoria y tots los elets que stà
apuntat per medi dels elets entre dit Mamble y
Dot que.s fermàs compromís sobre lo plet que
tenen, en poder del il·lustre senyor almirant de
Nàpols, com encara per instar dit Mamble que
se li done los actes fets per los senyors deputats
en la causa [...] en lo present concistori entre
dits Mamble y Dot, com sia ver [...] fa mossèn
Francesc Cavaller, scrivà de dita causa, haya donada còpia autèntica dels dits actes y prosehiment [...] lo present concistori aprés que.s donà
la última sentència [...] bona y autèntica al dit
il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic y al dit mossèn Mamble, // 152v // de
hont clarament se veye que ere més sercar confusions y perturbar la justícia de dit Dot que altra cosa, y que assò feye a saber a ses senyories
per a què poguessen mirar per lo que convenie
al bé y indempnitat del dit General, com bé tenien acostumat, supplicant-los fossen servits
que no permetessen ells fos perturbat en la justícia. E aprés que dit Dot digué lo sobredit, lo
dit il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic aquí mateix digué a dit Dot si hi havia
ningun negoci per fer que.s fes, y axí dit Dot
legí una supplicació que havia dada Anthoni
Rosselló, y aprés se passà avant en altros negocis [...]. E tocades deu hores, alçant-se lo dit
il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic per anar-se’n, lo magnífichs senyor de-

putat militar, dix en presència de tots, que en
lo que havia notifficat [...] concistori feye dar
rahó, perquè no.s fes algun (acte en perju)dici
del General. E lo dit senyor deputat ecclesiàstic
[...] havie entès que lo tracte tenien dits Mamble [...] romput. E leshores dit senyor Alentorn, deputat militar, [...] que no stave romput
per què [...] que [...] havia stat y perseverat, y
vuy stave en dit [...] no eren coses se devien
sofrir que.s rompés lo que se ere [...] persones.
E hagut [...] tracte sobre assò entre dits senyors
deputats y hoÿdors, lo dit senyor deputat ecclesiàstic se’n anà aprés de haver tocades les dites
deu hores ans de migdia, restants en lo dit concistori los dits senyors deputats militar y real e
hoÿdors ecclesiàstic y real, y aquests determinaren que.s donàs rahó als senyors elets que per
an açò eren stats elegits y nomenats del que
passave, e que per ço fossen junctats aprés dinar
a les tres hores. E aprés enviaren a demanar
mossèn Lluýs Rufet, procurador del dit General al qui, vingut que fou en la present casa de la
Deputació, li manaren que de llur part anàs al
il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Vic,
deputat ecclesiàstic, y digués a sa senyoria que
han determinat convidar les persones eletes
[...] tres hores, per a tractar sobre lo negoci,
[...] y supplicar a sa senyoria que.y sia, y rebranne mercè. E encontinent dit mossèn Rufet anà
al dit senyor bisbe per dit effecte. // 153r // E
après manaren als porters desernints en la present casa convidassen per aa les tres hores [...]
dit negoci. E estants en concistori los dits sen
yors deputats militar y real y hoÿdors ecclesiàstic [...] dit mossèn Lluýs Rufet com ell encontinent que [...] anà al palau real nou, en lo qual
stà lo [...] reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic, y trobant allí a sa [...], entre les deu y
honze hores ans de migjorn y serca de les onze
[...] de ses senyories ha dit a sa reverendíssima
senyoria lo que per sas senyorias [...] sobre li és
stat manat digués a dit senyor deputat ecclesiàstic [...] lo dit il·lustre y reverendíssim senyor
bisbe de Vic, deputat ecclesiàstic, [...] de haver
hoÿt lo que li fonc dit per dit mossèn Ruffet respongué [...] digués als dits senyors deputats y
hoÿdors que havent sa senyoria [...] concistori
aquest matí fins a la hora ordinària de [...] a les
deu hores, y estant tots los deputats [...] concistori, y essent-se despedit de tots sens [...] negoci, no entén ni consent que se’n pugue tractar
[...] sien altra volta en concistori, a hont [...] y
concloure los negocis del General. E aprés, en
lo mateix [...] quatre hores aprés dinar, foren
congregats en la present casa de la Deputació
les personesb eletes següents, sobre dit negoci.

a. a continuació ratllat a des.
b. a continuació ratllat elegí.

a. a continuació ratllat de febrer.
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Ecclesiàstichs: lo senyor abbat de Sant Culgat,
lo senyor abbat de Camprodon. Militars: lo senyor don Bernat de Marimon, lo senyor Galceran Burguès. Reals: lo senyor consaller Vilana, mossèn Miquel Salgueda, mossèn Lluýs
Gibert, mossèn Joan Luýs Cornet.
153v

general de sa magestat en lo present principat
de Cathalunya y comptats de Rosselló y Serdanya, lo qual és vuy en Perpinyà, [...] a sa excel·
lència, ab lletra, de la dita novedat [...] supplicassen fos servit de manar als doctors del Real
Consell quea [...] fins sa excel·lència sia tornat
en la present ciutat sobreseguen lo dit negoci,
perquè tenien certa confiansa que ab la presència de sa excel·lència pendrie dit negoci bon assiento y se llevaria tota manera de contencions,
les quals tots desijen evitar. E més, determinaren que.s fes enbaxada als magnífichs senyors
regent la Cancellaria Real y a misser Anthoni
Ros, altre dels doctors del dit Real Consell, hi
se.ls digués que tinguen a bé sobreseure dit negoci fins que sa excel·lència sie tornat en la present ciutat, e que vullen tenir compte a no donar occasió de tenir-se a seguir contencions
entre la Deputació y la Audiència, les quals se
desijaven evitar. E per fer dita embaxada foren
anomenats lo senyor abbat de Sant Culgat y
mossèn Galceran Burguès. E aprés [...] y despedida una lletra per a sa excel·lència per dit
effecte, la qual és continuada en lo registre segon del present trienni, a XXXVIob, e aquella
los dits senyors deputats y hoÿdors manaren a
Bernat Ycard, altre dels porters ordinaris de la
present casa de la Deputació, que la aportàs al
dit il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic, a sa casa, per a què la firmàs. E encontinent dit Bernat Ycard prengué dita lletra
per portar-la a dit il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic per firmar-la, e poch
aprés, tornat, encontinent dit Ycard dix y refferí com ell ere anat en casa del dit il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic hi li havie
presentada dita lletra per a què sa reverendíssima senyoria la firmàs, e que dit il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic, // 154v //
qui per ser hora fora de concistori y ser ell fora
de concistori, que ya havia dada resposta de
matí, y que no la volia firmar, que la firmassen
ells mateixos. E per ço aprés lo dit molt magnífich senyor Francesch de Alentorn, deputat militar, fermà de mà sua la dita lletra que anava al
dit lloctinent general. E fonc despatxada closa
en sa deguda forma [...] y lo [...] de la present
casa. E aprés aquella fonc lliurada a Joan Sala,
correu, per a què la aportàs a Perpinyà, a sa excel·lència.

E congregades les demuntdites persones eletes, los dits senyors deputats militar y real y
hoÿdors ecclesiàstic y real manaren altra volta a
dit mossèn Luýs Rufet, procurador fiscal del
dit General, que tornàs al dit il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Vic, deputat ecclesiàstic, y que li digués [...] que les dites persones
eletes staven congregades [...] Deputació sobre lo dit negoci, hi.l supplicàs [...] concistori
perquè.s pogués tractar del negoci que concorrie [...], encontinent dit mossèn Ruffet se’n
anà, y tornat que fonc en la present casa de la
Deputació refferí a dits senyors deputats y
hoÿdors com ell ere stat al dit il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic [...] havia
dit lo que per ses senyories li ere stat manat li
digués, e que [...] senyor deputat ecclesiàstic li
havia dit que [...] lo mateix que havia resposta
de matí. E aprés [...] deputatsb militar y real y
hoÿdors de comptes [...] real, congregats, junctats e [...] dites persones [...] concistori de la
present casa de la Deputació, fonc [...] magnífic senyor Francesc de Alentorn, deputat militar, [...] Pere Mamble, havent fet lo tracte y
apunctament [...] dits senyors sabien ab Miquel Baltazar Dot, scrivà major del dit General, sobre la causa que entre ells se [...] al que
havie promès a tantes [...] havia [...] supplicació
en la Règia Audiència, damanant que fossen
[...] officials de la present casa per certes preteses penes, y que en dita supplicació e relació
del magnífich misser Anthoni Ros és stat provehit que fos portat lo procés y que dita provisió és stada intimada a dit Miquel Baltazar
Dot, y que per fer-los a saber aquesta novedat
y perquè.s aconsellassen los que.ls devie fer per
bé e indempnitat del dit General, los havien
assí congregats. E feta dita proposició, los dits
senyors elets feren gran admiració de tal novedat e féu legir lo apunctament predit que ere
stat fet entre dits Dot y Mamble, lo qual és desobre continuat en lo present dietari, y aquell
hoÿt y hagut entre ells tracte sobre dit negoci,
los dits senyors deputats y hoÿdors de comptes, absent // 154r // del concistori lo senyor
deputat ecclesiàstic, y de la ciutat lo senyor
hoÿdor militar, ab consell de les dites persones
eletes, els quals aconsellaren açò, determinaren que.s fes un correu ab diligència al excel·lent senyor prior de Castella, lloctinent

Dilluns, a XX. En aquest dia no vingué en concistori lo il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstich, per star de mala gana, segons
se digué. En aquest matex dia foren convocats
los consultors devall scrits, sobre lo negoci del
pretès recors, y congregats en la present casa,

a. a continuació una paraula ratllada il·legible.
b. a continuació ratllat y hoy.

a. a continuació una paraula ratllada i il·legible.
b. a continuació ratllat e que.

[1571 ]
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que són los devall scrits: misser Coromises,
misser Miquel Xiquot, misser Fumàs y del Pla,
misser Mir, misser Masnovell, misser Fort, misser Gordiola, junctament ab misser Farran, altre dels assessors del dit General, y Luýs de Copons, advocat fiscal del dit General.
155r

Dimars, a XXI. En aquest dia no vingué en concistori lo il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstich, per sa indisposició.

155v

Dimecres, a XXVIIIIo. En aquest dia, entre les
quatre y sinc hores aprés migjorn, lo il·lustre y
reverendíssim senyor don Miquel, del títol Santa Maria sobra la Minerva, prevere cardenal
Alexandrí, anomenat legat de latere de Nostre
sanct pare y senyor papa Pio Quint, vuy en la
sglésia de Déu beneventuradament regnant, y
de la Santa Sede Apostòlica, per a la sacra, catòlica y real magestat del rey nostre senyor don
Phelipa, rey de las Spanyasb, y per a tots los regnas de las Spanyas y totas e senglas províncias,
principats, ciutats y llochs de aquells y altres
qualsevol als quals se sdevindrà arribar, venint
de la ciutat de Roma, acompanyat del patriarcha Alexandrí, auditor general de la cort de las
causas de la cambra apostòlica y mer exequtor
de las letres apostòliques, y de alguns bisbes y
de un advocat concistorial de la Rota Romana,
anomenat Pirotaro, y de molts altres prelats y
officials e curials de la cort romana, y del reverendíssim pare general del orde dels pares de la
companyia de Jesús, y de molta altra gent en
moltitut copiosa, que podian ser los qui venian
ab sa companyia dos-centes persones poch més
o manco, totes ben tractades, y ab quarantaquatre càrregas de roba cubertas la major part
de aquellas de rabosters vermells, y anant en
Castella a la cort de la dita sacra, catòlica y real
magestat del rey nostre senyor, entrà en la present ciutat de Barcelona per lo portal vulgarment dit lo portal Nou, aportant hu devant ell
una creu alta, anant al costat seu lo excel·lentíssim senyor don Ferrando de Toledo, prior de
Castella, lloctinent y capità general de la dita
reyal magestat del rey nostre senyor en lo present principat de Cathalunya y comptats de
Rosselló y Cerdanya, lo qual senyor lloctinent
y capità general, acompanyat de molta cavalleria, hisqué fora de la present ciutat per a rebre
lo dit il·lustre y reverendíssim senyor cardenal y
llegat, sens axir-hi los senyors deputats y hoÿdors de comptes ni los senyors consellers de la
present ciutat ni las altres persones que acostumen axí per a rebre semblants persones, per ço
encara que stiguessen prests y aparellats ja tots
per exir y rebre dit senyor cardenal y llegat, per
a. a continuació ratllat que estants.
b. a continuació ratllat y de tots.

ço que estants dits // 158r // senyors deputats y
hoÿdors de comptes de dit General y consellers
de la present ciutat [...] y anar a rebre dit senyor cardenal y [...] particular avís y cert que
dit il·lustríssim y reverendíssim senyor cardenal
y llegat seria mésa servit y content que no hisquessen a rebre’l, perquè no volia entrar ab serimònia, y axí dexaren de anar-hi y exir-hi y fer
lo que tenian costum, per correspondre a la voluntat de dit senyor cardenal y llegat, al qual
volgueren complaure en axò. Lo qual senyor
cardenal y llegat, entrat que fonch per lo dit
portal Nou, com dit és, girà a mà squerra y anà
per lo carrer qui va al monestir de Sant Agustí y
a la casa del Pes de la Farina, davant lo qual monestir y casa passà y tirà fins a la capella de Marcús, y aprés girà per lo carrer de Moncada y anà
apear-se en casa del dit excel·lentíssim senyor
lloctinent y capità general de sa magestat, scituada en lo carrer Ample de la present ciutat, per
los quals carrers anava dit senyor cardenal y llegat donant la benedicció a la gent que stava en
y per los dits carrers, que ere tanta que escasament se podia passar y anar per dits carrers.
Dijous, a XXX. En aquest dia los senyors deputats (ecclesiàstic) y real y los senyors hoÿdors
ecclesiàstic y real, stant malalt lo senyor deputat militar y per ço absent del concistori, y absent de la ciutat lo senyor hoÿdor militar, enviaren a Jaume Joan Bosch, altre dels porters
ordinaris de la present casa de la Deputació, a
casa del dit senyor deputat militar per a fer-li a
saber com ells tenien pensament de anar a vesitar lo dit il·lustríssim y reverendíssim senyor
cardenal y legat, // 158v // [...] supplicaven tingués a bé si podie, per anar a fer dita vesita junctament ab ells. E encontinent dit Bosch anà, e
tornat en concistori refferí com ell ere stat ab lo
dit senyor deputat militar e li havie dit lo que li
havien manat digués, e que dit senyor deputat
militar havie respost que digués com sa indisposició ere tal que no ere possible poder exir ell
de casa, que li perdonassen, y que li pesave molt
com ell no podie anar a fer cosa tant deguda
com ere visitar al dit senyor cardenal y legat, y
que pus ell no podie anar y ere tant necessari
que dit senyor cardenal y legat se visitàs de part
del General y no.s podie sensar, que ell tenie
per bé que dits senyors deputat y hoÿdors qui
podien anar hi.s trobaven en la casa de la Deputació anassen a vesitar lo dit senyor cardenal y
legat. E aprés lo dits senyors deputats y hoÿdors de comptes qui eren en concistori manaren a mossèn Anthoni Joan Bonet, síndic del
dit General, que ell anàs al excel·lent senyor
loctinent general de sa magestat en lo present
Principat, en la casa del qual posave lo dit sea. a continuació ratllat en.
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nyor cardenal y legat, per a pendre la hora que
dits senyors deputats // 159r // y hoÿdors [...] a
vesitar lo dit senyor cardenal y legat. [...] dada la
hora per dit [...] loctinent general per a les [...],
stants los dits senyors deputats ecclesiàstic y
real y los senyors hoÿdors ecclesiàstic y real, essent malalt lo senyor deputat militar y per ço
absent, però en açò adherit, y absent de la present ciutat lo senyor hoÿdor militar, en concistori, y volents partir per fer la dita vesita, un
poch abans de las quatre horas aprés dinar, vingué mossèn Anthoni Anglès, secretari del excel·lent senyor loctinent general de sa magestat,
en concistori, y dix que sa excel·lència li havia
manat vingués [...] a sas senyorias com lo [...]
stave prest de partida y [...] tinguessen a bé de
dar orde en lo que [...] que se despatxàs la roba
y [...] y poguessen passar los [...] que si res hi
havia que [...] General que.u mirassen. E los
dits senyors deputats y hoÿdors, per orgue del
dit il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic, respongueren que besaven les mans a
sa excel·lència y que ells darien orde que.s fes lo
que sa excel·lència enviave a dir se fes, ab tota
millor manera y compliment que porrien //
159v // [...] mossèn Anthoni Anglès los dix
[...] ecclesiàstic y real y hoÿdors de comptes [...]
real absents del concistori indisposició [...] de
les dites quatre [...] de la present casa de la Deputació, ab maças alçadas, acompanyats dels officials de la present casa y del General e de la Bolla, e anaren per lo Regomir avall, e isqueren al
carrer Ample, y entraren en lo palau o casa del
dit excel·lent senyor loctinent general, e passades unes quantes instàncies arribaren a la instància en la qual stave lo dit il·lustre y reverendíssim senyor cardenal y legat Alexandri, y en
aquella entraren ab sas maças alçadas. E entrats
trobaren que los magnífichs doctors del dos
Consells Reals Civil y Criminal [...] a vesitar lo
dit senyor cardenal [...] de dit senyor cardenal
los dits senyors deputats y hoÿdors [...] ab
molts de sos officials se accostaren [...] reverendíssim senyor cardenal y legat, lo qual [...] recolsat ab una tauleta [...] que stava junct a una
pareta, y anave vestit de hàbits blanchs de sant
Domingo, y de sobre una [...] closa negra com
la que porten els bisbes quan van per ciutat, ab
un barret de quatre corns negre. E stants axí, lo
dit il·lustre y reverendíssim senyor [...] bisbe de
Vicb, // 160r // deputat ecclesiàstic, aprés de
fer los deguts accataments, parlà en nom de
tots y dix com aquí venien los deputats del General del present principat de Cathalunya per
besar las mans, per part de tota la terra, a sa senyoria reverendíssima e il·lustríssima, supplicant-lo si en ninguna cosa podien servir a sa se-

nyoria reverendíssima e il·lustríssima en aquesta
terra los fes la mercè de manar-los-ho, perquè
desijaven amostrar ab senyals exteriors la obediència y respecte que tots tenen a sa santedat y a
la Santa Sede Apostòlica, y la gana que tenen en
servir a sa reverendíssima e il·lustríssima senyoria, e que intercedís ab sa santedat que en las
cosas que toquen a esta terra tingués lo compte
qual tota la terra de tant sant pare y pontíffic té
confiança. E lo dit reverendíssim e il·lustríssim
senyor cardenal y legat, responent, dix semblants paraules, que.ls agrehie molt lo compliment que ab ells havien usat y se.ls offerie a tot
lo que convindrie per benefici d’esta terra, y ell
ferie bo tant ab sa santedat com altrament. E
aprés dits senyors deputats y hoÿdors de comptes se despediren de dit senyor cardenal y legat,
fent lo degut accatament y besant-li la mà dreta,
hu aprés de altro, y aprés molts de sos officials
de hu a hu, hu aprés altro, e se’n tornaren per lo
mateix camí a la present casa.
160v

a. a continuació ratllat lo.
b. a continuació ratllat de Vic.

[1571 ]

Divendres, a XXXI. En aquest dia lo dit il·lustríssim y reverendíssim senyor cardenal y legat
Alexandri anà a la Seu de la present ciutat, a cavall, ab una mula guarnida de unas guarnicions
negras ab unas peças dauradas henebradas en
[...], acompanyat de dos bisbes y de molts altros
curials y altros familiars seus, anant devant dit
senyor cardenal y legat hu qui portave una creu
daurada dreta y ben alçada, a cavall, e abans
anave devant a peu hu qui portava una maçaa
de plata al coll mijencera, y abans anava hú qui
portave a peub sobre los braços una balija de
seda ab las armas de dit senyor cardenal y legat,
segons se creya, la qual balija ere buyda, y derrera de dit senyor cardenal y legat anaven dos bisbes y aprés los altros, de dos en dos, anants [...]
qui tots portaven mànegas[...]. E lo dit senyor
cardenal y legat anave sol, sens que ningú li
anàs al costat, ab un hàbit blanc y de sobre una
[...] negra y un barret de quatre corns negre, y
un sombrero que parexie morat forrat de sota
de seda o tefatí vermell. Y arribat a la Seu, a la
porta major, se apeà, y en dita porta adorà la
Vera Creu que stave allí appa- // 161r // rellada
y sobre un dosser. E tot lo clero de la Seu lo
rebé com és costum, e aprés digué missa baixa
en lo altar major de la dita Seu, dit senyor cardenal y legat. E donà alguns perdons. E aprés
baixà a la capella de Santa Eulària, cors sanct
de la present ciutat, e feta oració se’n pujà y
tornà a cavalcar e se’n anà en la mateixa manera que ere vingut. Havien enpaliada la dita
Seu molt bé e il·luminada y ben apparellada,
quasi com en lo dia de Corpus. E en dita missa
baixa sonà lo orgue molt solempnament en
a. a continuació ratllat alçada.
b. a continuació ratllat en.
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certs passos, y fonc festejat molt en dita Seu lo
dit senyor cardenal y legat.
162r

Setembre

MDLXXI

Dilluns, a III. En aquest dia, aprés dinar, se
congregaren en la present casa de la Deputació
les persones eletes següents: Ecclesiàstichs: don
Barnat de Cardona, abbat de Camprodon. Militars: don Jaume de Cardona, don Bernat de
Marimon, lo senyor Galceran Burguès. Reals:
lo senyor consaller Vilana, mossèn Joan Lluýs
Lull, mossèn Lluýs Gibert, mossèn Joan Lluýs
Cornet.
162v

A las quals personas [...] fonc proposat per los
dits senyors deputats y hoÿdors de comptes del
dit General, per orgue del senyor deputat militar, absents del concistori lo senyor deputat ecclesiàstic y de la present ciutat lo senyor hoÿdor
militar, com a instància de Pere Mamble se era
comesa per a què.s regonegués les coses supplicades la causa del pretès recors que dit Mamble
(ha) interposat en la Règia Audiència dels procehiments fets en lo present concistori a misser
Bernabé Serra, altre dels doctors del Real Consell Civil, per malaltia del magnífic misser Anthoni Ros, a qui primerament era stada comesa,
y que dit misser Serra havia provehit que li fos
portat lo procés, y que dita provisió havie feta
intimar a Miquel Baltazar Dot, scrivà major del
dit General, e perquè.ls aconsellassen lo que
havien de fer sobre dits prossehiments los havien fets convocar en lo present concistori, supplicant-los que.ls aconsellassen lo fahedor. E
aprés de tingut algun tracte entre dits senyors
deputats y hoÿdors e persones eletes, fonc determinat que.s fes una embaxada per los magnífichs y nobles senyors lo senyor consaller Vilana, don Bernat de Cardona y don Jaume de
Cardona al excel·lent senyor lloctinent general
de sa magestat en lo present Principat, ab la
qual de part de tots se supplicàs a sa excel·lència
fos servit de compellir o fer compellir al dit
Mamble e que fermàs compromís sobre dit negoci, com per ell, dit Mamble, és stat promès
per llevar tota manera de contencions. E encontinent dits senyors deputats y hoÿdors de
comptes enviaren al procurador fiscal del dit
General per a pendre hora del dit excel·lent senyor loctinent general. E tornat dit procurador
fiscal en concistori, y presa hora de sa excel·
lència, los dits senyors consaller Vilana, don
Bernat de Cardona y don Jaume de Cardona
partiren de la present casa de la Deputació serca
de set hores al tart, ab sis atxes enceses, per a fer
la dita embaxada a sa excel·lència. E feta dita
embaxada y tornats dits senyors embaxadors en
la present casa de la Deputació, // 163r // refferiren en concistori als dits senyors deputats y

hoÿdors de comptes com ells eren anats a sa
excel·lència, y li fonc explicada la dita embaxada [...], y que sa excel·lència los havie respost
que desijava molt aquest negoci tingués conclusió a voluntat de tots los senyors deputats y
ab concòrdia de les parts, y per a donar lloc y
camí en axò sa excel·lència ha entretingut que
no.s passàs avant en la Règia Audiència, y ara
tenia carta de sa magestat ab què [...] li mane
que.s despedescha esta causa ab la major brevedat que.s pugue fer, y que per ço no pot dexar
de fer-se. E si entretant se concorden les parts
ne rebrà molt gran contento, y que per sa part
hi farà tota la bona obra que podrà, y comunicarà ab lo magnífich misser Bernabé Serra lo
que se haurà de fer, però perquè sa excel·lència
no stà al cap del negoci y desije entendre’l pendrà pler li donen memorial del que.s pretén. En
aquest dia de tres de setembre, no vingué en
concistori lo senyor deputat ecclesiàstic per sa
indisposició.
Dimecres, a V. En aquest dia, aprés dinar, los
senyors deputats militar y real e hoÿdors de
comptes ecclesiàstic y real, absents del concistori los senyors deputat ecclesiàstic e de la ciutat lo senyor hoÿdor militar, manaren al síndic
del dit General que anàs al il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic, qui no ere
vingut en concistori, hi li digués de part del
concistori com ells determinaven de convocar
les persones eletes per a demà, per a què aconsellassen // 163v // com se donaria en scrits al
excel·lent senyor lloctinent general lo que per
part de dites persones eletes se li ere supplicat
ab la última enbaxada [...] feta a tres del present mes, per haver dit sa excel·lència que li
donassen scrits lo que se li digué en dita embaxada. E aquí mateix se’n anà dit síndic, e tornat en concistori refferí que dit il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic li havie
dit que digués a ses senyories com ella havie
dit son parer sobre dit negoci, y que si enviaven a sa excel·lència alguna embaxada que era
de parer se li digués que.s fes lo que és de justícia. E aprés dits senyors deputats y hoÿdors,
absents com dit és los senyors deputats ecclesiàstic y hoÿdor militar, manaren als porters de
la present casa que convidassen les persones
eletes per a demà de matí, entre vuyt y nou hores. E aprés manaren a mossèn Bonet, síndic
del dit General, que anàs a convidar lo senyor
consaller Vilana per a demà de matí a la mateixa hora.
Dijous, a VI. En aquest die, de matí, se congregaren en la present casa de la Deputació les persones eletes següents: Ecclesiàstichs: don Bera. a continuació ratllat ha.
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nat de Cardona, abbat de Camprodon, don Miquel Tormo, abbat de Besalú. Militars: don
Jaume de Cardona, lo senyor Galceran Burguès. Reals: lo senyor Joan Lluýs Lull, mossèn
Miquel Salgueda, mossèn Lluýs Gibert, mossèn Joan Lluýs Cornet. // 164r // E [...] que foren totes les dites persones en concistori, los
dits senyors deputats militar y real y hoÿdors de
comptes ecclesiàstic y real, absents del concistori los senyors deputat ecclesiàstic y de la ciutat lo hoÿdor miltar, manaren a mossèn Lluýs
Ruffet, procurador del dit General, que anàs
avisar al senyor consaller Vilana com les dites
persones eletes eren ja vinguts en la present
casa, e encontinent dit Ruffet se’n anà, e tornat
refferí dit Ruffet lo que per ses senyories li és
stat manat, y que dit senyor consaller Vilana li
havie dit que digués a ses senyories que li [...]
que ell no podie venir perquè tots los consallers
havien de anar a sa excel·lència per tractar un
negoci de [...]. E aprés los dits senyors deputats
militar y real e hoÿdors de comptes ecclesiàstic
y real, per orgue de dit senyor deputat militar,
proposaren a dites persones eletes com ells los
havien fets congregar en la present casa perquè
los aconsellassen com y de quina manera se tenia de donar a sa excel·lència la scriptura que
havie demanada [...] a tres del present mes de
setembre [...] fer quatre scripturas [...] havia que
habilitar que s’habilitàs [...] vessen quala de
aquelles los parien bé legides totes les dites quatre scriptures e memorials que se eren fetes, hagut madur tracte apparagué a tots que la scriptura davall continuada e insertada staria bé per
donar a sa excel·lència, la qual scriptura és del
tenor següent:

E aprés fonc feta elecció de dits senyors don
Jaume de Cardona y de mossèn Miquel Salgueda, perquè ells aportassen y dassen la present [...] scriptura a sa excel·lència [...] dits senyors don Jaume de Cardona y mossèn Miquel
Salgueda [...] scriptura a sa excel·lència, sperant-los [...] congregats en concistori. E tornats
que foren [...] Jaume Cardona y mossèn Miquel
Salgueda [...] com eren stats ab sa excel·lència y
li havien donada la dita scriptura, y que sa excel·lència los havie respost que li apareixia molt
bé y que ell hi miraria.
165r

«Excel·lentíssimo senyor. Lo que se ha supplicat a vostra excel·lència és que com en los dies
passat, per medi de les persones eletes en lo
concistori de la Deputació, zelant lo bé públich
y volent obviar tota manera de contencions y
gastos que per elles se acostumen fer, essent //
164v // presents tots los deputats y hoÿdors fos
acordat entre Miquel Baltazar Dot y Pere Mamble que dexarien, com de fet dexaren, totes ses
pretencions y qüestions que són entre ells sobre lo offici de scrivà major del General de Cathalunya, en poder del il·lustre senyor almirant
de Nàpols, perquè sa senyoria ab doctors a sa senyoria ben vistos declaràs [...] tots [...] pretencions y qüestions per via de [...], axí com a vostra excel·lència fonc dit de part de dits elets ab
embaxada [...], ara dit Mamble [...] de fer lo que
ha accordat y promès. Sie vostra excel·lència
servit manar que dit Mamble sigui compellit de
atendre y complir lo que per ell és [...] y acordat, com sie cosa justa que.s degue [...] Mamble
per ser-i obligat a servar lo que com dit tant solament y a tals persones».

[1571 ]

Dilluns, a X. En aquest dia no vingué en concistori lo il·lustre y reverendíssim senyor deputat
ecclesiàstic per stat indispost. En aquest mateix
dia, aprés dinar, los senyors deputats militar y
real y hoÿdors de comptes ecclesiàstic y real,
absents del concistori los senyors deputat ecclesiàstic y de la ciutat lo senyor hoÿdor militar
[...] a mossèn Matheu Gracia de Sarrià, ajudant
del racional, [...] al senyor deputat ecclesiàstic
per a què li digués [...] com ells havien determinat de ajunctar [...] matí a les nou hores, en
la present casa de la Deputació, les persones
eletes y los consultors, per la resposta [...]
excel·lent senyor lloctinent general del que se li
ere donat que últimament a tres del present
mes de setembre [...], perquè supplicaven a sa
senyoria fos servit de [...] mossèn Matheu Gracia de Sarrià se’n anà, e tornat [...] present casa
refferí que ell ere stat ab lo dit [...] ecclesiàstic e
li havia dit lo que per ses senyories li ere [...]
havie respost dit senyor deputat ecclesiàstic
[...]. En aquest mateix die los dits senyors deputats militar y real y hoÿdors de comptes ecclesiàstic y real, absents com dit és dits senyors
deputat ecclesiàstic y hoÿdor militar, per ser algunes de les persones eletes sobre dit negoci
absents de la present ciutat, elegiren y anomenarena les persones següents, per a que poguessen entendre y aconsellar sobre lo dit negoci
que ara [...]: lo senyor sagristà Cassador, lo senyor degà Vivers, lo canonge Malendrich //
165v // don Joan de Boixadors, mossèn Miquel
de Boixadors, mossèn Lluýs Dusay. E a misser
Pasqual Tuxent, cavaller y doctor en drets, en
altre dels consultors sobre dit negoci.
Dimars, a XI. En aquest dia, de matí, se convocaren en la present casa de la Deputació les persones següents, essent en concistori los senyors
deputats militar y real y los senyors hoÿdors ecclesiàstic y real, absents de aquell lo senyor deputat ecclesiàstic y de la present ciutat lo senyor
hoÿdor militar. Ecclesiàstichs: lo senyor [...],
lo senyor [...]. Militars: [...], mossèn Miquel
de Boixadors. Reals: lo magnífich misser Joan
a. a continuació una paraula ratllada il·legible.
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Exerrat, consaller, mossèn Miquel Salgueda,
mossèn Joan Lluýs Cornet. Consultors: misser
Coromines, misser Miquel Xiquot, // 166r //
misser Masnovell, misser Fort, misser Tuxent,
misser Guardiola. E hagut algun tracte entre
les dites persones eletes, fonc per aquelles determinat se fes una embaxada al dit il·lustre y
reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic y
que se li digués tingués a bé de procurar que lo
dit mossèn Pere Mamble complís lo que havia
promès y apuntat ab dit Miquel Baltazar Dot
sobre les pretensions y qüestions per rahó del
offici de scrivà major del General, per llevar
tota manera de contencions. E per fer dita embaxada foren elegits los magnífichs senyors
don Joan de Boixadors, mossèn Galceran Burguès y mossèn Miquel Salgueda, los quals anaren a fer dita embaxada [...] mateix, y tornats
que foren referiren en concistoria com eren
stats [...] reverendíssim bisbe de Vic, deputat
ecclesiàstic, y li havien explicada la dita embaxada, e que dit senyor deputat ecclesiàstic responent dix que ell no tenia res que fer ab dit
negoci, y que sobre aquell stave romput ab dit
Pere Mamble, y assò [...] ab moltes adveracions
y juraments que [...].
En aquest mateix dia, aprés dinar, foren congregats en la present casa de la Deputació les
persones eletes y [...] sobre dit negoci e consultors. Ecclesiàstich: lo dagà Vivers. Militars:
don Joan de Boixadors, mossèn Miquel de
Boixadors, mossèn Galceran Burguès, don
Jayme de Cardona. // 166v // Reals: lo senyor
misser Joan Exerrat, mossèn Joan Luýs Lull,
mossèn Miquel Salgueda, mossèn Lluýs Gibert, mossèn Joan Lluýs Cornet. Consultors:
misser Coromines, misser Miquel Xiquot,
misser Masnovell, misser Fort, misser Tuxent,
misser Guardiola, misser Fumàs. En aquest
mateix dia vingué lo dit senyor deputat ecclesiàstic.
Dimecres, a XII. En aquest dia, de matí, se congregaren en la present casa de la Deputació,
presents en aquell los senyors deputatsb militar y real y hoÿdors ecclesiàstic y real, absents
com dit és lo senyor hoÿdor militar, les persones eletes e consultors següents. Ecclesiàstic:
lo dagà Vivers, // 167r // don Jayme de Cardona, don Bernat de Marimon, lo senyor Miquel de Boixadors. Reals: lo magnífic senyor
consaller misser Joan Exerrat, mossèn Joan
Luýs Lull, mossèn Miquel Salgueda, mossèn
Lluýs Gibert, mossèn Joan Lluýs Cornet. Consultors: misser Coromines, misser Fumàs, misser Xiquot, misser Fort, misser Guardiola, mis-

ser Tuxent, misser Masnovell. E aprés, dit dia
aprés dinar, se congregaren en la present casa
de la Deputació, dels dits consultors sobredits,
los següents: misser Fumàs, misser Fort, misser
Guariola. // 167v // En aquest mateix dia no
vingué en concistori lo dit il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic.
Dijous, a XIII. En aquest dia se convocaren en la
present casa de la Deputació los consultors següents: misser Fort, misser Guardiola, misser
Fumàs, misser Masnovell. En aquest dia no
vingué en concistori dit il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic. En aquest mateix dia vingué nova en la present ciutat com lo
il·lustre senyor don Ferrando de Cardona, almirant de Nàpols, morí a les sis hores de matí
del dit dia en lo monestir de Sant Cugat del
Vallers.
Divendres, a XIIII. En aquest dia se convocaren
en la present casa de la Deputació los consultors devall scrits, sobre dit negoci: misser Coromines, misser Fort, misser Fumàs, misser Masnovell, misser Tuxent, misser Amell, misser
Guardiola. // 168r // En aquest mateix dia no
vingué en concistori dit senyor deputat ecclesiàstic.
Dissapte, a XV. En aquest dia, de matí, se congregaren ena lo concistori de la present casa de
la Deputació, essents en aquell los senyors deputatsb militar y real y hoÿdors ecclesiàstic y
real, absents com dit és los senyors deputats
ecclesiàsticc del concistori y de la ciutat lo senyor hoÿdor miltiar, les persones eletes y consultors devall scrits, sobre dit negoci. Ecclesiàstichs: don Bernat Cardona, abbat de Camprodon, lo degà Vivers. Militars: don Jaume
de Cardona, don Bernat de Marimon, lo senyor Miquel de Boixadors. Reals: lo magnífic
senyor consaller Vilana, mossèn Lluýs Gibert,
mossèn Miquel Salgueda, mossèn Joan Lluýs
Cornet. Consultors: misser Coromines, misser Fumàs, // 168v // misser Fort, misser Tuxent, misser Guardiola, misser Xiquot, misser
Amell, misser Masnovell. En aquest mateix
dia, aprés dinar, se tornaren a convocar y congregar en la present casa de la Deputació les dites persones eletes y consultors de sobredits.
En aquest mateix dia no vingué en concistori
lo dit il·lustre y reverent senyor deputat ecclesiàstic.
Dilluns, a XVII de dit. En aquest dia los senyors
deputats y hoÿdors ecclesiàstic y real, absent lo
a. a continuació ratllat lo present.
b. a continuació ratllat ec.
c. a continuació ratllat y hoÿdor.

a. a continuació ratllat que.
b. a continuació ratllat ec.
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sent ciutat a la vila de Cervera, per sos negocis.

senyor hoÿdor militara, partiren de la present
casa de la Deputació, ab lesb masses petites alsadas, acompanyats de molts officials, tots ab dol,
anaren al dolc del quòndam il·lustríssim senyor
don Ferrando de Cardona, almirant de Nàpols,
lod qual tenien al palau del bisbe, qui era mort
en lo monastir de Sant Culgat de Vallers, al
qual dol stigueren cerca de mitja hora, stant en
lo un cap de salae, a mà dreta a la raconada, lo
il·lustre senyor don Lluýs de Cardona, fill major de dit almirant de Nàpols, y a l’altro cap, a
mà squerra a la raconada, lo senyor don An
thon de Cardona, fill menor de dit senyor almirant. Y aprés se’n tornaren en la present casa.

Dijous, a XVIII. En aquest dia partiren de la present ciutat, per orde del concistori, misser Barthomeu Boer y mossèn Francesc Cavaller a la volta per Montblanc, per negocis de dit General.
Divendres, a XVIIIIo. En aquest dia partiren de la
present ciutata..., receptor, y mossèn Francesc
Sagarrab, guarda y credencer dels drets dels safrans, per exegir aquells a la volta de Servera. En
aquest mateix dia no vingué lo dit senyor.
Dissapte, a XX. En aquest dia vingué en consistori lo dit senyor deputat ecclesiàstic.

Dissapte, a XXII. En aquest dia tornà en la present ciutat lo senyor Galceran de Gravalosa,
hoÿdor militar.
228v

(Octubre)f

Dimecres, a XXIIII. En aquest dia no vingué lo
dit senyor deputat ecclesiàstic.
230r

Dilluns, lo primer de octubre. En aquest dia,
aprés dinar, stants los senyors deputats y hoÿdors
en concistori, absent lo senyor deputat ecclesiàsticg, mossèn Francesc Antic, sobrecollidor del
General en les parts de ponent, demanà licència
per anar a sa col·lecta, la qual li fonc donada servats, emperò, los capítols y actes de Cort.
229r

Dimars, a VIIIIo. En aquest dia no vingué lo
senyor deputat ecclesiàstic, per sa indisposició,
en concistori.
Dimecres, a X. En aquest dia no vingué lo dit
senyor deputat ecclesiàstic per sa indisposició.
Dijous, a XI. En aquest dia no vingué lo dit sen
yor deputat ecclesiàstic, en consistori.
Divendres, a XII. En aquest dia no vingué en
concistori lo dit senyor deputat ecclesiàstic.
Dilluns, a XV. En aquest dia no vingué dit sen
yor deputat ecclesiàstic, en concistori.
Dimars, a XVI. En aquest dia dit senyor deputat
ecclesiàstic no vingué en consistori.

229v

[1571 ]

Dimecres, a XVII. En aquest dia no vingué en
consistori dit senyor deputat ecclesiàstic. En
aquest mateix dia se’n anà lo senyor Francesc d’Alentorn, deputath militar, de la prea. a continuació ratllat anaven.
b. les interlineat.
c. a continuació ratllat casa.
d. lo qual tenien interlineat, damunt de que posava ratllat.
e. a continuació ratllat lo senyor don.
f. Els folis dels mesos d’octubre de 1571 a agost de 1572 (del
228v al 284r), tot i pertanyer al mateix trienni, formen un
volum independent que té el número 177.
g. a continuació ratllat de.
h. a continuació ratllat ecclesiàstic.

Dijous, a XXV de octubre. En aquest dia los senyors deputats enviaren a mossèn Bonet, sýndic del General de Catalunya, al excel·lent senyor virrey, per a què supplicàs a sa excel·lència
que fos servit donar licència que, per cosas tocants al General, un dels assessors del General
pogués pendre la deposició de c... Jaumet, bandoler de la quadrilla d’en Sender, qui vuy stà
pres en los càrcers reals. E tornat dit sýndic en
consistori diguéd quee ell ere stat en casa de sa
excel·lència, per fer lo manament de dits senyors deputats, y que no.l havie trobat en casa,
que ere anat a cassà, y parlàf ab mossèn Antoni
Anglès, secretari de sa excel·lència, lo qual secretari dix que sa exce.lència havie dexat orde a
ellg, que li digués que parlàs ab los magnífichs
doctors del Real Consell Criminal que ells li
donarien resposta, y que ell, dit sýndic, entrà
aprés en lo Consell Real Criminalh y dix lo matex, // 230v // y que lo Consell li dix, aprés de
haver-lo hoÿt, que allí ne parlarien e ni tornarien resposta als dits deputats. E aprés dinar, en
lo mateix dia, vingué en consistori lo magnífic
senyor misser Luýs Sors, altre dels doctors del
dit Real Consell Criminal, y dix que sa excel·
lència, anant-se’n vuy a cassà, li havie donat
orde que vingués assí en consistori, y de sa part
digués a sas senyories que ell tenie molt gran
desix en totasi las cosas tocants al General de
voler-las y affavorir-las, y li pesave com lo quej
ací se offerie ere de tant poca inportància, pera. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació ratllat Guasc.
c. a continuació un espai en blanc.
d. a continuació ratllat que sa excel·lència ha.
e. a continuació ratllat ere.
f. parlà..excel·lència interlineat al marge esquerre.
g. ell interlineat, damunt de [...] secretari ratllat.
h. a continuació ratllat y.l dix.
i. a continuació una paraula ratllada.
j. a continuació ratllat e.
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[1571 ]

Dissapte, a XXVII. En aquest dia apportà en
concistori Joan Domènec, mercader de la vila
de Puigcerdà, una lletra dirigidab als senyors
deputats del deputat local y del assessor de dit
deputat localc, feta a XXIIII del present, ab la
quald fou uberta y llegida, y ab aquella se veu
que avisaven com havien sabut lo dia abans
que, de part de sa excel·lència ab firma del senyor regent, se eren trameses unas lletras patents al lloctinent de vaguer de dita vila de
Puigcerdà, per a què avise llargament a sa excel·
lència com ha passat lo negoci de Domenges
Ferran lo qual, per execucióe feta per lo vaguer
de dita vila de la sentència donada per lo deputat local de dita vila, ab consell de son assessor,
precehint legíttim procésf, és stat penjat en la
dita vila per crims comesos contra lo General, y
que li trameta còpia del procés, sentència y execució de aquella, dient que fins assí no li era
vingut a notícia, com més llargament en dita
lletra se conté. La qual, encontinent que fou
llegida, hagut primer tracte sobre assò entre los
senyors deputats y hoÿdors que eren tots presents, excepto lo senyor deputat militar qui era
absent de la present ciutat, // 231v // dits senyors deputats y hoÿdors determenaren en
consistori que lo magnífic mossèn Galceran de
Gravalosa, hoÿdor militar, junctament ab los
honorables misser Francesc Sans, altre delsg assessors, y misser Lluýs de Copons, advocat fiscal de dit Generalh, anàs al excel·lent senyor vir
rey, de part del consistori, y digués a sa excel·lència que ells havien sabuti lo que en dita
lletra se’ls era scritj, y que per ço venia de part

del consistori ab ditsa doctors, per informar a sa
excel·lència lo que havia passat en dit negoci, y
que lo que s’era fet en aquell s’era pogut molt
bé fer, segons los capítols y actes de Cort y privilegis reals als dits deputats conceditsb, supplicant a sa excel·lència fos servit tenir a bé lo que
s’era fet a cerca de dit negoci, per observança
de dits capítols y actes de Cort y privilegis reals
a dits deputats concedits, y que per major informació de sa excel·lència apportava los dits
doctors, supplicant-lo fos servit hoyr-los. Y més
determinaren dits senyors deputats y hoÿdors
de dit Generalc, que dits honorables assessors y
advocat fiscal narrassen a sa excel·lència, puntualment, lo que havia passat açerca de dit negoci. E, encontinent, enviaren a sercar lo síndic
de dit General, que és mossèn Anthoni Joan
Bonet, lo qual, arribat que fou en consistori, li
fou manat, per dits senyors deputats y hoÿdors
que anàs a sa excel·lència per a dir-li com los deputats volien fer una embaxada a sa excel·lència, hi.l supplicàs fos servitd manar donare la
hora que a sa excel·lència aparagués per a poder
fer dita embaxada. E tornat que fonc dit mossèn Bonet, síndic, refferí a ses senyories com ell
era stat a palàcio y no.l havia trobat, que era
anat a l’ort de la Rambla en lo qual trobà a sa excel·lència, y que havia feta la embaxada que sas
senyories fes a sa excel·lència, y que sa excel·lència li havia respost que vinguessen allí ara sinó
que fossen af palàcio aprés de la missa. E hoÿda
dita relació, encontinent, lo dit senyor hoÿdor
militar, ab dits assessor y advocat y ab mi, scrivà
// 232r // devall scrit, acompanyat ab alguns officials de la casa, anà al dit ort eng lo qual, a sa
excel·lènciah, trobà en una reconada del dit ort,
assegut sobre un padrís, e anant a la volta de sa
excel·lència, dit senyor hoÿdor militar ab dits
assessor y advocat y ab mi, scrivà devall scrit,
restant l’altra gent en un cap de dit ort, quant
fonc prop de sa excel·lència, sa excel·lència se
alsà dempeus, e aprés de haver fet lo degut accatament, dit senyor hoÿdor militar explicài la
dita embaxada a sa excel·lència de part del consistori. E aprés dit misser Sans, altre dels assessors de dit General, narrà breument tot lo que
havia passat aserca del dit negoci, e com s’era
pogut fer axí per observansa de molts capítols y
actes de Cort y privilegis reals. E aprés, encontinent, sa excel·lència respongué que ell no desijava llavar la jurisdicció a ningú, ans tenia per

a. a continuació ratllat sen.
b. dirigida...deputats interlineat al marge esquerre.
c. a continuació ratllat de la dita vila de Puigcerdà.
d. a continuació ratllat llegida que.
e. execució...la interlineat al marge esquerre.
f. a continuació ratllat his.
g. a continuació ratllat ho.
h. a continuació ratllat ans.
i. a continuació ratllat q.
j. a continuació ratllat y que per ço.

a. a continuació ratllat advocat fiscal.
b. a continuació ratllat y que.
c. a continuació ratllat y.
d. a continuació ratllat de.
e. a continuació ratllat hora.
f. a continuació ratllat pla.
g. en lo qual interlineat, damunt de y allí explicà ratllat.
h. a continuació ratllat lo qual.
i. a continuació ratllat a.

què en cosas de menor inportància desijave ell
mostrar la voluntat que té en affavorir las cosas
de aquest consistori, y que molt en bona hora,
que tota hora que sas senyories volguessen
anàsa a exhigir la deposició del dit Jaumet lo
qui sas senyories volrien. E, encontinent, anat
que se’n fou dit misser Sors, los senyors deputats y hoÿdors manaren a misser Sans, altre dels
assessors // 231r // del dit General, que demà
anàs ensemps ab mossèn Ruffet, qui servex lo
offici de mossèn Francesc Cavaller, ajudant del
scrivà major, per exhigir la deposició del dit
Jaumet en la presó.
Divendres, a XXVI. En aquest dia vingué en consistori lo dit senyor deputat ecclesiàstic.
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bé que quiscun tribunal, y specialment lo de la
Deputació, conservàs sa jurisdicció, ya assò entendrian sempre affavoriria, però que era stat
informat que aqueix cas era fora de la jurisdicció dels deputats, y que per ço se havia scrit a
Puigcerdà perquè informàs de tot lo que allí
havia passat aserca de dit negoci, y que stiguessen descansats que ell no tenia ganas de prejudicar la jurisdicció dels deputats sinó affavorirla en tot lo que podria. E aprés fet lo degut
accatament se’n anaren. En aquest mateix dia
de dissapte, a XXVII, aprés dinar, se’n anà lo dit
il·lustreb y reverendíssim senyor deputat ecclesiàsticc fora de la present ciutat, segons refferíd
Melcior Rovira, altre dels porters ordinaris de
la present casa.
232v

Dilluns, a XXVIIII. En aquest dia, de matí, estants en consistori lo senyor deputat real y hoÿdors, dit senyor Galceran de Gravalosa, hoÿdor
militar, refferí en consistori com havia feta la
dita embaxada a sa excel·lència, com de sobree
stà dit.

233r

Dimars, a XXX. En aquest dia, de bon matí,
arribà la felicíssima y gran nova, per una lletra
enviada al excel·lentíssim senyor don Ferrando
de Toledo, prior de Castella, virrey y capità general de sa magestat en lo present Principat, per
los embaixadors de Venècia, com la armada de
la lliga cristiana de la qual és capità general lo
molt alt senyor don Joan de Àustria, havia debellada y vensuda la armada del gran turc a VII
del present mes de octubre, a la boca del golf
del Spont, havent durat la batalla de quatre hores de matí fins al vespre, havent preses la dita
armada cristiana CLXXX galeras, entre les quals
de quoranta que portan fanal foren preses les
trenta-nou, y que s’eran degollats y mort XX mil
turchs y se eren captivats sinc o sis mil turchs, y
havent donada libertat a XV mil cristians que
havia en dita armada turquescha, y haventf donat a fondo las demés galeras y vaxells, sens haver scapat de tota la dita armada sinó sinc galerasg. La qual nova, aprés que la hagué rebuda,
lo dit senyor lloctinent y capità general, de bon
matí, la féu a saber als senyors deputats enviant
lo seu majorn a casa del magnífic senyor misser
Joan Perpinyà, deputat real, y del senyor Galceran de Gravalosa, hoÿdor militar, segons ells me
refferiren en consistori, essent absents de la present ciutat los senyors deputats ecclesiàstic y militar. Als quals envià a dir dit honorable lloctia. a continuació dues lletres ratllades.
b. il·lustre y reverendíssim interlineat.
c. a continuació ratllat sas.
d. a continuació ratllat lo.
e. a continuació ratllat li era.
f. a continuació ratllat posat.
g. a continuació ratllat la.

nent y capità general, que a les deu hores se trobassena a la sglésia major de la present ciutat.

[1571 ]

E lo mateix dia, de matí, essent-se congregats
en consistori los senyors deputat real y tres hoÿdors de comptes, absents de la ciutat los dits senyors deputats ecclesiàstic y militar, hagut entre ells tracte sobre dita felice nova y sobre lo
que dit senyor // 233v // virrey los havia enviat
a dir, que, segons aprés entengueren, era perquè assistissen en lo Te Deum laudamus que.s
feya en dita sglésia major, determinaren de no
anar-hib en dita sglésia majorc, però desliberaren que demà, que seria dimecres a 31 del present, se fes festa en la present casa de la Deputació, en la matexa manera y forma que.s fa
quiscun any en lo dia o festa de sant Jordi, y que
per ço se selebràs un solempne officid y sermóe
de Graciarum accione, ab molta solempnitat
com se selebre quiscun any en dit dia, y que se
empaliàs tota la casa, hi.s paràs lo altar en lo mateix lloc que.s pare lo dit dia de sant Jordif, ab
trompetas y ministrils, y que en lo dia present
se posassen per les finestres de la present casa
las banderas que se acostumen posar en la vigília de la dita festa de sant Jordi, y que las trompetas, ministrils y atambors sonassen y demostrassen molta festivitat quant log virrey y
consallers passassen per davant la casa de la Deputació. E queh tantost passat migjorn, se fes
una solempna crida en los llochs acostumats de
la present ciutat ab trompetas, atambors y clarins ab la qual fessen assaber al poble com
demà, que comptarien a 31 del dit y present
mes de octubre, se celebraria lo dit solempne
officii y sermó, en la dita casa, de Graciarum accione, per la dita felicíssima nova, y que fossen
convida(de)sj les persones que se acostumen
de convidar en la dita festa de sant Jordi, y que
perk home propri se scrigués, de part del consistori al il·lustre y reverendíssim senyor deputat
ecclesiàstic, qui era fora de la present ciutat, y
anat a la torra Pallaresa, la qual stà prop lo monestir de sant Hierònym de la Murtra, y se supplicàs, de part del consistori, tingués a bé de venir en la present ciutat, // 234r // per a salebrar
lo dit offici y assistir en dita festa per major solempnització de aquella. En aquest mateix dia,
a mitjorn, Pere Burgès, altre de les guardes ordinàries del General de Cathalunya, per manaa. a continuació ratllat i interlineat aprés com.
b. a continuació ratllat sinó.
c. a continuació ratllat sinó que.
d. a continuació ratllat ab molta.
e. a continuació ratllat ab molt.
f. a continuació ratllat y que.
g. a continuació ratllat s.
h. a continuació ratllat pa.
i. a continuació ratllat de.
j. a continuació ratllat des.
k. a continuació ratllat fes un.
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[1571 ]

ment del consistori, anà a la dita torra Pallaresa
y aportà una lletra del consistori al dit il·lustre y
reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic, per
dit effecte, la qual fonc feta conforme stà continuada en lo registre.

ria venir encara, y que lo senyor hoÿdor ecclesiàstic podria celebrar lo dit offici. En aquest mateix dia diguerena los senyors deputats y hoïdors a mossèn Miquel Ciurana, regent los
comptes del dit General, que hagués un canonge y los assistents per selebrar demà lo dit offici. En aquest mateix dia los dits senyors deputats y hoïdors enviaren a dir, a quiscú de tots los
monestirs de la present ciutat y fora de aquellab,
que diguessen unsc goigs y al sendemà trenta
misses de acció de gràcies, y que a quiscú de dits
monestirs fossen donades X lliures.

En aquest mateix dia, entre deu y dotze hores,
se féu en la sglésia major de la present ciutat un
solempne Te Deum laudamus, per rahó de dita
felicíssima nova, essent presents en dita sglésia
lo dit excel·lentíssim senyor virrey y los molt
magnífichs senyors consallers de la present ciutat, ea los Consells Reals, Civil y Criminal, y
molt poble ab moltitut copiosa, que no cabia la
gent en dita sglésia, amostrant gran alegria y
contento de dita felicíssima nova. En aquest
mateix dia, essent-se selebrat lo dit Te Deum
laudamus en la dita sglésia major, y tornats-se’n
lo dit senyor virrey, acompanyat de molta cavallaria, per a sa casa, junctament ab los dos consells, Civil y Criminal, qui anaven tras de dit senyor virrey, al temps que passà davant la dita
casa de la Deputació sonaren les trompetas, menestrils y atambors, fent molt gran hostrendo y
amostrant molt gran alegria per tant bona
nova. En aquest mateix dia, en tocar dotze hores de mitjorn, las trompetas, vestits ab las acostumades vestiduras, sonant, rodaren y sircuÿ
ren tota la dita casa de la Deputació. En aquest
mateix dia, tocades dues hores aprés mitjorn, se
féub una molt solempna crida ab atambors,
trompetas y ministrils, anats tots revestits de las
vestes del General, y a cavall, ab gran regosijo y
astruendo, per los llochs acostumats de la present ciutat, ab la qual sa féu a ssaber a tot lo
poble com demà se feye un solempne offici y
sermó en dita casa per la dita felicíssima nova.
234v

Dimecres, a XXXI. En aquest dia, essent arribats
ab serimònia en la present casa quiscú dels dits
senyors deputats y hoÿdors, dels quals lo senyor deputat real y hoÿdors ecclesiàstic y militar, quiscú per si, vingueren ab massa alsada
acompanyats de molta gent; los senyors consallers, los quals ayr foren convidats, per a vuy, de
part del consistori, enviaren a dir als dits senyors deputats y hoÿdors que.ls perdonassen,
que ells no.y porian venir, per star occupats en
entendre lo que feye fer per rahó de dita tant
bona nova. E aprés, tantost arribà lo excel·
lentíssim senyor virrey, acompanyats de molts
cavallers e lo excel·lent senyor duc de Soma y
molts altros il·lustres y nobles cavallers, ab moltitut copiosa. E // 235r // selebràs lo dit offici, dient la missa lo senyor canonge Oliveres, lo Evangeli lo senyor canonge Sors, e la Epístola lo
senyor canonge Comes, ab molta cantòria y música de tota manera, com és costum en la present
casa. E digué lo sermó el pare mestre Ribes del
orde de sant Francesc de Paula, lo qual féu molt
bon sermó y acontentà a tothom. E quant vingué dit senyor virrey, los dits senyors deputat y
tresd hoïdors lo anaren a rebre ab masses alsades
fins a dos o tres graons de la scala. E acabat que
fou dit offici, se selebrà hi.s cantà un solempne
Te Deum laudamus, lo qual accabat, lo senyor
virrey se’n anà, lo qual acompanyaren los dits senyors deputat y hoÿdors fins a dos o tres graons
de la scala; los quals deputat y hoïdors, quiscú
aprés, se’n anà quiscú en sa casa.

En aquest mateix dia lo senyor Galceran de
Gravalosa, hoÿdor militar, acompanyat de don
Francesc Desbosc, adjunt al deffenedor, y mossèn Miquel Ciurana, regent los comptes, y de
alguns altros officials de la present casa, per
orde del consistori, anà a convidar lo dit senyor
excel·lent senyor virrey, per a demà, al dit offici. E tornat en consistori refferí com havia
convidat a dit senyor virrey, y que li havia dit
que.y seria.
En aquest mateix dia, a la tarda, tornà dit
Pere Burgèsc y portà en consistori una lletrad
del dit senyor deputat ecclesiàstic, en resposta
de la lletra que lo consistori li havia enviada,
ab la qual scrivia que li contentava molt bé la
determinació que havien feta, y que ell no poa.
b.
c.
d.

Dillunse, a V de novembre, tornà en consistori lo
bisbe.
235v

Jhesús Maria
Nohembre

Dijous, a I de nohembre. Festum Omnium Sanctorum.
a.
b.
c.
d.
e.

e...criminal interlineat al marge esquerre.
a continuació ratllat la.
a continuació ratllat qui.
a continuació repetit una lletra.

MDLXXI.

a continuació ratllat a mossèn Miquel.
a continuació ratllat y al.
uns...lliures interlineat al marge esquerre.
tres interlineat.
Dilluns...bisbe interlineat al marge esquerre.
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Divendres, a II. Dies Mortuorum. En aquest dia
jurà lo magnífic misser Hierònym Pasqual,
doctor del Real Consell Civil, per mort del senyor Barthomeu Borràs. Ena aquest mateix dia
de II de novembre juràb lo magnífic misser Damià Osset, doctor del Real Consell Criminal,
per mort del quòndam misser Francesc Fer
reró.

victòria per a tota la christiandat. E, encontinent, dit misser Ferran, anà a casa de la ciutat a
fer dita enbaxada, y tornat en consistori referí
com ell havie explicada dita enbaxada a dits senyors consellers, y que sas magnificiències li havien dit, per resposta, que digués a sas senyories
com lo Consell de Cent havie determenat que
se speràs letra de sa magestat ans de fer senyals
al // 236v // guns de ditas bonas novas, però que
tota via ells tenien pensament de tractar-ne mésa
en lo primer consell propvenidor, y que lo consistori ja podie fer sa determinació, y que si la
feyhen, que la fessen a saber a sas magnificiències, perquè ells poguessenb fer a saber al dit Consell lo que havie determenat dit consistori.

Dissapte, a III. En aquest dia vingué mossèn
Francesc Antic, sobrecollidor del General de la
col·lecta de ponent.
Dilluns, a V de dit. En aquest dia tornà en consistori lo il·lustrec y reverendíssim senyor bisbe
de Vic, deputat ecclesiàstic, qui se’n ere anat
fora ciutatd.

Dissapte, a XVII. En aquest dia vingué en consistori lo senyor deputat militar que ere anat
fora de la present ciutat, per sos negocis. En
aquest dia se desliberà en consistori que fossen
fetes allimàries y altras cosas, com stà en dita
delliberació, per la felicíssima y beneventurada
victòria que la nostra armada christiana del rey
nostro senyor ha obtinguda de tota la armada
turquesca, ab gran glòria y triumpho

Dissapte, a X. En aquest dia tornaren en la present ciutat misser Boer y mossèn Cavaller, qui
eren anats a la vila de Montblanc, per manament de sas senyorias.
Dijous, a XV de nohembre. En aquest dia arribà
en la present ciutat don Lopes dee Figarola,
mestre de camp de la armada maríttima christiana, qui portave a sa magestat lo standart de la
armada turquesca per la armada cristiana deballada y vencuda, lo qual standart, segons deyhen, tenia de llarc setze palms y de ampla vuyt
palms, y ere de fustani blanc en lo qual hi havie
pintats uns llassos de or y una sfera y uns rollos
rodons ab letras de morina.
236r

[1571 ]

237r

Divendres, a XVI de nohembre MDLXXI. En
aquest dia los senyors deputats y hoÿdors de
comptesf, vehent que ayr arribà don Lopes de
Figaroa, qui portaveg a sa magestat lo standart
de la armada turquesca deballada y vençuda per
loh molt alt senyor don Joan de Àustria, capità
general de la armada christiana, y axí se és més
particularment certifficada dita victòria, hagut
algun tracte entre ells, determinaren de enviar,
com de fet enviaren, al magnífic misser Benet
Ferran, altre dels assessors del dit General, als
senyors consellersi, y que.ls digués com sas senyories lo enviaven allí per a entendre de sas
magnificiències, que és lo que determenaven
fer sobre ditasj tant bonas novas, de tant gran
a. En...Ferrero interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat mo.
c. il·lustre y interlineat.
d. en l’assentament corresponent a dilluns, dia 12, es llegeix
ratllat En aquest dia torn.
e. a continuació ratllat Figue.
f. a continuació ratllat enviaren y manaren a misser Bernat
Ferrer, altre dels assessors del dit General.
g. a continuació ratllat de la.
h. a continuació ratllat se.
i. a continuació ratllat per no.
j. ditas interlineat.

En aquest dia de dissapte, a XVII de dit mes de
nohembre, los senyors deputats y hoÿdorsc manaren a mossèn Luýs Ruffet, procurador del
General, que anàs a dir, de part del consistori
als senyors consellers, com ells havien delliberat se fessen las ditas allimàries per la dita gran
victòria de la armada turquesca, y que sas magnificiències los fessen a saber lo que ells determinarien. E, encontinent, dit mossèn Ruffet
anà, y tornat dixd en consistori que ell havie explicada dita enbaixada a dits senyors consellers,
y que li havien dit que ells ne tractarien ye farien
a saberf a sas senyories lo que determinarien.
Diumenge, a XVIII de nohembre. En aquest dia,
perg la felicíssima y gloriosa victòria que hah
obtinguda la armada christiana de tota la armada turquesca, se féu solempne professó en la
present ciutat per tot lo clero de totas las sglésias parroquials y per tots los ordes ab las creus,
genfenons, banderas de las confrarias, àguila,
àngels y la ymatje de Nostra Senyora en la [...],
en la matexa manera que.s fa quiscun any lo dia
de Corpus la professó, y féu la matexa volta exsipto que no entrà en Santa Maria.

a. més interlineat.
b. a continuació ratllat dir.
c. a continuació ratllat enviaren.
d. a continuació ratllat que ell ha.
e. a continuació ratllat tornant.
f. a continuació ratllat dit.
g. per...turquesca interlineat al marge esquerre.
h. ha interlineat.

369

001-644 Dietari2.indd 369-369

17/06/2010 18:33:34

[1571 ]

237v

Dimars, a XX de dit. En aquest dia, aprés dinar,
se sposà lo magnífic senyor Francesc de Alentorn, deputat militar, ab la magnífica senyora
dona Blancha Palau, filla de don Enric Palau, al
qual acompanyaren los senyors deputats y hoÿdors de dit General, a cavall, ab masses gransa
alsades, acompanyats de molts officials y cavallers, los quals partiren de la casa de dit senyor
Alentorn y anarenb a casa de don Miquel Palau,
a hont dita senyora dona Blancha stava per fer
les dites sponsalles, y aprés lo dit senyor Alentorn restà ab la sposada, y los dits senyors deputats y hoÿdors se’n anaren al palau acompanyats de dits officials, del qual quiscú se’n anà a
sa casa.
Dilluns, a XVIIII. Ecclesiàsticc. En aquest dia se
féu solempne aniversari en la Seu de Barcelona
yd en las altras sglésias de la present ciutat, per
las ànimas de tots los que eren morts en la batalla ab la qual fonc obtinguda la gloriosa victòria
per la armada christiana de tota la armada turquesca, hanant [...da] aquella ab gran triompho
y glòria.

238r

Diumenge, a XXV. Festum sancte Caterine. En
aquest dia los senyors deputats y hoÿdors de
comptes, absent lo deputat militar per sa indisposició, anaren consistorialment a hoyr lo offici a la sglésia de santa Caterina dels frares prehicadors, y havent feta oracióe, se acostaren al
excel·lent senyor loctinent generalf, ab las maças alçadas, qui stave en lo altar major, per dar-li
bon jorn y se’n tornaren en son lloc.
Divendres, a XXX. Festum sancti Andree, apostoli. En aquest dia fou feta extracció dels consellers de la present ciutat y foren extrets mossèn
Luýs Dusay, mossèn Joan Canyelles, mestre
Joan Symon Pla, mossèn Joachim Malendric y
mossèn Francesc Sunyer.

238v

Dezembre

MDLXXI

Dissapte, lo primer de dezembre. En aquest dia
los senyors deputats y hoÿdors manaren a mossèn Miquel Ciurana y a misser Copons que, de
part del consistori, anassen a dar el parabé als
dits consellers y se’ls offerissen.
Dimecres, a V de dezembre. En aquest dia vingueren en consistori mossèn Çalbà, del carrer
Ample, y mossèn Luýs Gibert, essent en consistori los senyors deputats y hoÿdors, absent del
a. grans interlineat.
b. a continuació ratllat ab.
c. Ecclesiàstic interlineat al marge esquerre.
d. y...ciutat interlineat.
e. a continuació ratllat ana.
f. general interlineat.

consistori lo senyor deputat ecclesiàstica, y digueren que ells venien assí de part dels magnífichsb consellers, per fer-los a saber com vuy havien aplegada promenia enc la casa de la present
ciutat, per veure y pensar si.s porie trobar algun
medi sobre lod que stà vuy la ciutat, per rahó
del entredit que stà posat per los qui no han pagat la quarta, y que // 239r // tinguessen a bée,
assí en lo consistori, de pensar tantbé algun
medi perquè millor se pugue assentar lo negoci
y la ciutat sie rellevada del que ara pateix. E, per
lo que sempre aquella casa de la ciutat y la present casa van sempre unidas en semblants cosas. Ef los dits senyors deputats y hoÿdors, per
orgue del dit senyor deputat militar, respongueren als dits Salbà y Gibert, que diguessen als
ditsg consellers que ells besaven les mans a sas
magnificièncias de la correspondència tenen ab
aquest consistori, y que ells assí faran lo que tenen accostumat per conservar la unió que han
tinguda y tenen las ditas duas casas, la qual desijen conservar. E poc aprésh los dits senyors
deputats y hoÿdors manaren a mi, Miquel Baltasar Dot, scrivà devall scrit, que anàs dei part
del consistori a dir y explicar al il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Vicj, deputat ecclesiàstic, qui stave indispost, lo que per part de
dits consellers és stat dit en consistori, per los
dits Çalbà y Gibert, // 239v // y que sa senyoria
reverendíssima digués son parer del quek se devia fer aserca dell dit negoci.
E, encontinent, jo, dit scrivà, aní a casa de dit
il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic, lo qual trobí stave en lo llit y li expliquí,
de part del consistori, la dita enbaixada que sas
senyories me havien manat fes a sa senyoria reverendíssima. Y aquella feta, dit il·lustre y reverendíssim senyor me digué que ell havie entès
que, per lo Capítol de la Seu, sem eren congregats molts theòlechs, legistas y canonistas sobre
dit negoci, y que no havien feta encara resolució
alguna, y que per ço serie de parer, si als altros senyors aparexie, que se aguardàs dita resolució,
pusn se havie de fer prest perquè, aquella feta, seo
poguésp fer millor determinació sobre dit nea. a continuació ratllat y de part dels senyors consellers y.
b. magnífichs interlineat, damunt de senyors ratllat.
c. en...quarta interlineat.
d. a continuació ratllat entredit que es vuy.
e. a continuació ratllat de.
f. a continuació ratllat que.
g. dits interlineat, damunt de senyors ratllat.
h. a continuació ratllat los dits se.
i. a continuació ratllat dir.
j. a continuació ratllat qui stà.
k. a continuació ratllat li.
l. a continuació ratllat a.
m. a continuació ratllat havie.
n. a continuació ratllat de.
o. a continuació ratllat ha.
p. a continuació ratllat determe.
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goci, y que aparexent axí al consistori, que.s enviàs a dir aquest parer als dits consellers, perquè
entenguen se té la correspondència qual se deu
ab dits consellers. E tornat jo en consistoria y
dit lo que dit // 240r // il·lustre y reverendíssim
senyor deputat ecclesiàstic havie respost, aparegué molt bé lo dit parer als dits senyors deputats y hoÿdors. Y axí, aprésb, dits senyors deputats y hoÿdors manaren a misser Copons,
advocat fiscal, y ac mossèn Ribot, racional, que
anassen als dits consellers per fer-los a saber lo
dit parer. E encontinent, dits misser Copons y
mossèn Ribot anaren als dits consellers, per ferlos a saber lo dit parer. E tornats los dits misser
Copons y mossèn Ribot en consistori, digueren que ells havien feta dita enbaxada, que.ls
havien manat fessen als dits consellers, y que
dits consellers los havien dit que besaven les
mans a sas mercès, y que ells no farien, en dit
negoci, res que primer no donassen rahó de tot
a sas mercès, com bé tenien accostumat, y que
aprés los dits consellers los havien dit qued los
dits senyors deputats y hoÿdors los fessen
merçè de aguardar-se un poc, perquè tenien
que consultar alguna cosa sobre dit negoci. E
aprés, tantost mossèn Galseran Burguès y mossèn Joan Luýs Lull vingueren en consistori, y
digueren com lose dits consellers los enviaven
assí, per fer-los a saber com ells, per orde de dits
senyors consellers, // 240v // eren anats al
il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Mallorcha per supplicar-lo, de part de la ciutat,
que tingués a bé, si possible ere, de donar algun
remey perquè la ciutat no stigués ab lo treball
que stà, per rahó del dit entredit, y que no entenien supplicar altra cosa, ni tocar en res al que.s
deu a la obediència delf que mane el summo
pontíffice en son breu, y que dit il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Mallorchag los havie
respost y molt adverat, que ell no tenie remey
algun, bé que deyhe que, pagant lo Capítol deh
la Seu, que tot cessarie, y que mési digueren
dits consellers pensaven de enviar a dir al ditj
Capítol, lo que havien entès de dit senyor bisbe
de Mallorcha. E los dits senyors deputats y hoÿdors, per orgue del dit senyor deputat militar,
respongueren als dits mossèn Burguès y a mossèn Lull que besaven les mans a sas magnificiències, y que ells assík pensarien sobre dit negoci y que llur parer farien aprés a saber als dits

senyors consellers, perquè entenen tenir-hi tota
la correspondència que deuhen, com bé tenen
accostumat. En aquest mateix dia no vingué en
concistori lo dit senyor deputat ecclesiàstic.

[1571 ]

A VI de dit. Festum sancti Nicholay.
241r

a. a continuació ratllat h.
b. aprés interlineat, damunt de encontinent ratllat.
c. a continuació ratllat misser.
d. a continuació ratllat ls.
e. a continuació ratllat senyors.
f. a continuació ratllat a.
g. Mallorcha interlineat, damunt de Vic ratllat.
h. de la Seu interlineat.
i. més digueren interlineat.
j. dit interlineat.
k. a continuació unes lletres ratllades.

Divendresa, a VII de dit. En aquest dia no vingué en consistori lo dit senyor deputat ecclesiàstic. En aquest mateix diab arribà un correu en
la present ciutat lo qual aportà lletres al excel·
lent virrey de cort, ab las quals avisaven com la
molt alta y sereníssima senyora y reyna nostra
havia parit, ac... del present mes, un príncep.
Dissapte, a VIIId. Festum Concepcionis Beate
Virginis Marie. En aquest dia se ajustaren los
senyors deputats y hoÿdors de comptes en la
present casa de la Deputació. E axí congregats,
lo il·lustre y reverendíssim deputat ecclesiàstic
dix com ell, esta nit, havia entès que los doctors, axí teòlechs com canonistes y juristes, havien feta resolució com, per rahó del dite entredit interposatf, se tindria de cessar a divinis, que
vessen lo que se poria fer per intercedir a què
dit entredit cessàs. E aprés dits senyors deputats y hoÿdors, hagut entre ells algun tracte, determinaren que.s enviàs a dir als consallers com
ells se eran ajustats vuy per dit negoci, y que.ls
fessen a saber si tenian res de nou, perquè entre
tots se pugués ferg la determinació per dit negoci, qual convenia, conformes. E per assò enviaren a Jaume Joan Bosc, altre dels porters ordinaris, a casa de la ciutat, per veure si dits
consallers eren en dita casa ajustats. E dit Bosc,
tornat en concistori, refferí que no.y havie
ningú. E aprés manaren a mossèn Anthoni //
241v // Joan Bonet, síndic del dit General, que
anàs a casa del senyor consaller en cap, e que li
digués lo que per ses senyories se’s terminat se
enviars a dir a dits consallers, com de sobre és
dit. E, encontinent, dit Bonet anà, e tornat en
consistori, refferí a ses senyories com havie dit
a dit senyor consaller en cap, lo qual havie trobat en sa casah, lo que ses senyories le havien
manat li digués, y que dit senyor consaller en
cap li respongué que besave les mans a ses senyories del bon cuydado, e que per al present
no tenien cosa nova, més de què aguardaven
resposta del reverent Capítol de una embaxada
que, de part de dits consallers, s’era feta a dit
Capítol, ab la qual los havien enviat a dir que
a. Divendres interlineat al marge.
b. a continuació ratllat ving.
c. a continuació un espai en blanc.
d. a continuació ratllat En.
e. dit interlineat.
f. interposat interlineat, damunt de appres apparia ratllat.
g. a continuació ratllat los entre.
h. a continuació ratllat y li dix.
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tinguessen a bé de aderir a tota cosa convenient
perquè lo dit entredit se pogués alsar, e que haguda dita resposta la ferien a ssaber a ses senyories.
242r

Divendres, a XIIII. En aquest dia, de matí, estants en consistori los senyors deputats y hoÿdors de comptes, vingueren en consistori los
senyorsa... Çalbà, donsellb, del carrer Ample, y
mossèn Miquel Salgueda, ciutedà de la present
ciutat, y digueren com ells venien de part dels
senyors consellers de la present ciutat per a ferlos saberc, a dits senyors deputats y hoÿdors,
com aÿr, dia de santa Eulària, stant congregat
en la casa de la present ciutat lo consell de Cent
de la ditad present ciutat, vingueren allí lo canonge Vila y lo canonge Cellers hi.ls referirene,
de part del Capítol de laf Seu de la dita ciutat,
com dit reverent Capítol havie procurat que.s
pagàs, yg que de fet se ere pagat, lo que.s devie
per rahó de la quarta, y que havien volgut demanar al senyor bisbe de Mallorcha, comissari
de dita quartah, essent assí en la present ciutat.
Essent anats en sa casa ab un notari per llevar-ne acte, que pus se ere pagat lo que.s devie
per rahó de dita quarta, tingués a bé de donar
orde que lo entredit possat per dita rahó se alçàs, y que no fonc possible parlar-li, // 242v //
sinó que digueren stà occupat, dit senyor
bisbe, y que per ço no li podien parlar, y demanant al patje qui tal rahó donà com es deyhe, no
volguéi dir son nom. Y que aprés, entenent que
dit senyor bisbe dej Mallorcha se’n volie anar
fora de la ciutat, feren anar al portal de Sant Antoni, per tenir compte quant passarie, dek demanar lo que li volien demanar en sa casa, y que
sabent quel se’n ere anat de matí, a les quatre
horas, y que aprésm daren orde que anassen fora
la ciutat fins allà hont trobarien lo dit reverendíssim bisbe de Mallorcha, y que lo havien trobat a la vila de Martorell, y que aprés de haver-li
significat que ja ere pagat tot lo que se havie de
pagar per las personas ecclesiàstichas del presentn bisbat de Barcelona, per rahó de la dita
quarta, y que per çoo, lo supplicaven tingués a
bé de alçar lo dit entredit que ere interposat, y
que dit senyor bisbe de Mallorcha havie respost
a. a continuació un espai en blanc.
b. donsell interlineat.
c. a continuació ratllat com axí stant aplegat.
d. dita interlineat.
e. a continuació ratllat com de im.
f. a continuació ratllat present ciutat.
g. y...pagat interlineat.
h. a continuació ratllat que pus stave pagat.
i. a continuació una paraula ratllada.
j. a continuació ratllat Vic.
k. a continuació ratllat pe.
l. a continuació ratllat dit lo sendemà.
m. a continuació ratllat feren anar.
n. a continuació ratllat Principat.
o. a continuació ratllat sa.

que ella no tenie poder per axò, y ara se’n anava
a la real cort del rey nostro senyor, per dar-li
rahó de tot lo que passave. Y vist açò, dit reverent Capítol havie fet congregar molts doctors,
theòlechs, canonistas y juristas per a què vessen, mirassen y determinassen lo que se tenie
de fer ascerca de dit entredit, // 243r // y que
encara los ditsb theòlechs, legistas y canonistas
que havien congregats loc dit Capítol no havien resolt lo que a resolre tenien sobre los caps
de què eren stats consultats, per rahó de dit entredit, que demà se tenien a tornar ajunctar y
resolre tota cosa, y que de llur resolució farien
part a sas magnificièncias. E que hoÿt açò,
aprés, lo dit Consell de Cent havie determinat
de enviar a sa magestat un enbaixador, per fer-li
a saber la necessitat en què stà tota la terra, y
supplicar-lo fos servit manar dar-hi algun orde,
y que per ço havien extret a mossèn Valentí
Joan de Ferreres, per fer dita enbaxada a sa magestat, y que aprés se ere legida una letra, la qual
sa magestat ha scrita als dits senyors consellers,
ab la qual losd avise del naximent del sereníssime príncep que havie parit la reyna y senyora
nostra, encarregant-los que per rahó del dit naximent, pus tant bé ne // 243v // sperave tota
la terra, fessenf primer gràcias a Déu y luminàries, e altras demostracions de alegrias que se
accostumen de fer en semblant cars; y queg tot
açò feyhen a saber al dit consistori perquè,
conformes los huns ab los altros, fessen la determinació qual convé sobre ditas cosash, a servey de Déu y bé de la terra, y que havien determenat lo Consell de Cent que, ans de partir lo
dit enbaixador, se fes una enbaxada a sa excel·lència perquèi, havent assí algun medi o remey perquè se pogués llevar la ciutat y tota la
terra del treball en què stà, no fos mester enviar
enbaxada a ditaj real magestat. // 244r // E
aprés, lok dit dia de divendres, a XIIII de dezembre MDLXXI, de matí, los senyors deputats
y hoÿdors de comptes determinaren en consistori que lo senyor Gravalosa, hoÿdor militar,
anàs, de part del consistori, al excel·lent senyor virrey y li digués que lo consistori desijava entendre de sa excel·lència si sabie, sa excel·lència, que havent pagat lo que.s devie per
rahó de dita quarta, si hi havie assí algun orde
per alçar lo entredit o si seriel alçat per los que
a. a continuació ratllat t.
b. dits interlineat.
c. a continuació ratllat s.
d. a continuació unes lletres ratllades.
e. sereníssim interlineat.
f. a continuació ratllat lum.
g. a continuació ratllat de.
h. a continuació ratllat e.
i. a continuació ratllat hi.
j. a continuació ratllat sa.
k. a continuació ratllat mateix.
l. a continuació ratllat ell.
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desijaven que la terra stigués líbera dela treball
en què stà, per rahó del entredit que stà interposatb, perquèc sas senyories staven pensant
quin medi se porie pendred en asò, y volien assertar. La qual determinació feta axí, enviaren a
mossèn Ruffet, procurador del General, a sa
excel·lència per a pendre hora, perquè pogués
anar dit senyor Gravalosa. E, encontinent, anà
dit mossèn Ruffet. E tornat en // 244v // consistori dix que sa excel·lència li havie dit que,
tota hora que volguessene anar porien anar, lo
qual havie trobat en lo hortf que sa excel·lència
té a la Rambla. E, encontinent, dit senyor Gravalosa, acompanyat de alguns officials de la
casa de la Deputació, y de mig, scrivà devall
scrit, anà al dit hort. Yh, havent trobat sa excel·lènciai en un corredor de dit hort en lo qual
se passejave, li digué, de part del consistori, lo
que dit consistori havie determinat li digués,
com de sobre stà continuat. E feta la dita enbaixada per lo dit senyor hoÿdor militar, lo dit
excel·lent senyor virrey li respongué que ell se
remetie al breu de sa Santedat però que teniej
entès, de molt bona part, que pagant tots los
de la província dita quarta que.s podie alçar líberament lo dit entredit per los ordinaris, y
que no pagant, no.y havie remey ningú de alçar-lo, que per çò serie bo que pagassen lo
que.s deviek per rahó de dita quarta, y que ell
no tindria a // 245r // mal que se scrigués a sa
magestat fent-li a saber lo que passave, perquè
sa magestat provehís lo que servey li fos que.s
fes, que ell tantbé ho scriurie axí a sa magestat,
perquè desijave que la terra se liberàs de la necessidat en què stà.

no tenie aa mal que accudissen a sa magestat; y
que per çò la ciutatb stave resolta de fer anar dit
enbaixador a sa magestat, y despedir-lo ab tota
diligència; que açò feyhen a saber assí en consistori, perquè entenguessen lo que la ciutat
feyhe.

[1572 ]

Divendres, a XXVIII de dit mes de dezembre,
any MDLXXII. Innossentsc. En aquest dia, a les
deu hores de matí, se alzà lo entredit que stave posat per rahó de la exacció de la quarta
per auctoritat apostòlica concedida a sa magestatd, en virtut de una comissió que vingué del
comisari general de dita quarta, qui resideix en
cort de sa magestat, per la qual obtenció havien enviat los consallers de la present ciutat a
mossèn Valentí de Farreras, y alsat que fou,
tirà la artillaria ye tocaren les campanas ab molt
gran alegria.
Diumenge, a XXX de dit. En aquest dia se féu
solempne professó com lo dia de Corpus, fentf
la matexa voltag, per lo felice y benaventurat
naximent del sereníssim príncep don Ferrando,
fill únic de las sacras magestats del rey don Pheliph, senyor nostre, y de lai dona Anna, reyna y
senyora nostra, lo qual nasquéj a IIII del present mes de desembre, entre les dos y tres hores
de matí.
245r

Mudament d’any, y comensa l’any MDLXXII.

246v

Janer

Dissapte, a XV de dezembre MDLXXI. En aquest
dia mossèn Janot Çalbà y mossèn Joan Luýs
Lull vingueren en consistori, de part dels senyors consellers, y digueren que sas magnificièncias havien feta enbaixada a dit excel·lent
senyor virrey per entendre, ans de partir lo embaxador que havien extret per anar a sa magestat, si assí hi haurie algunl remey o medi per llevar la ciutat de la necessitat y treball en què stà,
y que dit excel·lent senyor virrey los havie respost que ell no sabie ni entenie que assí hi
hagués algun remey o medi, y que // 245v //

MDLXXII

Dimars, a VIII. Hick debet. En aquest dia lo senyor Francesc d’Alentorn, deputat militar, hoý
la missa de benedicció, y la senyora dona Blancha Dezpalau, muller sua, en la sglésia del monestir de sant Pere de las Puellas de Barcelona,
en la qual missa hi hagué molts cavallers y damas. Y aprés a la tarda, entre nou y deu hores,
dita senyora dona Blancha anà y fonc introduhida en casa de dit senyor Alentorn, la qual té
en lo carrer del la Font de Sant Joan, ab cotxos,
ab damas y molts cavallers, en la qual casa hi hagué molts sons.
Dissapte, a V de dit. Licetm hic. En aquest dia se
a. a interlineat, damunt de per ratllat.
b. a continuació ratllat havie.
c. dia les interlineat i ratllat; i Innossents interlineat.
d. a continuació ratllat essent vinguda una.
e. a continuació ratllat las camp.
f. fent interlineat, damunt de en ratllat.
g. a continuació ratllat la.
h. a continuació ratllat ya.
i. a continuació ratllat la reyna.
j. a continuació ratllat com dit és.
k. Hic debet interlineat al marge esquerre.
l. a continuació ratllat sant.
m. Licet hic interlineat al marge esquerre.

a. a continuació ratllat la.
b. a continuació ratllat perquè ells.
c. a continuació ratllat ells.
d. a continuació ratllat p.
e. a continuació ratllat o.
f. a continuació ratllat de la en.
g. a continuació ratllat no.
h. a continuació ratllat dix.
i. a continuació ratllat en la.
j. a continuació ratllat entendido.
k. a continuació unes paraules ratllades.
l. a continuació ratllat un.
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[1572 ]

féu en la present ciutat solempne festa de la Concepció de Nostra Senyora, hi.s féu la acostumada
professó per la veneració de dita festa, per los
llochs acostumats de la present ciutat, per so que
en lo dia de la festa de la Concepció de Nostra
Senyora, que era a VIII de desembre proppassat,
dita festa no.s pogué celebrar, ni dita professó
fer, perquè lo entredit que comensà a III de dit
mes de desembre durava encara.

senyor lloctinent y capità general en lo present
Principat. E aprés, aprés dinar, se féu solempne
professó per los llochs acostumats de la present
ciutat, per la dita festa del Santíssim Nom de
Jesús.
247v

Divendres, a XI de dit. En aquest dia vingué
mossèn Pere Talavera, altre dels obrés de la
present ciutat, en concistori, y diguéa, de part
dels senyors consallers, com perb tenir aquella
correspondència que la ciutat deu a esta casa
de la Deputació, los feyan a ssaber que sas
magnificièncias havien determinat que.s comensassen las alimàrias dec diumenge qui ve a
vuyt dias, que comptàrem a XX del present mes
de janer, y durassen fins al dimars, perquè en
dit dia serien accabats de fer lo(s) preparaments per rahó de dites alimàriesd. // 247r //
La qual embaxada féu dit obrer, essent en concistori los senyors deputats, militar y real, y
hoÿdors de comptes, absent lo senyor deputat
ecclesiàstic. E feta dita embaxada los senyors
deputats y hoÿdors de comptes, per orgue de
dit senyor deputat militar, respongueren que
besaven les mans als senyors consallers de la
mersè les feyen a ssaber de la assignació de dita
jornada, y que ells procurarien que los preparatoris, que en la present casa se fan per rahó de
ditas alimàrias, stiguessen accabats, com de fet
creyen se accabarien per ae dita jornada. En
aquest mateix dia no vingué lo senyor deputat
ecclesiàstic.
Dissapte, a XII. En aquest dia vingueren dos reverentsf, de part de la reverent priora y convent
del monestir dels Àngels de la present ciutat de
Barcelona, eng concistori, per convidar a ses
senyories per a demà diumenge, al offici y sermó que.s selebrava en la sglésia de dith monestir del Sanctíssim Nom de Jesús.
Diumenge, a XIII. En aquest dia los senyors deputats y hoÿdors de comptes, absent lo senyor
deputat ecclesiàstic, anaren a les nou hores, ab
masses alsadas grans, acompanyats de molts officials, en la sglésia de dit monestir per lo dit
officii y sermó, en la qual hi era loj excel·lent
a. a continuació ratllat que.
b. per...Deputació interlineat al marge esquerre.
c. de interlineat.
d. a continuació ratllat que se feyen [...]
e. a continuació ratllat fer.
f. a continuació ratllat pares.
g. a continuació ratllat lo.
h. dit interlineat.
i. a continuació ratllat de.
j. a continuació ratllat reverent.

Diumenge, a XX. En aquest dia se comensaren
fer en la present ciutat de Barcelona las alimàrias, que los senyors deputats determinaren se
fessen per lo benaventurat naximent del sereníssim príncep don Ferrando, fill únic de las sacras catòlicas y reals magestats del rey don Felip
y dona Anna, reyna y senyors nostres, haventlia vint-y-duas coblas que sonaven per orde y
manament de dits senyors deputats, en los
llochs designats en la desliberació feta per dits
senyors deputats, comensant a sonar, tots los
jutglars que eren en la present ciutat, en avent
dinat. E aprés, a la tarda, se feren grans alimàrias ab molta llumb, havent moltas fallas y [graellas] durant diumenge, dilluns y dimars, essent
posat lo castell. En aquest mateix dia, de matí,
se féu un solempne offici y sermó en la present
casa, sermonant lo pare fra Ribes del orde de
sant Francisco de Paula, essent presents tots los
senyors deputats y hoÿdors y molts cavallers y
damas, que eren convidatsc perd lo benaventurat naximent del dit sereníssim príncep y per les
dites alimàries, la qual festa se féue ab tanta solempnitat quanta se fa la festa de sant Jordif.
Dijous, a XXIIII. En aquest dia no vingué lo dit
senyor deputat ecclesiàstic, per sa indisposició.
Divendres, a XXV. Festum sancti Pauli.
Dissapte, a XXVI. En aquest dia no vingué lo dit
senyor deputat ecclesiàstic. En aquest mateix
dia comensà a les nou hores tocades de matí, yg
durà fins a les nou hores de vespre, una gran
tampesta y tamporal de vent en la present ciutat
de Barcelona, que féu tant gran vent de tramuntana, que fou cosa spentable y nuncha
vista per // 248r // los que viuhen; lo qual
vent, per ser tant gran y forth, orrible y vehement, endarrocà moltes tauladesi, las teulas de
las quals ceyen tant spesas per las carreras que
no gosava anar la gent per los carrers, y ender
rocà molts torratxos y panells, y marlets, que
a. havent-li...per dits senyors deputats interlineat.– a continuació ratllat duas.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. a continuació ratllat la q.
d. a continuació ratllat los.
e. a continuació una paraula ratllada.
f. en l’assentament corresponent a dimecres, dia XXIII, es llegeix ratllat En aquest dia no vingué lo senyor deputat ecclesiàstic per sa indisposició.
g. y...vespre interlineat al marge esquerre.
h. a continuació ratllat y.
i. a continuació ratllat que.
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al sendemà, que fou diumenge, se veu que casi
totas las carreras de la ciutat staven plenes de
rajolas y teulas que eren caygudas en terra, cosa
may vista, y specialment endarrocà un pinatell
dels que stan entorn del cel ubert de la present
casa de la Deputació, y lo castell de fusta que
s’era posat davant la casa de la Deputació, del
sereníssim príncep don Ferrando. Fou gran
maravella que no.s endarrocàs tot per la gran
impetut del vent que.l tocava, que las torras de
dit castell, stant ben clavadas, las desclavà y las
trabocà, y lo castell se’n fóra de tot anat sinó
que unas cordas que.y staven ab quatre vents; y
en lo palau nou del rey, en lo qual stà lo il·lustre
y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic, se
rompé en bell rodó com un [rava] lo panell
gros que stà al mig de dos altros en lo torratxo
de dit palau, lo qual tenia una asta de ferro com
un bras de homea, lo qual panell caygué sobre
una taulada que tota la trancà y carafaxecjà. Y
més endarrocàb en la casa del General dos marlets que staven allí, junctament ab altros molt
grossos; y en la Llotja descobrí y endarrocà la
major part de la taulada que era dec llodrillo en
la obra nova. Y més endarrocà duas vadrieras
que staven molt forts en lo cap del altar del monestir de santd Domingo del orde de predicadors, // 248v // y rompé la meytat del retaula
majore de dit monestir; e més endarrocà altras
duas vedrieras del monestir de sant Agostí de la
present ciutat, y lo vent entrà en dita sglésia y
croxí la trona de dita sglésia; y més endarrocà
los corradors del monestir de Hierusalem de la
present ciutat; y més tragué, lo dit vent ab la
impetut, un cabasset per tenir lligasses de monges, armat de un vel de una monja del monestir
de sant Pere, lo qual tragué per una finestra de
dit monestir y.l portà fins a una casa que stà
prop lo portal Nou, en la qual stave la compradora de dit monestir. Y més endarrocà lo forn
de la capella d’en Marcús, davant la sglésia de
sant Culgat, y matà quatre donas, de las quals
ni havia una prenyada, la qual obriren per respecte de la criatura, la qual fou a temps de haver batisma. Y més féu molts altros ef immemorables endarrocs de tauladas, sostros y
terrats que, segons alguns stimen, ha denyat
més de L mília ducatsg. Y més ha endarrocats
de pura rell molts xiprés que staven en los fossars de las sglésias, y molts altros àrbrers, tant
en la present ciutat y fora de aquella, que los
camins staven enbarassats dels arbres que s’eran
endarrochats, y los arbres que restaren los cara-

faxà tant, que de bon temps no tornaran en son
éssera.
249r

[1572 ]

Dimars, a XXVIIIIo. En aquest dia no vingué lo
senyor deputat ecclesiàstic, per sa indisposició.
Dimecres, a XXX. En aquest dia no vingué per sa
indisposició, dit deputat ecclesiàstic.
Dijous, a XXXI. En aquest no vingué en consistori dit senyor deputat ecclesiàstic.

(Febrer)
Diumenge, a III. En aquest dia se féu en la
plaça del Born de la present ciutat, essent presents los senyors deputats y hoÿdors de comptes, de manament y orde de dits senyors deputats, una justa partida ab dos quadrillas de las
quals lo un cap de quadrilla era lo senyor don
Garau Alentorn, y l’altro lo senyor don Francesc Dezbosc y de Santvicens, per alegria del
benaventurat naximent del sereníssim príncep
don Ferrando, fill de las sacras cathòlicas y reals
magestats del rey don Felip y dona Anna, reyna
y senyors nostres, com llargament se pot veure
en lo llibre de dita justa en lo qual stà més llargament designat. En aquest mateix dia en selebràs a la present casa de la Deputaciób un offici
cantat, essent-hi presents los senyors deputatc y
hoÿdor militars, y alguns qui tenien a justar, y
molts altros cavallers que venian ab ells per la
justa se tenia a fer, com de fet se féu dit dia, per
la alegria del sereníssim príncep don Ferrando.
249v

a. a continuació ratllat y en la casa del General.
b. a continuació ratllat dos.
c. a continuació ratllat llo.
d. a continuació ratllat ago.
e. major interlineat.
f. e immemorables interlineat.
g. a continuació ratllat e fóra.

Diumenge, a X. En aquest dia se selebrà en la
present casa de la Deputació y en la capella, lo
offici se accostuma quiscun any selebrar per la
festa del torneig, essent- hi los cavallers qui tenien de tornejar y altros cavallers. E aprés, al
després dinar, se féu lo dit torneig a peu, en la
plassa del Born, com stà designat llargament en
lo llibre de la justa.
Diumenge, a XVII. En aquest dia morí lod magnífic mossèn Miquel de Boxadors, donsell, en
Barcelona domiciliat, drassanent del General, a
la tarda.
Dilluns, a XVIII de febrere. No vingué dit senyor
deputat ecclesiàstic.
Dimars, a XVIIII de dit. No vingué.
a. en l’assentament corresponent a dilluns, dia
geix ratllat En aquest.
b. a continuació ratllat no.
c. a continuació ratllat militar.
d. a continuació ratllat mag.
e. mars al manuscrit.

XXVIII,

es lle-
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[1572 ]

Dimecresa, a XX de dit mes de febrerb. No vingué dit senyor deputat ecclesiàsticc.

Vera Creu, de la dita casa dels reverents pares
inquisidors aba profassó, que molta gent
anava ab ella, la qual anà per lab plassa del
Rey, per la Bòria y per lo carrer de Moncada, y
axí arribà en la plassa del Born de la present
ciutat, cantant com dit és rasat, y ab ells anà
lo magnífic senyor Hierònym Galceran Serapio de Sorribes, donzell, en Barcelona domiciliat, receptor del dit Sant Offici, y lo algutzir, la qual creu, junctament ab ditas banderas
de la Vera Creu, la posaren en un catafal que
stava en lo mig del Bornc, arrimada en lo altar que allí havien fet abd un sobresele de domàs vert, sobre lo ditf altar, y allí stigué tota
la nit, ab dos candaleros ab candelasg de cera
blancha encesas, vallant-la alguns familiars de
Sant Offici.

Dijous, a XXI ded dit. En aquest dia los senyors
deputats y hoÿdors de comptes, al després dinar, a les tres horese acompanyats de molts officials, tots [endolats] ab gramalles de dol, ab
massas alsadas, anaren de la present casa a casa
del quòndam mossèn Miquel de Boxadors,
drassaner de dit General, la qual stave en la
plassa de Santa Anna, y allí los rebé don Francesc de Pinós, en lo qual dol hi havia molta gent
y stigueren-hi unf poc, y aprés se’n tornaren en
la present casa, y de aquella quiscú se’n anà per
si.
Dimars, a XXVI de dit. En aquest diag, de matí,
vingueren en lo concistori de la present casa lo
senyor Hierònym Galceran Serapio de Sorri- //
250r // bes y lo fisc dels reverents pares inquisidors, de part de dits reverents pares inquisidors, per a fer ah saber a dits senyors deputats,
com los dits senyors inquisidors feyen acte de fe
en la plassa del Born de la present ciutat, de
diumenge que ve a vuyt dies, que serà lo diumenge segon del mes de mars primervinenti.

250v

(Març)
Dissapte, a VIII de mars MDLXXII. En aquest dia,
aprés dinar, entre quatre y sinc hores, tot lo
clero de la comunitat de la sglésia de Santa Maria de la Mar de la present ciutat de Barcelona,
[...]jabk la creu alta y las banderas de la Vera
Creu, muntà a la casa dels reverents pares inquisidors de la herètica y apostòlica pravitatl en
lo present principat de Cathalunya, ym de allí
prengueren una creu de fusta ampla, pintada
de vert, la qual portave lo vicari de dita sglésia
de Santa Maria de la Mar, anant al mig del diacha y sots-diacha ab capa professional negre,
cantant tot lo clero lo Miserere rasat, y axí aportaren, lon dit clero ab dita creu y banderas de la
a. Dimecres...ecclesiàstic interlineat al marge esquerre.
b. mars al manuscrit.
c. a continuació ratllat Dijous, a XXI de dit. No vingué dit
senyor deputat ecclesiàstic.
d. de dit interlineat.
e. a continuació ratllat partiren de la present casa de la Deputació.
f. a continuació ratllat a sta.
g. a continuació ratllat ving.
h. a...deputats interlineat, damunt de los a ssaber ratllat.
i. en l’assentament corresponent a diumenge, dia VIIII de
març, es llegeix ratllat En aquest dia los reverents pares inquisidors de la herèticha y apostòlica paritat en lo present
principat de Cathalunya.
j. [...] interlineat.– a continuació ratllat an.
k. ab...muntà interlineat al marge esquerre.
l. a continuació ratllat del gen.
m. a continuació ratllat allí foren.
n. lo dit clero ab interlineat.

Diumenge, a VIIIIo de dit. En aquest dia los
dits reverents pares inquisidors feren en la
plassa del Born de la present ciutat de Barcelona acte de fe, en lo qual acte hi tragueren
passades de quoranta persones ab les quals ni
havia hu de credemadís, abh duas stàtues, y
los altros de penitència; havent-hi en dita
plassa los dits pares inquisidors qui staven en
una finestra, y debaix d’ellai hi havia un catafal ab lo qual staven los officials yj familiars
del dit Sant Offici, y lo excel·lent senyor lloctinent y capità general en lo present Principat, qui stave en una finestra de la dita plassa
del Born. E los senyors deputats y hoÿdors e
consallers de la present ciutat, qui també staven ab finestras, los quals dits senyors deputats y hoÿdors partiren de la present casa de la
Deputaciók, entre set y vuyt hores de matíl, a
cavall ab masses grans alsades, acompanyat
dels officials del General y Bolla. E de la present casam y anaren, com dit és, en la dita
plassa del Born y allí stigueren en las finestras
de la casa de misser Pere Vila, lo qual acte de
fe durà fins a les quatre hores aprés dinar. E
aprés aportaren la justícia lo dit home cremadís, acompanyat de molts frares y lo Christo
de la Sanc de Justi Christi, en lo Canyet, enn
lo qual hi anà molta gent, y aprés de haver-lo
aconsolat li daren un garrot, y aprés dito
a. ab..arribà interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat Born.
c. a continuació ratllat en lo qual catafal hi havia.
d. a continuació una lletra ratllada.
e. a continuació ratllat sobre.
f. a continuació una paraula ratllada.
g. a continuació ratllat encesas.
h. ab...stàtues interlineat.
i. a continuació ratllat st.
j. a continuació ratllat famil.
k. a continuació ratllat a les.
l. a continuació ratllat ab.
m. a continuació ratllat y allí stigueren.
n. en...gent interlineat.
o. a continuació ratllat s.
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Christo y frares se’n anaren, y aprés, encontinent, lo llansaren en lo foc, junctament ab las
ditas duas stàtues.
Diumenge, a XXX dea mars. En aquest dia ere lo
diumenge del Ram.
251r

Abril, 1572
Dimarts, al primer de abril. [...]. En aquest dia
se’n anà de la present ciutat lo il·lustre y reverent senyor [deputat ecclesiàstic] al seu bisbat
de Vic.
Diumenge, a V. Festum Pasche Resurreccionis
Domini Nostri Jesuchristi.
Dijous, a X. En aquest dia tornà lo il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic, qui era
anat a la ciutat de Vic per fer la Semmana Sancta y Pascha.
Divendres, a XI. En a aquest die lo reverent ardiacha Sagarriga, com a procurador del il·lustre y reverendíssim don Martí, bisbe de Barcelona, prengué possessió de dit bisbat de Barcelona, ab la forma acostumada.
Dilluns, a XIIII. En aquest dia los senyors deputats manaren a don Francesc Bosc y de Santvicens, adjunct del deffenedor del dit General,
que anàsb al il·lustre y reverent don Martíc...,
bisbe de Barcelona, lo qual stave en lo monestir de Jesús, a hont // 251v // ere anat a posar
venint del seu archabisbat de Sàsser del regne
de Sardenya, per mar ab una nau, lo qual desembarcà [...] a la [costa] de mar de la vila
ded... per a [donar], de part del consistori, el
parabé del dit bisbat, y per offerir-li [...] si ninguna cosae li occorria a sa senyoria que poguessen fer, ses senyorias ho farien ab molta voluntat. E aprés, lo dit don Francesc Dezbosc tornà
en consistori, e dix que ell ere anat alf dit senyor bisbe de Barcelona, per a ferg lo que la
embaxadah que sas senyorias li havien manat
fer. E que, aquella feta, sa senyoria li respongué
que [besave] les mans de ses senyorias de la
mercè que li feyen, y que ell se alegravai ser arribat a.n aquest stat, per a poder-se emplear en
tot lo que convingués a.n aquest principat de
Cathalunya.
a. a continuació ratllat feb.
b. a continuació ratllat a visitar.
c. a continuació un espai en blanc.
d. a continuació un espai en blanc.
e. a continuació ratllat [...] fer per sa senyoria.
f. a continuació ratllat fer lo que.
g. a continuació ratllat lo que.
h. embaxaxada al manuscrit.
i. a continuació ratllat de arribar [...].

Dimars, a XV. En aquest diaa los senyors tres
deputats, absents los senyors hoÿdors, ço és, lo
ecclesiàstic per star indispost, lo militar per ésser fora de la ciutat, y lo real perb estar impedit, concistorialment, ab masses alsades, acompanyats dels officials de la Deputació y General,
a cavall, entre les dues y tres hores aprés dinar,
partiren de la present casa de la Deputació per
anar a rebre lo dit il·lustre y reverent don Martíc..., bisbe de Barcelonad. E isqueren per lo
portal Nou, e arribaren fins prop de la torra
dita la Verge Maria, lae qual és vuy de mossèn
Damià Puigjaner, a hont trobaren lo dit il·
lustre y reverendíssim bisbe de Barcelona, lof
qual venie de la volta, de volta de la vila de Sant
Andreu de Palomarg, sol, sens anar-li ningú al
costat, acompanyat de molta gent que li venie
darrera, que ya.l havien dexat losh canceller y
rector de la present ciutat, y los pares inquisidors y lo reverent Capítol de la Seu. E tots, leshores, pararen. E, fets los deguts accataments,
lo il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic se posà a la mà squerra de dit senyor
bisbe de Barcelona, y los altrosi senyors dos deputats se posaren davant de dits dos bisbesj,
davant dels quals anaven los porters ab les masses alsades, e caminarenk per lo camí a la volta
de Barcelona, fins prop lo pont de las Bigas, a
hontl, vehent los dits senyors deputats que los
senyors consellers de la present ciutat, acompanyats de pròmens, venien per a rebre lo dit senyor bisbe, prengueren comiat de aquell, y se’n
vingueren a la present casa de la Deputacióm,
entrant per lo mateix portal Nou, e aprés per lo
carrer de Sant Pere, que ere altro camí del que
havien fet dits senyors deputats. // 252r // E poc
aprés, dit senyor bisbe, anant al costat seu lo
consaller en cap de la present ciutat, a mà
squerra, y los altros quatre consallers devant ab
sos pròmens y de molta altra gent acompanyat,
entrà dins la present [...]. Lo qual bisben portave son [roquet] ab mànegas blanchas, [cloixa] y
[mussa] de [raxa] negra, ab un barret de quatre
corns y sobre dit barret un sombrero pla, gran,
guarnito de flocs y cordons vertsp, a cavall ab

[1572 ]

a. a continuació ratllat entrà en la present ciutat.
b. a continuació ratllat ess.
c. a continuació un espai en blanc.– a continuació ratllat lo
q.
d. a continuació ratllat lo qual entrà.
e. la interlineat.
f. lo qual...de la Seu interlineat al marge esquerre.
g. a continuació ratllat lo qual venie.
h. a continuació unes lletres ratllades.
i. a continuació ratllat dos.
j. a continuació ratllat als ab quals anant.
k. a continuació ratllat fins.
l. a continuació ratllat an.
m. a continuació ratllat tornant.
n. a continuació una paraula ratllada.
o. a continuació ratllat ab.
p. a continuació ratllat ab.
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una mula que portava las guarnicions y gualdrapa de contra[ros]. Y venint per davant Sant
Agostí, per la Bòria, per la pujada de la Cort,
per la Calsataria, e girant per lo carrer de la Deputació, davant de la qual passà, e exint a la
plassa Nova y per lo carrer de la Corrobia, arribà a les scales que stan davant lo portal de la
Seu de la present ciutat de Barcelona, a hont
descavalcà dit senyor bisbe, ab tota l’altra gent,
y havent pujat les dites [alsades] tot lo clero de
la dita Seu, ab creu alsada y ab ganfenonsa, lo
rebé, e posàs al gremial, al costat del canonge
Oliveres, lo qual stave revestit ab capa de brocat ab diaca y subdiacà, y arribat al portal major
de dita Seu, se agenollà sobre un satialb que allí
tenienc apparellatd, estan aquella part de dit
portal enpeliada, y [allí] besà la Vera Creu. E
aprés entrà dins la dita Seu, havente en aquella
molta lluminària y sonant l’orgue y tocant les
campanas de dita Seu, e tocant aquelles tocaren
totes les altresf sglésies. E arribà al altar major
en lo modo predit, davant lo qual altar major se
agenyollà dit bisbe. E aprés de haver cantat lo
psalm de Te Deum laudamus, jurà en la forma
acostumada de servar los statuts de la dita Seu,
tocats per ell los quatre Sants Evangelis, estant
un misssal ubert davant ell sobre un satial que
allí havien fet. E los consallers y pròmens staven
entorn, denpeus, y lo canonge Oliveres, ab diaca y sots-diacha, al mig de l’altar davant d’ell,
ab la Vera Creu alsada, la qual tenie lo abbat
Quintana revestit. E aprés dit bisbe se alsà, hi.s
posà al mig de dit altar major, y ab barret al cap
donà la benedicció a tot lo poble que stave dins
la dita Seu, que la gent escasament hi cabie. E
aprésg lo senyor canonge Oliveres, revestit ab la
capa de brocat, y diacha y sots-diacha, li besaren les mans, e molts altros canonges y capellans. E aprés dit bisbe, acompanyat de dits
consallers, davallà a la capella de Santa Eulària,
// 252v // per arribar a la qual stigué bona estona
per la molta gent que allí havie, la qual li besave
les mans. E aprésh, feta oració a Santa Eulària,
se’n pujà, y acompanyat dels consallers y molts
[...] y [...] y de molts canonges y capellansi se’n
anà per les clastres, y per la capella de les Verges
se’n entrà a son palau episcopal dins lo qual lo
dexaren. E dins aquell hi havie molta gentj.
Dissapte, a

XVIIIIo.

Francesc Antic, sobrecullidora de llevant, partíb
de la present ciutat per a la [seva] sobrecol·
lecta, obtinguda primer licència dels senyors
deputats, ecclesiàstic y militar, y hoÿdors, militar y real. En aquest mateix dia vingué en consistori mossèn Jaume de Encontra, notari de
Barcelona, y de part del il·lustre y reverendíssim don Martí del Vilar, bisbe de Barcelona,
visitador general [dels] officials reals en lo present principat de Cathalunya y comptats de
Rosselló y Cerdanya, ara novament creat per sa
magestat, aportà en concistori la comissió per
sa magestat feta. E dit senyor visitador, per fer
la dita visita, la qual és enregistradac en lo llibre
dels officials reals, y una lletra de sa magestat
dirigida als senyors deputats de XII de febrer
1572, las quals, comissió y lletra, foren llegides
en consistori, essent presents en aquell los senyors deputats militar y real y hoÿdor militar,
absents los senyors deputat ecclesiàstic yd
hoÿdors ecclesiàstic y real. E per ser absents los
predits, se féu de resposta a dit mossèn Encontra quee faltava lo bras ecclesiàstic, y que per ço,
no podien tornar resposta, que quant hi haurie
consistori tornarian dita resposta.
253r

En aquest dia partí mossèn

a. a continuació ratllat re.
b. satial interlineat , damunt d’una paraula ratllada.
c. tenien interlineat, damunt de stave ratllat.
d. a continuació una línia ratllada.
e. havent...sglésies interlineat.
f. a continuació ratllat campanes.
g. a continuació ratllat molts dels canonges.
h. a continuació ratllat pujant.
i. a continuació una paraula ratllada.
j. a continuació ratllat havent-hi en.

Dilluns, a XXI. En aquest dia, essents presents
en consistori los senyors deputats y hoÿdor militar, absents de aquell los senyors hoÿdors ecclesiàstic y real, llegides les dites comissió de
vesita y lletra de sa magestat, y vist que dita comissió venia conforme al capítol de la vesita fet
en les Corts del any 1547, respongueren a dit
mossèn Encontra, qui ere vingut per cobrar
dita resposta, que digués a dit senyor bisbe yf
vesitador que, quant sa senyoria avisaria al consistori del dia en què tenia de prestar lo jurament, enviarien allà llur síndic del General, per
assistir a dit jurament, com dispose lo dit capítol.
Dimars, a XXII. Vigilia sancti Georgi. En aquest
dia se selebraren en la present casa solempnes
vespres ab tota la música acostumada, dientg
dites vespres lo deputat ecclesiàstic, y havent-hi
lo reverendíssim bisbe de Barcelona y molta altra gent. E accabades dites vespres, plogué en
tanta menera que no se pogueren anar de una
[...] hora.
Dimecres, a XXIII. Festum sancti Georgi. En
aquest dia se scelebrà en la present casa de la
Deputació solempne offici y sermó, a honor y
a. a continuació ratllat a la volta.
b. partí...ciutat interlineat.
c. a continuació ratllat lo.
d. a continuació ratllat real.
e. a continuació ratllat quant no.y.
f. a continuació ratllat s’en pres y.
g. dient..hora interlineat al marge esquerre.
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glòria del gloriós y benaventurat sant Jordi,
dient lo offici lo il·lustre y reverendíssim bisbe
de Vic, deputat ecclesiàstic, y sermó mestre Vilanova, havent-hia en dit offici lob excel·lentíssim senyor prior de Castella, lloctinent y capità
general, y lo reverendíssim bisbe de Barcelona,
e altros prelats y molts cavallers. La qual festa se
féu ab totes les solempnitats quales quiscun any
se acostumen fer.
253v

Maig,

MDLXXII

Dimars, a VI de maig MDLXXII. En aquest dia
arribaren en la platja de la present ciutat en la
matinada, entre quatre y sinc hores, quatorse
galeres que venien de la volta de llevant, en una
de les quals venie lo il·lustríssimo y reverendíssimo senyor don Gaspar Cervantes de Gaete,
cardenal de Sant Martí in Montibus de la Santa
Romana Església, prevere cardenal y archebisbe de la sglésia metropolitana de Tarragona, lo
qual senyor cardenal y archebisbe desembarcà
més enllà del baluart de llevant, fora les muralles de la present ciutat, y acompanyat de algunes persones ecclesiàstiques y cavallers de la
present ciutat se’n anà al monestir de Jesús,
fora los murs de Barcelona.
Dimecres, a VII de maig. En aquest dia los senyors deputats y ohidors de comptes embiaren a
mossèn Ramon Vicens de Semmenat y de Santigac, deffenedor, y ha mossèn Joan Pau Ciurana,
adjunt del regent los comptes del General de
Cathalunya, al dit monestir de Jesús per a visitar,
de part del concistori, lo dit senyor cardenal y archebisbe, y offerir-li que sid ninguna cosa li ocor
ria per assí, fent-la a saber, la farien de molt bona
gana, y per a saber qui.n dia volia entrar.
Dijous, a VIII de dit. Festum Aparicionis sancti
Michaelis. En aquest dia se féu solemne professó per tot lo clero y totes religions de la present ciutat, com és costum, per pregàries de la
salut del sereníssim y beatíssim nostre sant pare
Pio Quint, lo qual vingué nova, assí en Barcelona, estava malalt. La qual professó féu la volta
que acostuma fer la professó de Corpus, y comensà exir, entre set y vuyt de matí, de la Seu
de la present ciutat, y fonc tornada entre nou y
deu en dita Seu.
En aquest matex dia, aprés dinar, se féu en la
plaça del Born de la present ciutat una justa
partida de dues partides, de la una de les quals
era cap de quadrilla don Pedro de Queralt, y de
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat lo.
a continuació ratllat il·lustre y.
a continuació ratllat y com.
a continuació unes lletres ratllades.

aquesta partida eren don Bernat de Boxadors,
don Joan de Arill y don Federic de Cabrera. E
del altra partida ere cap de quadrilla // 254r //
lo senyor Ferrando Oliver, y de aquesta partida
eren don Miquel Palau, don Guerau de Alentorn, don Jaume de Cardona. La qual justa concertaren fer dits cavallers en lo dia de la justaa
ordinària, que ara últimament se és feta en la
dita plaça del Born, per veneració de la festa de
sant Jordi proppassada y bon exercici de les armes; la qual justa partida se féu a despeses de
dits cavallers, bé que lo renc y catafals que se
eren fets per la dita justa ordinària se dexaren
de desfer y serviren per la justa partida, e també
serviren las robas del General per los músichs,
trompetes y tabalers. E foren jutges de dita justa partida los il·lustres senyors don Sancho de
Leynab, capità general de les galeres de Spanya,
don Pedro Fajardo, marquès de Molina, lo senyor Francesc de Alentorn, deputat militar,
don Guillem de Sinisterra y de Santaeugènia, el
senyorc... de Montsuar, senyor de Favara, dels
quals, per la partida de dit senyor Ferrando Oliver fonc anomenat dit senyor don Guillem, y
per la partida de don Pedro de Queralt, lo dit
senyor de Favara. Havent a guanyar lo prisd
qual partida de les dues rompria més prest quoranta llances, e en les primeres quatre carreres
qui millor justaria, e hagué-y sinc prisos, hu per
lo millor justador en les primeres quatre carreres, que ere un drac de or ab pedres fines, y los
quatre altres prisos eren quatre aguns de crestall guarnits de or, per la partida que més prest
rompria quoranta llanses. La qual justa fonc
fetae molt bé y valerosament, que la gent feya
maravella de tantes llançes com ropienf; de les
quals partides, la una entrà per la part de Santa
Maria de la Marg, aportant lo cap de quadrilla un estendart qui era lo senyor Ferrando Oliver, que anava primer y aprés los altres seguien, hu tras de altre, anant davant d’ells
molts padrins y abans dels padrins les trompetes y tabalers, tots a cavallh, la qual partida de
dit senyor Oliver, anava ab vestiments y paramens de blaus y negre, ben divisats. E l’altra
partidai, que era de don Pedro de Queralt,
entrà per la part // 254v // del Pla d’en Lull,
aportant los vestiments y paraments blancs y
encarnats, ben divisats, venint dit senyor don
Pedro de Queralt ab lo standart primer que

[1572 ]

a. a continuació ratllat que ara últim.
b. a continuació ratllat don.
c. a continuació un espai en blanc.
d. a continuació ratllat qui més prest.
e. a continuació ratllat també que bon temps havia que no
havien tant bé justat.
f. a continuació ratllat que la.
g. a continuació ratllat y l’altra partida.
h. a continuació ratllat e l’altra partida entrà.
i. a continuació ratllat entrà per la part.
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tots, blanc y encarnat, y seguint los altresa,
anant de hu a hu, ab sos padrins, trompetes y
tabals. E vogint tots lo renc, uns al encontre dels
altres, feren la entrada; y aprés, quiscuna partida
se posà en son cap de rench. E feta dita justa fonc
judicat per dits senyors jutges, que lo pris de millor justador fos donat ha don Miquel Palau per
haver millor justat, com de fet lo.y donaren, y
losb prisos de la partida que més prestc rompria
quoranta llanses fossen donats ha la partida del
dit senyor Ferrando Oliver, ço és, hu a quiscú de
dits cavallers, lo qual judici fou publicat ab veu
de pública crida per un trompeta. E aprés los cavallers de dita partida de dit senyor Ferrando
Oliver vogiren lo renc ab los tabals, trompetes y
son standart, y se’n anaren.
Divendres, a VIIIIo. En aquest diad, de matí,
vingué en concistori lo senyore Ramon Vicens
de Semmenat y Santiga, defenedor de dit General, en concistori, y dix als dits senyors deputats y ohidors com ellf, juntament ab mossèn
Ciurana, per lo que sas senyorias li havien manat, era anat a visitar, de part de sas senyorias, al
il·lustríssimo y reverendíssimo senyor cardenal
y archabisbe de Tarragona, dimecres passat, havent dinat, y li féu les offertes que ses senyorias
li havien manat fes y demanat quin dia determinaria entrar, y que dit senyor cardenal y archebisbe de Tarragona li havia respost que besava
les mans a ses senyories de la mercè que li feyen,
y que ell determinava de entrar vuy, que era divendres, a la tarda. E aprés, los dits senyors deputats y hoÿdors manaren als porters de la casa
que convidassen los officials de la Deputació y
del General per adès, a les dues hores, per anar a
rebre lo dit senyor cardenal y archebisbe.
255r

Entradag del cardenal y archebisbe de Tarragonah. En aquest matex dia de divendres, a VIIIIo
de maig MDLXXII, entre tres y quatre hores
aprés migjorn, los senyors tres deputats y tres
hoÿdors de comptes, a cavall, acompanyats dels
officials de la present casa de la Deputació y del
General, ab les masses grans alssades, com és
costum, partiren de la present casa de la Deputació per a rebre lo il·lustríssim y reverendíssim
senyor don Gaspar Cervantes de Gaetei, del títol de Sant Martí in Montibus, prevere cardenal de la Santa Romana Sglésia y archebisbe de
Tarragona, lo qual venia de Roma per a residir
a. a continuació ratllat hu tras.
b. los prisos interlineat damunt de la part ratllat.
c. a continuació ratllat a.
d. a continuació ratllat entre tres y.
e. a continuació ratllat Semma.
f. a continuació ratllat per mana.
g. Entrada...Tarragona interlineat al marge esquerre.
h. a continuació ratllat en aquest.
i. a continuació ratllat cardenal.

en dit son archebisbat, anant dits senyors deputats y hoÿdors concistorialment, com dit és, per
la Bòria y per davant lo monastir de sant Agustí, isqueren per lo portal Nou de la present ciutat y per lo camí alt qui va aa Sant Andreu de
Palomar, arribaren fins a una creu que stà al
mig del camí real, un poc més ensà de la torre
que li diuen de la Verge Maria. E allí pararen y
enviaren un officialb a cavall, per a saber a hont
era dit senyor cardenal y archebisbec, lo qual
home tantost tornà dient que ja dit senyor cardenal y archebisbe era molt prop, que venie. E
axí, dits senyors deputats y hoÿdors tornaren a
fer via a la volta de dit senyor cardenal y archebisbe. E havent ja trobat per lo camí, que havien
dexat dit senyor cardenal, primerament los reverents pares inquisidores, e poc aprés lo reverent senyord bisbe de Barcelona ab son capítol,
los quals se’n tornaven ja en ciutat, los dits senyors deputats y hoÿdors trobaren lo dit senyor
cardenal y archebisbe tantost aprés de passada
la dita creu, lo qual senyor cardenal, veent-los,
parà, que venie a cavall de pontifical, ab una
capa de xamellot carmesí ab aygues, ab lo caperó de dita capa posat al cap, y sobre dit caperó lo capell o sombrero vermell ab dos flochs vermells alt, y ab uns cordons de seda carmesina y
or, y al cap de dit cordó un altro floc, la qual
capa estava feta al modo de les capes que aporten los canonges de la Seu de Barcelona, y sota
dita capa un roquet de tela blanca ab les mànegues blanques. // 255v // Y la mula portava
guarnicions de vellut carmesí molt amples ab
xapes de or posades per dites guarnicionse, ab
gualdrapa de grana y sens retranga. E davant
dita mula, a peu, anaven dos palafraners ab dos
bastons o bordons, pintats de or e altres colors
ab les armes de dit senyor cardenal y archebisbe, e entorn lo dit senyor cardenal anaven
molts altres palafraners y altres criats a peu. E
davant dit senyor cardenal y archebisbe anave
hu a cavall, aportant una creu de plata alsada. E
davant dita creu anava un masser, a cavall, ab
una massa de plata daurada la qual portava
dreta en la mà, recolsada a la sella. E davant, al
primer de tots los qui venien de camí ab dit senyor cardenal, anà hu a cavall, lo qual, sobre lo
arssó de la sella, aportava una balija de vellut
carmesí, brodada de or ab les armes de dit senyor cardenal y archebisbe, la qual maleta anava buyda, anantf davant dit senyor cardenal
molta gent que venia de camí. E darrera dit senyor cardenal anava molta altra gent de cavall,
entre.ls quals ni havia un altre a cavall que pora. a continuació ratllat orta.
b. official a cavall interlineat, damunt de home ratllat.
c. a continuació una paraula ratllada.
d. a continuació ratllat arche.
e. a continuació ratllat ana.
f. anant..camí interlineat al marge esquerre.
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tava una balija de grana, plena de roba, y dar
rera tots, un cotxo.
Estant axí, com dit és, parat dit senyor cardenal
y archabisbe y tota la cavalcada, se acostaren los
dits senyors deputats y ohidors, los dos assessors, advocat fiscal y scrivà major, hu aprés de altre, al dit senyor cardenal y archebisbe, y li feren
lo degut acatament. E fent-li senyal de demanar-li la mà, no la donà, fins que ab cara alegra
los rebia. E aprés loa il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Vic, deputat ecclesiàstic, lo qual
stava sperant que los predits fessen dit acatament, aprés se posà al costat de dit senyor cardenal y archebisbe, ab mà squerra, y los senyors deputats, militar y real, se posaren a l’altra rengla,
davant. E davant ells ab altra rengla, los tres senyors hoÿdors de comptes, y aprés anava los tres
porters de la present casa ab maçes alsades y lo
maçer de dit senyor cardenal també ab sa maça
alçada, posant-se lo dit macer del dit senyor cardenal en mig. E davantc de dites maçes anava lo
qui portava la creu alsada del dit senyor cardenal
y archebisbe, e aprés tots los altres.
E axí anant, vingueren fins prop lo pont de les
Bigues en lo qual lloc, veentd que venien los
senyors consellers de la present ciutat, dits senyors deputats y hoÿdors prengueren comiat //
256r // de dit senyor cardenal y archebisbe, y
se’n tornaren per lo matex camí fins al portal
Nou, cessant allí, prengueren la via del carrer de
Sant Pere més Baix, y per la riera de Sanct Joan, e
per la Corrobia, e per la plaça Nova, y per davant
lo palau del bisbe de Barcelona, acompanyats de
sos officials y ministres, tornaren en la present
casa de la Deputació. E de la entrada enfora tothom prengué comiat, se despedí quiscú per sa
via. E poc aprés, dit senyor cardenal y archebisbe, anant al seu costat lo senyor conseller en
cap de la present ciutat y los altres consellés davant ab sos prohòmens, y ab los cònsols de la
Llotja, y ab llurs masses que portaven llurs verguers, anant los verguers dels consellers y lo macer de dit senyor cardenal ab una rengla, stant al
mig lo macer de dit senyor cardenal, y anant davant los [verguers] dels cònsols de la Llotja, ab
gran cavalcada, entrà per lo dit portal Nou de la
present ciutat, prenent lo camí pere davant Sant
Agostí, y per la Bòria, y per la davallada de la
[Cort], y per la Calseteria, y per lo carrer de la Deputació, davant lo portal major de la present
casa, y per la plassa Nova, yf girant aprés a la Corrobia, arribà a les grades grans de la Seu de la
a. a continuació ratllat s.
b. a mà squerra interlineat.
c. davant interlineat, damunt de aprés ratllat.
d. a continuació ratllat lo.
e. per interlineat.
f. a continuació ratllat per.

present ciutat a hon descavalcà; y pujant dit senyor cardenal ab dits senyors consellers e molta
altra gent per las dites grades, al cap de les dites
grades trobà la professó dela clero de la dita Seu,
la qual exida fins allà ab bandera, ganfanons y
creu, canonges y lo senyor bisbe de la dita Seub
revestit de pontifical, ab dos assistents y un altre
que portava la Vera Creu, davant, reberen lo dit
senyor cardenal y archabisbe, cantant y fent-li
degut acatament. E dit senyor cardenal y archebisbe se posà al costat de dit senyor bisbe de Barcelona, a la mà dreta en lo gremial. Ec axí acompanyat de la dita professó arribà al portal major
de dita Seu, y allí se agenollà, dit senyor archebisbe, en und setial que, de pontifical, li tenien
aparellat, de vellut lleonat, a la part de mà dreta
de dit portal [entrant], empaliada de dossers, estant allí la creu gran de la Seu alsada y la Vera
Creu, sobre un coxí que stava sobre dit setial, dit
senyor cardenal y archebisbe, adorà la dita Vera
Creu. // 256v // E aprés se alsà, e lo senyore bisbe
de Barcelona incensà al dit senyor cardenal lo
qual, avent dexat lo capellóf vermell que abans
tenia, aportava un barret de quatre corns, vermell. E aprés dit senyor cardenal y archebisbe
prengué lo salspalisser, que allíg tenia un capellà
aperellat dins una bassina de plata ab aygua beneÿta, y spergí aquella per tots los circunstants.
E aprés la creu gran de la Seu féu camí a la volta
del altar major, e tot lo cleroh seguí cantant Te
Deum laudamus. Dit senyor cardenal, anant ab
dit gremial, com dit és, entrà en dita Seu y, anant
per mig del cor, pujà al altar major de dita Seu en
lo replà del qual hi havien aperellat un altre setial, davant lo dit altar, de vellut morat, en lo
qual dit senyor cardenal y archebisbe se agenollà
y féu oració, estant lo dit senyor bisbe de Barcelona en un corn de altar, y tot lo clero al entorn,
cantant. E aprés dit senyor cardenal y archebisbe, posant-se al mig dei dit altar major, [...] barret de capellà al cap, vermell, donà la benedicció a tot lo poble que stava en la Seu, la qual estava il·luminada axí en los rolles com en les
brandoneres que stant davant del altar major, y
sonant l’orgue. E donada dita benedicció, un
domer de la dita Seu, estant en un corn de dit altar, ab veu alta digué que dit il·lustríssim y reverendíssim senyor cardenal y archebisbe concedie a tots los qui staven allí presents, com a
cardenal, sexanta dies, e com archebisbe, coranta dies de perdó. E aprés, dit senyor carde-

[1572 ]

a. a continuació ratllat ade.
b. a continuació ratllat de.
c. a continuació ratllat essent.
d. a continuació ratllat po.
e. a continuació ratllat arche.
f. a continuació ratllat que aportava.
g. a continuació ratllat estava.
h. cleri al manuscrit.
i. a continuació ratllat al.

381

001-644 Dietari2.indd 381-381

17/06/2010 18:33:37

[1572 ]

nal y archebisbe devallà en la capella de Santa
Eulàlia y allí féu oració juntament ab dits senyors consellers. E aprés isqué pel matex portal major y devallà les dites grades, y allí cavalcà, y aconpanyat de dits senyors concellers
y molta altra gent se’n anà a posar a casa de
mossèn Miquel d’Oms, ciutadà de Barcelona,
que stà a la plasseta del cap del carrer de Moncada.
Dimars, a XX de maig MDLXXII. En aquest dia
lo magnífic misser Francesc Serra, altre dels assessors de la present casa de la Deputació, vingué en concistori de la Deputació, lo qual ere
anat per sos negocis a la cort de sa magestat.
257r

Dimecres, a XXI. Officialsa nous del scusado.
En aquest dia vingueren en consistori lo senyor don Garau de Queralt, don Pedro d’Erill,
don Miquel Dezbosc y de Santvicens, don
Luýs de Vilademany, lo senyor Miquel Oliver
y molts altros cavallers, y digueren als senyors
deputats y hoÿdors de comptes congregats en
consistori, y absent lo senyor hoÿdor ecclesiàstic de la ciutat, y digueren com ells havien [entès] yb vist que per la present ciutat anaven uns
officials nous ab unes vergas llargas, los quals
diuhen que són officials de l(a) [gràcia] dada
per la santedat delc Papa Pio Quint a sa magestat, vulgarment dita scusado, y que per ço venien assí, per a fer-ho saber en aquestd consistori, perquè fessen lo que en semblants cars
accostumen fer, pus saben bé que pere constitucions de Catalunya stà statuït que officials
nous no.s poden [posar] en Cathalunya, de las
quals constitucions són defensors dits senyors
deputats. E aprés dits senyors deputats y hoÿdors, per orgue de dit senyor deputat ecclesiàstic, respongueren que ellsf // 257v //tractarien
lo dit negoci y farien lo que tenen accostumat
fer en semblant cars. E anats que se’n foren los
dits cavallers, hagutg tracte entre dits senyors
deputats y hoÿdors sobre dit negoci, presents
los senyors assessors misser Sans y misser Serra, y misser Luýs de Copons, advocat fiscal,
determinaren, ses senyories, de enviar-ho a dir
als senyors consellersh lo mirarien [...] Ribot,
[ra]cional, y a mossèn Palau, exactor, anasseni
a casa del senyor conseller en cap, per ser fora
de la casa de la ciutat los consellers, essent ja
hora tarda, y que diguessen com de part del
a. Officials....scusado interlineat al marge esquerre.
b. a continuació dues lletres ratllades.
c. del...Quint interlineat.
d. a continuació ratllat negoci.
e. per..que interlineat al marge esquerre.
f. a continuació ratllat mirarien.
g. a continuació ratllat s.
h. a continuació ratllat y per.
i. a continuació ratllat a di.

consistori, coma sas senyories havien entès
queb per la present ciutat de Barcelona van dits
officials nous ab verges alcadas, y que ells assí
havien [determinat], comc de fet determinaren,
de fer una enbaixada al excel·lent senyor loctinent general de sa magestat en lo present Principat, y supplicar-lo tingué a bé de no permetre
que tals officials nous vajen per la terra, pus és
prohibit perd constitucions de Catalunya, y
que.u feyhen a saber a sase magnificiènciasf, //
258r // que ells fessen lo que en semblant cars
acostumen de fer, perquè la terra no reb[i]
agravi algú.
E, encontinent, dits Ribot y Palau anaren a casa
de dit conseller en cap, per fer lo que sas senyories manaren. E aprés, dits senyors deputats y
hoÿdors, absent de la ciutat lo dit senyor hoÿdor ecclesiàstic, manaren a mossèng Ramon Vicens de Sentmanat y a misser Luýs de Coponsh,
advocat fiscal, y a misser Francesc Sans, assessor
del dit General, allí en consistori presents, que
anassen a fer la dita enbaixada, de sobre prop
mencionada, a dit excel·lent senyor lloctinent
general de part del consistori. E, encontinent,
dits senyors Santmenat, Copons y Sans partiren
de la present casa a fer la dita enbaixada, a dit
excel·lent senyor loctinent general. Aprés vingueren en consistori dits mossèn Ribot y mossèn Palau que venien de casa del dit conseller
en cap, y digueren com ells eren sats ab dit conseller (en) cap, y li havien dit lo que per sas senyories los és stat manat que li diguessen, //
258v // y que dit conseller en cap los havie respost, stant en sa casa, que ell agrehie loi avís
quej feyhen y que, per ser ara hora tarda, no.s
porien aplegar los consellers que demà, de bon
matí, los aplegarie y que.u tractarien, y que de
llur determinació ne darien avís, assí, al consistori. E aprés, dits senyors deputats y hoÿdors,
essent ja ben tart, se’n anaren del consistori.
Dijous, a XXII de maig de MDLXXII. Elecciók de
Papa nou. En aquest dia, de matí, arribà [un]
correus de Roma en la present ciutat de Barcelona que anaven a la cort de sa magestat per
[portar] la nova com, a [XIII] del present [mes de
maig], se ere feta elecció en [Roma] de papa de
la persona del il·lustríssimo y reverendísa. a continuació ratllat ell.
b. a continuació ratllat los.
c. com..determinaren interlineat al marge esquerre.
d. a continuació ratllat capítols de.
e. a continuació una paraula ratllada.
f. a continuació un acord dels diputats i oïdors, transcrit a l’Apèndix.
g. a continuació ratllat Antic.
h. a continuació ratllat y a.
i. a continuació ratllat bon.
j. a continuació ratllat habi.
k. Elecció...nou interlineat al marge esquerre.
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simo cardenal Boncompany, titulia de Sant
Sixto, lo qual los anys passats ere passat, enb lo
any 1565, per la present ciutat de Barcelona. Y
anave com a legat del papa Pio Quart, a la cort
de sa magestat del rey don Phelip, senyor nostre, segons se deyhe per lo negoci del archabisbe de Toledo, lo qual stave pres en Castella,
per los inquisidors. Lo qual // 259r // cardenal
Boncompany, ara novament elegit en Papa ab
concòrdia gran y ab molta brevedat de temps,
quec no.y stigueren [...] cònclavi, sinó vint-yuna hora, y contento de tots, y especialment
dels catalans als quals, passant per assí, amostrà
gran amor a esta terra y tenird molt grat d’ella,
havente dit com veyhe tanta de[voció ] [...] assí
tota la gent a la Sede Apostòlica non inveni tantam fidem. Se diu Gregorio Tretzè. Jesús li dexe
governar la Sglésia com convé y de tot pontíffici se spere.
En aquest mateix dia de dijous, a XXII de dit
mes, vingueren en consistori los senyors Santmenat y misser Copons, y presents en consistori los senyors deputats y hoÿdors de comptes,
absent de la ciutat lo senyor hoÿdor ecclesiàstic, digueren com ells ab misser Sans, anaren
ayrf tart a casa del excel·lent senyor loctinent
general, y feren a sa excel·lència, de part de sas
senyories, la dita enbaixada, que sas senyories
manaren ayr que fessen a sa excel·lència, y que
aprés de feta la dita enbaixada, sa excel·lència
los respongué que ell ho entendrie vuy. En
aquest dia, de matí, los senyors Miquel Oliver y
mossèn Valentí de Ferreres vingueren en consistori deg part dels senyors consellers, // 259v //
essent en consistori los senyors deputats y
hoÿdors, absent de la ciutat lo senyor hoÿdor
ecclesiàstic, y digueren que los senyors consellers los enviaven assí per dir-los queh, com los
senyors consellers se eren congregats ab promenia, vuy en la casa de la Deputació, y havien
tractat sobre lo negoci que havien fet saber a
ses magnificiències, dits senyorsi deputats y
hoÿdors ayr, [tart], y que ells staven prests y apparellats de fer tot lo que convindrie fer per remey y bé, y de dit negoci, y que rebrien mercè,
dits consellers, que dits senyors deputats los
fessen a saber quina resposta havie feta lo senyor virrey a la enbaixada que ayr, de part del
consistori, se féu a sa excel·lència sobre dit negoci. E los dits senyors deputats y hoÿdors, per

orgue de dit senyor deputat ecclesiàstic, respongueren que besaven les mans a sas magnificiències,y que la resposta que havie feta, dit senyor virrey, és que ell ho entendrie vuy. E aprés
dits senyors deputats y hoÿdors enviaren a misser Copons a casa de la ciutat per a què digués
als senyors consellers, que assí tenien // 260r //
sperar lo que dirie dit senyor virrey sobre dit negoci, y que per ço apparrie no serie bé que dits
senyors consellers, per llur parta, fessen alguna
enbaixada a dit senyor virrey. E, encontinent,
dit senyorb misser Copons anà als dits senyors
consellers.

[1572 ]

En aquest mateix dia de dijous, a XXII de maig
MDLXXII, se féu en la Seu de la present ciutat Te
Deum laudamus ab professó y molta luminària,
en la qual professó era lo senyor bisbe de Barcelona, per dintre la sglésia, per la nova elecció de
la persona del cardenalc Boncompany, de tituli
Sant Sixto, elagit en summo pontíffici ab nom
de Gregori Tretzè; lo qual Te Deum laudamus
feren, no recondant-se ningú de la Sglésia que,
per semblant elecció, se fes assí en la dita Seu. Y
no.y foren los consellers de la present ciutat per
estar ajunctats ab promenia en la casa de la ciutat, per cosas molt inportants a la terra.
260v

En aquest mateix dia de dijous, a XXII de maig
MDLXXII, mossèn Pere Ferreres vingué en consistori y digué, de part dels senyors consellers,
com sas magnificièncias ab enbaixada y promenia, són anats vuy, aprés dinar, a fer enbaixada
al senyor virrey sobre lo negoci dels officials
nous que van per la ciutat per la gràcia del scusadod. Aprés, en lo mateix dia, mossèn Miquel
Oliver y mossèn Valentí de Ferreres vingueren
en consistori y digueren, de part dels consellers, come lo senyor virrey, aprés de haver hoÿda la dita enbaixada a sa excel·lència feta per los
senyors consellers, ha respost que ell ha remès
aquest negoci dels officials nous al senyor regent Montaner, perquè ves si ere contra constitucions, que essent axí, ell ho remediarie.
Divendresf, a XXIII de dit mesg de maig. En
aquest dia los senyors deputats y hoÿdors enviaren // 261r // a mossèn [Ramon] Vicens de
Sanctmenat y a misser Sans al senyor virrey, per
cobrar la resposta de sa excel·lència de la ena. a continuació unes paraules ratllades.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. a continuació ratllat Santo Sixto.
d. a continuació ratllat y que feta la dita enbaixada sa excel·
lència ha respost que ell ha [...] remès aquest negoci dels dits
officials nous al senyor regent Montaner perquè res hi ere
contra constitucions que essent axí, ell ho remediarie.
e. a continuació ratllat sas magnificències són anats ab promenia a sa.
f. a continuació ratllat en aqu.
g. a continuació ratllat de.

a. tituli..Sixto interlineat al marge esquerre.
b. en...1565 interlineat al marge esquerre.
c. que...hora interlineat al marge esquerre.
d. a continuació ratllat gran.
e. havent...fidem interlineat al marge esquerre.
f. a continuació unes lletres ratllades.
g. a continuació ratllat presents.
h. a continuació ratllat besaven-les las mans.
i. a continuació ratllat consellers.
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baixada que dits Sanctmenat ya misser Copons
y misser Sans, de part de sas senyories, feren a sa
excel·lència sobre lo negoci dels officials nous.
E tornats dits Sanctmenat y misser Sans en consistori, digueren que eren stats ab sa excel·lència y que.ls havie dit que ell no havia parlat encara ab lo regent sobre dit negoci, que demà ell
lo enviarie a demanar y entendrie lo negoci.
Dissapte, a XXIII de dit mes de maigb MDLXXII.
En aquest dia, de matí, vingueren, de part dels
senyors consellers, mossèn Aleix Honofre de
Hospital y mossènc... Vilatorta en la Llotja de
la Mar, en la qual staven dits senyors deputats y
hoÿdors per los arrendaments de les bolles, y
digueren que los senyorsd consellers starien
congregats en casa de la ciutat, si.ls enviaven
aquí per a // 261v // fer-los a saber com ells staven allí prests y apparellats per a fer tot lo que
convindria per al bé de la terra sobre lo negoci
dels officials nous que portene vergas, creats
per los comissaris del scusado. E los dits senyors deputats y hoÿdors, absent de la ciutat lo
senyor hoÿdor ecclesiàstic, respongueren que
ells havien apunctat de ajustar-se el deprés dinar, en la casa de la Deputació, encara que fos
vigília de Sinquegesima, per entendre sobre dit
negoci, y que seria bo que dits senyors consellers se ajunctassen tantbé perquè tots entenguessen en lo negoci. En lo mateix dia, dissapte
aprés dinar, vingueren en consistori los senyorsf Galseran Burguès y lo senyor Bastida yg,
de part dels senyors consellers, digueren a sas
senyories comh sas magnificièncias staveni
ajustats en casa de la Deputació, per fer tot lo
que convingue y apparegue fer per dit negoci y
per bé de la terra. E dits senyors deputats y hoÿdors, absent de laj ciutat lo senyor hoÿdor ecclesiàstic, digueren que ells staven assí en consistori ajuntatsk entenent en lo negocil, que del
que resolrien ne farien part a sas magnificiències. // 262r // E aprés dits senyors deputats y
hoÿdors, absent de la ciutat lo senyor hoÿdor
ecclesiàstic, perquè millor se resolgués ym se assertàs lo que convenie fer a serca de dit negoci,
anomenaren los doctors devall scrits perquè
aconsellassen lo fahedorn sobre dit negoci: mis-

sera Mir, misser Aylla, misser Ferran, misser
Font Pastor, misser Masnovell, misser Gort.
Dels quals doctors foren convocats enb consistori, junctamentc ab los assessors y advocat fiscal del General, misser Ferran, misser Aylla,
misser Masnovell, misser Mir, que los altros
no.s trobarend; los quals, aprés de haver entès
lo perquè los havien demanats, digueren que,
per ser lo negoci de la inportància que és, hi volien studiar y que aprés dirien son parer. E aprés
dits senyors deputats y hoÿdors enviaren a misser Copons y a misser Sans als dits senyors consellers, per a fer-los a saber com ells havien convocats doctors per a què // 262v // aconsellassen lo fahedor sobre dit negoci, y quee dits
doctors havien dit que demà ells vindrien resolts del que los parrie a serca de dit negoci, y
que per ço sas senyories sef ajunctarien demà,
aprés dinarg, en consistori. E tornats dits misser Copons y misser Sans en consistori, digueren que havien feta dita enbaixada de part de sas
senyories als dits senyors consellers, y que sas
magnificiències los havien respost que.ls besaven les mans y que ells demà, aprés dinar, tantbé se ajunctarien, perquè si convenie fer res
sobreh dit negoci se trobassen ajunctats, pus sas
senyories sei ajunctaven. E aprésj sas senyories
enviaren a mossèn Ruffet, procurador del General, al excel·lent senyor virrey, perk supplicar-lo sie servit de donar resposta, al que de part
de sas senyories se li supplica ab la enbaixada
que se li féu dimecres passat, a XXI del present.
E aprés tornà dit mossèn Ruffet en consistori, y
dix coml sa excel·lència li havie dit que ell stave
entenent en dit negoci, y que no.n llevarie la
mà, y que prest tornarie resposta.
263r

Diumenge, a XXV de maigm se celebrave la festa
de Sinquagesima. En aquest dia, aprés dinar, se
congregaren en la present casa los senyors deputats y hoÿdors, absent lo senyor hoÿdor ecclesiàstic de la ciutat, sobre lo negoci dels officials nous qui van per lan gràcia apostòlica del
scusado eno semps ab misser Serra, misser Copons, misser Aylla, misser Ferran, misser Masnovell, misser Gort, misser Mir. E tantost aprés
a. a continuació ratllat baller.
b. en consistori interlineat.
c. junctament...General interlineat al marge esquerre.
d. a continuació ratllat y aí als quals.
e. a continuació ratllat se havie.
f. a continuació ratllat apli.
g. a continuació ratllat assí en consistori.
h. sobre dit negoci interlineat.
i. a continuació ratllat y.
j. a continuació ratllat dits.
k. a continuació ratllat lo suppli, entendre.
l. a continuació ratllat aprés.
m. a continuació ratllat En aquest dia vingueren en consistori.
n. a continuació ratllat scus.
o. a continuació ratllat e tantost que.

a. a continuació ratllat han.
b. a continuació ratllat de matí.
c. a continuació un espai en blanc.
d. a continuació ratllat deputats con.
e. a continuació ratllat vagas.
f. a continuació ratllat dep.
g. y interlineat.
h. a continuació ratllat ells.
i. a continuació ratllat ajus.
j. a continuació ratllat consistori.
k. a continuació ratllat per.
l. a continuació ratllat y.
m. y se assertàs interlineat al marge esquerre.
n. a continuació ratllat a ser.
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vingueren en consistori los senyors Fivaller y lo
senyor Bastida, y de part dels consellers, digueren que sas magnificièncias los enviaven assí per
dir-los com a sas magnificièncias que, per acursar lo negoci, serie bò que los doctorsa de la
ciutat se ajunctassen ab los doctors del General,
perquè juncts resolguessen lo que convindrie
fer sobre dit negoci. E los senyors deputats y
hoÿdors respongueren que ells entenien en lo
negoci, y que tornarien resposta a ses magnificièncias. E aprés, dits senyors deputats y
hoÿdors resolgueren de fer una enbaixada al senyor virrey, ells matexos, ab las maças alçadas y
acompanyats ab sos officials, // 263v // per a
supplicar-lo fos servit de manar remediar que
los officials nous, qui porten vergas altes, que.s
diuhen ser creats per los comissaris de la gràcia
del scusado, no porten dites vergas, pus és clar
que en Catalunya no.s poden crear ni admetre
officials nous, com ja.l tenen supplicat ab les
enbaixadas que li han fetas fer estos dias passatsb. La qual enbaixada determinaren que.s fes
demà a sa excel·lència, y per ço enviaren a dir a
sa excel·lència per Luýs Ruffet, procurador del
General, que fos servit dar-los hora per a demà.
E aprés manarenc a misser Copons y a misser
Francesc Serra, allí presents, que anassen a dir
als senyors consellers en la casa de la ciutat,
comd los feyhen a saber que havien determinat
ells mateixos fer la dita enbaixada a sa excel·lència, demà dilluns, y que.ls apparexie bé que los
doctors de la ciutat se ajunctassen ab los doctors del General, perquè juncts tractassen lo negoci y aconsellassen fahedor sobre dit negoci, y
que diguessen sas magnificiències a hont los
apparexie que se ajunctassen dits doctorse.
264r

Dilluns, a XXVI de dit mes de maig. En aquest
dia se celebrà la segona festa de Sinquagesima.
En aquest dia, de matí, entrà la [crusada concedida] ara novament a sa magestat, la qual entrà
ab professó solempnef de totas las religions
[...], medicants y de totas las parròquias de la
present ciutat, ab sas [creus] y ganfahons, que
eren anats fins el portal Nou per rebre dita cruzada, y de dit portal fins a la Seu dita professó la
acompanyà. En la qual professó hi eren los consellers de la present ciutat y molta altra gent, y
lo veguer aportave lo standar de dita cruzada,
lo qual standart posaren aprés devant lo altar
major de dita Seu, de sobre las scalas de Santa
Eulària.

y hoÿdors de comptes, absent de la ciutat lo senyor hoÿdor ecclesiàstic, aprés de haver cobrada resposta de dit mossèn Luýs Ruffet, com sa
excel·lència havie donada hora per a les dues
horas, per anar sas senyories a fer dita enbaixadaa; entre dues // 264v // y tres hores aprés dinar, partiren de la present casa de la Deputació,
ab maçes [alçades, acompanyats] de los officials
de la present casab y del General, y anaren a casa
del dit senyor virrey. Y quant foren allà, entrarenc en una instància que stan ab les maças altas, e digueren a sa exce.lència, lo qual stave
denpeus recolsat en una finestra, per orgue de
dit senyor deputat ecclesiàstic, com ells, per no
haver cobrada la resposta de sa excel·lència del
que li enviaven a supplicar estos dias proppassats per lo senyor Sanctmenat, sobre lo fet dels
officials nous quid porten varas, venien aquí per
supplicar a sa excel·lència sie servit de remediar
lo agravi que la terrae reb en anar dits officials
nous per la terra abf vergas alçadas y permetre
que vajen, per ser contra constitucions de Catalunya y lo ús y costum de la terra, comg de sa
excel·lència confien, que demés que sa magestat
ne restaria servit tota la terra ho tindrie a especial
mercè. E lo dit senyor virrey, aprés de haver
hoÿda dita enbaixada, respongué que com ere lo
negocih, ere de cosas de jurisdiccions, no se ere
pogut resolre tant prest com ell desijave, però
que ell manarie resolre prest, yi ab breu temps
los tornarie resposta. E aprés dits senyors deputats y hoÿdors prengueren comiat y se’n tornarenj en la present casa. // 265r // En aquest mateix dia se convocaren en la present casa los
doctors devall scrits, misser Aylla, misser Fer
ran, misser Masnovell, misser Mir, misser
Gortk, applicats per los senyors deputats y hoÿdors per lo dit negoci dels officials nous. Y més,
misser Francesc Serra y misser Francesc Sans.
Més, per part de la ciutat, foren applicats perl dit
negoci los doctors devall scritsm, los quals foren
ajunctats per orde de dits senyors consallers en
la present casa, ab los sobranomenats doctors
misser Anthoni Sarrovira, advocat de la ciutat,
misser Exerrat, misser Tamerit.
265v

En aquest dia, aprés dinar, los senyors deputats
a. doctors interlineat damunt de advocats ratllat.
b. a continuació ratllat e per.
c. a continuació ratllat a sa excel·lència.
d. a continuació ratllat ells han.
e. a continuació ratllat E aprés dit misser Francesc Serra. .
f. a continuació ratllat que.

Dimecres a

XXVIII.

[1572 ]

En aquest dia, aprés dinar,

a. a continuació ratllat entre tres y quatre horas aprés.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. entaren..e interlineat al marge esquerre.
d. a continuació ratllat no.
e. a continuació una paraula ratllada.
f. a continuació unes lletres ratllades.
g. com...confien interlineat al marge esquerre.
h. a continuació ratllat de jur.
i. a continuació ratllat a ma.
j. a continuació ratllat y.
k. a continuació ratllat misser Francesc Serra y misser Francesc Sans.
l. a continuació ratllat en.
m. a continuació ratllat en la present casa.
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de manament dels senyors deputats y hoÿdors
de comptes de dit General, absenta de la ciutat
lo senyor hoÿdor ecclesiàstic, foren convocades
y cridades en la present casa de la Deputació,
per lo negoci atràs dit de les vares altes, les persones devall scrites, junctament ab los assessors
y advocat fiscal:

guera, lo senyor Miquel Sabastida, lo senyor
Pere Farreres.
267r

Ecclesiàstichs: lo il·lustre y reverent senyor don
Carles de Cardona, lo senyor sacristà Cassador,
lo dagà Vivers, lo canonge Borrell, lo canonge
Dara, lo pabordre Albanell, lo senyor Honofre
Salavardenya, canonges de la Seu de Barcelona.
Militars: don Guillem de Sinisterra, lo senyor
Riembau de Corbera, lo senyor Ramon Vicens
de Santmanat, don Barnat de Marimon, don
Joan de Guimerà, // 266r // lo senyor Joanb
Francesc de Calders, senyor de Segur, lo senyor
Thomàs Pujades, lo senyor Enrich Agullana, lo
senyorc Francesc de Calders, senyor de Santa
Fe, lo senyor Francesc Malla, de la plassa de
Camprodó, lo senyor Francesc Cassador, lo senyor Andreu Sacosta, lo senyor Gaspard Fer
rane y de Calders, lo senyor Hierònym Benet
Dezvalls, lo senyor Spuny, lo menor, lo senyor
Honofre Ciurana, don Martí Mecha, lo senyor
Gabriel Cassador, lo senyor Pere Cassador, lo
senyorf... Crespa, lo senyor Vilatorta, don Enric Palau, lo senyor Bernat Cortit y de Josa, lo
senyor Marlès, senyor de Sant Guim, don Garau de Queralt, lo senyor g... Aguilar, don Joan
Burguès, lo fill del senyor de Favara, lo senyor
Pere Pau Bolet, don Jayme de Santmenat, don
Garau de Alentorn, Francesc Agullana, don
Joan d’Erill, don Miquel Dezbosc de Vilassar,
lo senyor Llupià, // 266v // don Francesc Bosc y
de Santvicens, lo senyor donh Bernat Joan de
Yvorra, don Jayme de Cardona, lo senyor Honofre Aleix de Hospital, lo senyor Costabella,
lo senyor Bellafilla, don Garau de Paguera, lo
senyor Francesc Ramon Xivaller, lo senyor Gaspar de Yvorrai, lo senyor Miquel Oliver, lo senyorj Çacirera.
Reals: lo senyor Lluýs Dusay, consaller enk cap
de la present ciutat de Barcelona, lo senyor Valentíl de Farreras, lo senyor Lluýs Gibert, lo senyor Francesc Amat, lo senyor Miquel Sala. absent..ecclesiàstic interlineat.
b. Joan interlineat.
c. a continuació ratllat Joan.
d. Gaspar interlineat.
e. a continuació ratllat de Vilafrancha.
f. a continuació un espai en blanc.
g. a continuació un espai en blanc.
h. a continuació ratllat Yvorra de Sant[...].
i. a continuació ratllat lo senyor Francesc Amat.
j. a continuació ratllat Serni.
k. en cap interlineat, damunt d’una paraula ratllada.
l. Valentí interlineat, damunt de Honofre ratllat.

Les quals persones axí convocades, los senyors
deputats y hoÿdors de comptes, absent de la
ciutat lo senyor hoÿdor ecclesiàstic, per orgue
del il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic, feren la proposició següent: que, con
estos dias proppassats hagueren entès que uns
officials nous ab vergas alsades, creats, segons
se diu, per los delegats de la gràcia apostòlica
concedida a sa magestat dels delmes de una
casa de quiscuna parròquia, anaven per la present ciutat; ells, per lo que tocava a llur offici,
feren ajustar los assessors y advocat fiscal del
General y altros doctors de la present ciutat en
la present casa de la Deputació, per a què vessen y mirassen sí anar dits officials nous per la
ciutat ere (contra) constitucions de Cathalunya. E que aprés de llarc y madur consell y tractea sobre dit negoci hagut, dits doctors, tots
conformesb, resolgueren que lo dit fet era contra constitucions de Cathalunya, e que per ço
enviaren al excel·lent senyor virrey una embaxada, ab la qual lo supplicaren fos servit que remediàs lo agravi que la terra rebia en anar dits
officials nous per la ciutat, y que no permetés
anassen axí, pus ere contra constitucions de
Cathalunya. Y que sa excel·lència havie respost
que ell ho mirarie, y que essent dit fet contra
constitucions de Cathalunya ho remediaria, y
que.n tornaria prest resposta. E que aprés han
enviat dues vegades a sa excel·lència per cobrar
dita resposta, e que vehent sa excel·lència no la
donava, dilluns passat, que ere lo sendemà de
Sinquagesima, ells matexos, concistorialment,
anaren a sa excel·lència per supplicar-lo fos servit donàs dita resposta y remediar lo dit agravi
que la terra rebia de dits nous officials, y que sa
excel·lència los respongué que no estava gens
descuïdat de dit negoci sinó que, com ere negoci de jurisdiccions, no s’era pogut axí resoldrec tant prest // 267v // com ell desijava, y que
ell manaria resoldrer-ho prest, y aprés breument enviarie la resposta; y que [casi] la matexa
resposta havien entès havien feta als senyors
consallers, quant hi anaren ab pròmens per lo
mateix negoci, los advocats dels quals consallers eren estats en la resolució que feren assí los
dits doctors, com lo dit fet era contra constitucions de Cathalunya. E feta dita proposició, lo
magnífic Lluýs Dusay, consaller en cap que allí
era present, digué que ell havia entesa la dita
proposició, que ell la aniria a refferird als altros
senyors consallers, sos companyons, qui eren
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat tots los.
a continuació ratllat junc.
a continuació ratllat com ell desi.
a continuació ratllat a sos.
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ajunctats en la casa de la ciutat, y que la determinació que allí se faria la vindria a refferir assí. E
dit assò, lo dit senyor consallera se’n anà acompanyat de alguns ciutadans que allí eren, al qual
los dits senyors deputats y hoÿdors lo acompanyarenb, ab ses masses alçades, fins al cap de la
escala, com és costum. E poc aprés tornà lo dit
senyor consaller Dusay y digué que ell havia
refferida la dita proposició a dits senyorsc consallers, sos companyons. E que la determinació
que allí se era fetad és que.ls paria se fes una embaxada altrae vegada de part de tots ells a sa excel·lència, ab la qual lo supplicassen altra vegada lo
mateix que se li és estat supplicat sobre lo dit fet
dels dits officials nousf, per a què se remediàs lo
agravi que la terra rebia de dit fet. E quant ab la
resposta que tornaria sa excel·lència no se entengués que dit agravi se remedie, que.s fassa nominació de persones per a què entenguen lo que
convindria fer perquè dit agravi se remedie. //
268r // E refferit lo dit parer y vot per lo dit senyor consaller Dusay, tots los altros senyors ecclesiàstic, militar y real, votant hu aprés de altro,
com és costum, foren del mateix vot y parer. E
aprés passats tots los dits vots, los dits senyors
deputats ab intervenció de dits senyors hoÿdors,
per a fer la dita embaxada a sa excel·lència, feren
nominació de les persones següents: per lo estament ecclesiàstic, lo senyor don Carles de Cardona, abbat del Estany, lo senyor sagristà Cassador, lo senyor canonge Dara; per lo stament
militar, don Jaume de Cardona, don Garau de
Queralt, lo senyor Miquel Oliver; per lo stament
real, lo senyor consaller Dusay, lo senyor Lluýs
Gibert, lo senyor Miquel Salgueda.
E feta dita nominació, aquellag fonc publicada
davant de tots, los dits senyors deputats y hoÿdors de comptes manaren a mossèn Lluýs Ruffeth, procurador de dit General, per a què prenguési horaj de sa excel·lència per fer dita
embaxada. E aprés dits senyors deputats y hoÿdors feren nominaciók de les persones següents,
per a entendre sobre dit fet y negoci, en cars que
de la resposta que ara se cobrarà de sa excel·lència no.s comprenga que dit agravi se remedia. //
268v // Per lo stament ecclesiàstic, lo senyor
don Carles de Cardona, abbat del Estany, lo senyor sacristà Cassador, lo senyor pabordre [...]
Albanell, lo senyor canonge Beuló, lo dagà Vi-

vers, lo senyor canonge Dara; per lo estament
militar, don Jaume de Cardona, don Garau de
Queralt, don Enrich Palau, lo senyora Miquel
Oliver, lo senyor Riambau de Corbera, senyor
de Llinàs, lo senyor Galceran Burguès; per lo
stament real, lo senyor consaller Dusay, lo senyor Miquel Salgueda, lo senyor Enric Terré
de Picalquers, lo senyor Lluýs Gibert, lo senyor
Miquel Bastida, lo senyor Pere de Farreres. La
qual nominació, encontinent, fou publicada
davant de tots per lo devall scrit notari y scrivà
major. // 269r // E aprés tantost tornà e digué a
dits senyors deputats y hoÿdors que sa escel·
lència li havia dit que anassen ara mateix, per
fer dita embaxada.

[1572 ]

E aquí mateix se’n anaren los dits nou embaxadors de sobre elegits per a fer la dita embaxada
a sa excel·lència, ab les tres masses grosses de la
present casa alsades, anant lo senyor consaller a
mà dretab, lo sagristà Cassador y don Jayme de
Cardona en una filera, anant lo dit Cassador al
mig per no poder anar a peu lo dit senyor don
Carles de Cardona, per tenir mal al peu, y per
so se’n anà a cavall primer, abc y consert que se
aguardaria a la entrada de dit senyor virrey; en
la segona filera anaven lo senyor canonge Dara
y lo senyor don Garau de Queralt; en la tersera
filera anaven lo senyor Miquel Oliver, lo senyor
Gibert y lo senyor Salgueda. E aprés, tornats los
dits senyorsd nou embaxadors en la present
casa de la Deputació, refferiren a les dites persones dels dits tres staments, axí com dit és, convocades per orgue del dit senyor consaller Dusay, com ells eren stats ab dit senyor virrey per
fer la dita embaxada, y que feta aquella, dit senyor virrey los havia respost com ell no entenia
en altra cosa sinó en fer resolre lo dit negoci als
doctors del consell, y que ell manaria que.s resolgués prest, que no ere vingut assíe per a rompre las constitucions de la terra.
En aquest jurà lo magnífic Pere Balle, novament
provehit de altre dels doctors del Real Consell
Civil en llocf y per promosió feta de la persona
del magnífic misser Miquel Tersa, advocat fiscal
en lo Consell Supremo de la real magestat.
269v

a. a continuació ratllat s.
b. a continuació ratllat fins.
c. a continuació ratllat companyons.
d. a continuació ratllat era.
e. altra vegada interlineat.
f. a continuació ratllat y que quant.
g. aquella...tots interlineat.
h. a continuació ratllat no.
i. a continuació ratllat ho.
j. a continuació ratllat per f.
k. a continuació ratllat en.

Dijous, a XXVIII. En aquest dia se convocaren
y congregaren en la present casa de la Deputació, al després dinar, los elets devalls scrits de
manament de dits senyors deputats y hoÿdors
sobre lo dit negoci dels officials nous. Ecclesiàstichs: don Carles de Cardona, lo sacristà
a. a continuació ratllat Oliver.
b. a continuació ratllat e.
c. a continuació una paraula ratllatda.
d. a continuació ratllat nous.
e. a continuació ratllat en esta terra.
f. a continuació ratllat de.
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Cassador, lo dagà Vivers, lo canonge Dara, lo
canonge Bauló, lo pabordre Albanell; militars:
lo senyor Galceran Burguès, don Enric Palau,
lo senyor Miquel Oliver, lo senyor Riembau de
Corbera; reals: lo senyor Lluýs Dusay, consaller
en cap, lo senyor Miquel Salgueda, Miquel
Bastida, Pere Farreres. E aprés, de manament
de dits senyors deputats y hoÿdors se convocaren en la present casa los doctors e o consultors
següents, sobre dit negoci, junctament ab los
assessors y advocat fiscal, // 270r // misser Aylla,
misser Masnovell, misser Gort, misser Ferran,
misser Mir.
Divendres, a XXX. En aquest dia, de matí, de
manament de dits senyors deputats y hoÿdors
se convocaren y congregaren en la present casa
de la Deputació los assessors, advocat fiscal y
doctors devall scrits sobre lo dit negoci dels officials nous, misser Aylla, misser Masnovell,
misser Gort, misser Ferran, misser Mir. E
aprés, al després dinar, de manament de dits senyors deputats y hoÿdors se convocaren en la
present casa les persones eletes dels dits tres staments, junctament ab dits doctors, assessors y
advocat fiscal. Ecclesiàstics: don Carles de Cardona, lo pabordre Albanell, lo pabordre Dara,
lo sacristà Cassador, lo dagà Vivers; // 270v //
militars: don Jayme de Cardona, Miquel Oliver, Riambau de Corbera, don Enric Palau,
Galceran Burguès, don Garau de Queralt; reals:
mossèn Miquel Salgueda, mossèn Enric Terré
de Picalquers, e los dits doctors, misser Aylla,
misser Masnovell, misser Gort, misser Ferran,
misser Mir.
Dissapte, a XXXI. En aquest dia, de matí, de manament de dits senyors deputats y hoÿdors de
comptes del dit General, se convocaren y congregaren en la present casa de la Deputació, les
ditesa persones eletes y doctors queb són estats
elegits per lo dit negoci dels officials nousc.

(Juny)
Dimecres, a IIII de juny. En aquest diad tornà
en la present ciutat de Barcelona lo senyor hoÿdor ecclesiàstic, qui ere anat a Tarragona per
sos negocis.
Dijous, a V. Festum Corporis Christi.
271r

Divendres, a VI. En aquest se convocaren y congregaren en la present casa de la Deputació les
persones eletes sobre dit negoci, de manament
a. dites interlineat.
b. que...elegits interlineat, damunt de devall scrits ratllat.
c. a continuació ratllat ecclesiàstichs don Carles de Cardona.
d. a continuació ratllat vingué en consistori.

de dits senyors deputats. E aprés de molt tracte
se determinà que los senyors Galceran Burguès
y Enric Terré anassen al senyor virrey per restar
la resposta del que estos dias proppassats, ab
moltas embaxadas, és estat supplicat, com de
fet aquí mateix se’n anaren.
Dissapte, a VII. En aquest dia, de matí, vingueren en la present casa de la Deputació, de manament dels senyors deputats y hoÿdors, los consultors predits que se acostumen convocar per
lo dit negoci. En aquest mateix dia vingué en
consistori mossèn Anthoni Anglès, scrivà de
manament y sacretari del senyor virrey, y digué, de part de sa excel·lència, com ell venia per
a fer-los assaber com sa excel·lència los sperava
a les deu hores en palàcio, per a dar-los una
carta de sa magestat. Y fonc-li respost per lo
il·lustre y reverent senyor deputat ecclesiàstic,
que ellsa enviarien a demanar los senyorsb deputat y hoÿdor del bras militar los quals no eren
vinguts encara en consistori, que essent-hi, anirien. E poc aprés arribats que foren dits senyors
deputat y hoÿdorc militars, tots los dits senyors
deputats y hoÿdors de comptes partiren de la
present casa de la Deputació, ab les masses
grosses alsades, acompanyats dels officials de la
casa y del General. // 271v // E anaren a palàcio,
e quant foren devant sa excel·lència, lo qual
stave retirat en una cambra xica de dit palàcio,
stant danpeus arrimat a una taula, dit il·lustre y
reverent senyor deputat ecclesiàstic digué que
ells eren aquí per lo que, per son secretari, sa excel·lència los havia enviat a dir. E aprés dit senyor virrey los dixd com ell tenia una carta de sa
magestat pere a sa senyoria yf estos altros senyors, la qual féu dar per dit son secretari a dit
il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic, dix que creya que ere de crehensa, y que
la crehensa ere que sa magestat li havia scrit los
digués, de sa part, que vehent la terra quant opprimida y vexada era de mala gent y lladres, y
que ell no era part deg traure’ls de la terra, y entenent que tocave a la Deputació de sercarh y
posar-hi algun remey, per ésser bé públic de la
terra, tinguessen a bé de mirar y pensar qui.n
remey hi porien posar, perquè la terra se asossegàs hi.s liberàs de la vexasió que los lladres y
mala gent la vexaven, com feye lo regne de
Aragó, que despenia vuyt mília lliures quiscun
any, per llansar la mala gent de la terra y remediar que aquella no sia vexada de lladres, que sa
a. a continuació ratllat avi.
b. a continuació ratllat del bras militar.
c. a continuació ratllat s.
d. a continuació una lletra ratllada.
e. a continuació ratllat als deputats la qual manà fer.
f. a continuació una paraula ratllada.
g. a continuació una paraula ratllada.
h. a continuació ratllat hi algun remy.
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magestat, no eximint-se del que té obligació en
mirar per lo bé y util de la terra, com és rahóa,
farà tot lo que li toque perquè de la terra sien
estirpats tants lladres y malsfactors com hi ha. E
dites les dites o semblants paraules, per dit senyor virrey, los dits senyors deputats y hoÿdors, per orgue de dit senyor deputat ecclesiàstic, que ells tractarien en consistori lo dit
negoci y que.n tornarien resposta a sa excel·lència. E aprésb, volent prendre comiat dits senyors deputats y hoÿdors, lo dit senyor virrey
los dix que també havia dit // 272r // a uns cavallers, que hi eren vinguts de part de la Deputacióc per cobrar resposta del negoci de las vergas
que portaven los officials dels comissaris [...]
[bulla] del escusado, com ell havia tractat lo dit
negoci ab los doctors del Consell, que.ls havia
aparegut que ell podied fer manamente als dits
comissaris de la dita bulla del escusado, que las
exequcions que tenien de fer las fessen per los
officials reals, que ell los ne donaria tants
quants volrien per la exequció de les coses contengudes en dita bulla, y que lo havia dit a dits
comisaris, y ells ho havien tingut per bé, però
que.u tractarien ab mossèn Saurí, qui ere receptor, del que.s tenia a rebre en virtut de dita bulla; y que aprés té entès que dit Saurí no li ha
aparagut bé que fessen la exequció officials reals sinó los officials elegits per dits comissaris,
perquè diu li appar seran més tamuts, y que
com ell no volrie que dit Saurí prengués occasió
alguna per desfer-se del càrrec que ha pres de
ser receptor dels delmes que.s tenen exhigir en
virtut de dita bulla, per lo que li han dit que dit
Saurí va sercant occasions de poder-se desfer de
dit càrrec, per no rehexir-li com ell pensave,
que ha accordat de scriurer-ho a sa magestat,
fent-li assaber lo que lo consell ha resolt aserca
de dit negoci, perquè sa magestat de allí enfora
provehesca lo que convinga; que assò és lo que
ell pot fer, y no més per ara, y que no li parria
mal que dits senyors deputats scriguessen a sa
magestat sobre lo dit negoci. E los dits senyors
deputats y hoÿdors, per orgue de dit senyor deputat ecclesiàstic, respongueren que besaven
les mans a sa excel·lència, que ells ho tractarien
també en consistorif. // 272v // E aprés vingueren en consistori los dits senyors Galceran Burguès y Enrich Terré, y digueren com ells eren
estats ab sa excel·lència per cobrar la resposta,
conforme los és estat ordenat ayr per los dits senyors deputat y hoÿdors y persones eletes. Y, en
effecte, digueren lo mateix que sa excel·lència
havie dit a dits senyors deputats y hoÿdors
a. a continuació ratllat im.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. a continuació unes paraules ratllades.
d. podie interlineat.
e. a continuació ratllat que.
f. a continuació ratllat y.

quant eren en palàcio, bé que no tant llarc ni estès com sa excel·lència ha dit a dits senyors deputats y hoÿdors.

[1572 ]

Dilluns, a VIIIIo. En aquest diaa, de matí y deprés dinar, se ajunctaren los dits consultors, per
lo dit negoci, en la present casa de la Deputació.
Dimars, a X. En aquest dia, de matí y aprés dinar, se convocaren los dits consultors en la present casa.
Divendres, a XIII. En aquest dia se ajunctaren
en la present casab los consultors predits, aprés
dinar, per dit negoci.
Dissapte, a XIIII. En aquest dia, de matí, se
ajunctaren en la present casa les persones eletesc. E més se congregaren los dits consultors
per dit negoci. // 273r // En aquest mateix dia
de dissapte, de matí, essent en consistori los
dits senyors deputats y hoÿdors de comptes,
mossèn Anthoni Anglès, scrivà de manament y
secretari del senyor virrey, vingué en consistori
y digué com sa excel·lència lo enviava assí per a
fer-los a ssaber com tenia una carta de sa magestat per als senyors deputats, y que sa excel·lència los aguardaria a tres hores, deprés dinar, en
palàcio. E los dits senyors deputats y hoÿdors,
per orgue del senyor deputat ecclesiàstic, respongueren que besaven les mans a sa excel·lència y que ells serien en palàcio a quatre horas,
que abans tenien a tractar negocis que occor
rien al General. E aprés dinar, a quatre hores tocades, los dits senyors deputats y hoÿdors de
comptes anaren concistorialment ab masses alsades, acompanyats dels officials de la present
casa y del General, al palau del senyor virrey. E
arribats allí, entraren en una instància en la qual
stave sa excel·lènciad, y digueren, per orgue de
dit senyor deputat ecclesiàstic, com ells eren
allí per lo que sa excel·lència los havie enviat a
dir. E aprés dit senyor virrey, tantost los donà
una carta de sa magestate, hi.ls digué de paraula
com sa magestat li havie scrit, que de paraula,
los digués que los deputats de Aragó havien determinat de fer dossents hòmens a peu y setanta
a cavall, a despeses del General d’Aragó, per estirpar de aquell regne los lladres y mala gent
que inquieten aquella terra, com se contenie en
una lletra que los dits deputats de Aragó havien
feta a sa magestat, còpia de la qual donà dit senyor virrey a dits senyors deputats y hoÿdors, y
que.ls // 273v // encarregava, per lo que [tocava] al bé públic y a la quietut de tots los poa.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat se.
a continuació ratllat de.
a continuació ratllat y consultors predits.
a continuació una lletra ratllada.
a continuació ratllat his.
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prestesa que convé, per lo quea veuhen que ells
passen havant. E los dits senyors deputats y
hoÿdors de comptes, per orgue de dit senyor
deputat ecclesiàstic, digueren que ells estaven
entenent en dit negoci, y que no.n llevarien mà
fins que fos del tot resolt, y que, per no ocupar-se en altres coses, havien enviat al senyor
virrey que.lsb perdonàsc si tant prest quant ells
volien no tornaven resposta a sa excel·lència de
und negoci que sa excel·lència los ha parlate,
per part de sa magestat, que és prou important
perquè, occupats en lo dit negoci dels dits agravis, no podien entendre en lo dit negoci.

blats de aquest principat de Cathalunya, que
ells tinguessen a bé de fer tal senyal quals d’ell
se sperava, perquèa los lladres y malfactós que
eren en aquesta terra fossen foregitats y la terra
se aquietàs. E los dits senyors deputats y hoÿdors, per orgue de dit senyorb deputat ecclesiàstic, respongueren que ells ho mirarien hy.u
tractarien, y aprés ne tornarien resposta a sa excel·lència.
Dilluns, a XVI. En aquest dia, de matí, vingueren en consistori don Lluýs de Cardona y molts
altros cavallers, essents presents en consistori
tots los senyors deputats y hoÿdors de comptes, y tots digueren com venien allí per supplicar-los de donar tota la calor y pressac en fer lo
que convenia, aserca dels agravis que.s feyen
per los comissaris de la bulla apostòlica dels
delmes y officials de aquells, perquè entenien
que ells passaven molt avant. E los dits senyors
deputats y hoÿdors, per orgue de dit senyor deputat ecclesiàstic, digueren que ells no entenien
ni entendrien en altro negoci fins que aquell
tingués conclusió. En aquest mateix dia, aprés
dinar, los dits senyors deputats y hoÿdors de
comptes enviaren lo senyor Ramon Vicens de
Santmanat y Santiga al excel·lent senyor virrey
per a què, de llur part, digués a sa excel·lència
com ells no podien entendre en resolre tant
prest quant volrien lo negoci dels bandolers,
del que los ha scrit sa magestat y sa excel·lència
los ha parlat, per la crehensa que.n tenia de sa
magestat, per estar occupats ara en lo negoci
delsd agravis que fan los comissaris de la bulla
dels delmes // 274r // y sos officials, que sa excel·lència los perdone que ells procuraran en resolrer-ho tant prest quant poran.

274v

Dimars, a XVII. En aquest dia vingué en consistori lo dit senyor Santmanat de Santiga, presents en consistori los dits senyors deputats y
hoÿdors, dix com ell, de part de sa senyoria, és
estat ab lo senyor virrey y li havia dit lo que per
part de sas senyories li era estat manat, y que sa
excel·lència li havia respost que no li pesaria
que la resposta tardàs pus fos bona.
En aquest mateix dia, de matí, vingueren en
consistori lo senyor don Jayme de Rochabertí y
de Tagamanent, ab molts altros cavallers, los
quals digueren que venien allí per supplicar a
ses senyories tinguessen a bé de entendre ab los
remeys que convinguessen per reparar los agravis que los comissaris de la bulla dels delmes y
sos officials fan als poblats de Cathalunya ab la
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat fa.
a continuació ratllat s.
a continuació ratllat que.s pogués en lo negoci.
a continuació ratllat la bulla.

Dijous, a XVIII de juny. En aquest dia vingueren en consistori los senyors Galseran Burguès
y Joan Luýs Lull, essent en consistori tots los
senyors deputats y hoÿdors, exceptat lo senyor
deputat ecclesiàstic, y digueren quef la ciutat
de Barcelona los enviaven assí a supplicar a sas
senyories que tinguesen a bé de procurar deg
spedir aquest negoci delh scusado, encara que
eren bé certs que no.s differí per culpa de sas
senyories, y que los senyors consellers, instats
per moltes personas dels tres staments, los
quals en açò tenen interès y tantbé la ciutat per
tenir baronies, tenint tant interès en lo negoci,
no podien dexar de ser inportans, lo qual supplicaven tinguessen a bé los perdonassen la inportància.
E los dits senyors deputats y hoÿdors, per orgue de dit senyor deputat militar, respongueren que besaven les mans a sas magnificiències
y a sas merçès del treball en venir a solicitar
quei certifficave quej per altro negoci // 275r //
no staven ajunctats que, per ser de tanta importància y occurent algunas difficultats que en lo
tracte del negoci se eren apunctadas, se ere differida la resolució, que essent-se feta la farien a
saber a sas magnificièncias, y que en lo interim,
stiguessen descansats que no faltarien en lo que
tocave al càrrec de llurs officis.
Dimecres, a XXV de dit. En aquest dia, essents
en consistori los senyors deputats y hoÿdors,
vingueren en dit consistori, de matí, los nobles
don Miquel Desbosck, don Miquel Palau y
molts altros cavallers, per a solicitar als dits senyors deputats lo dit negoci del scusado.
a. a continuació ratllat deu hen.
b. a continuació ratllat ho.
c. a continuació una paraula ratllada.
d. un interlineat, damunt de l ratllat.
e. a continuació ratllat de sa.
f. a continuació ratllat ells venien.
g. de interlineat.
h. a continuació ratllat delmes.
i. a continuació una paraula ratllada.
j. a continuació ratllat altr.
k. a continuació ratllat y.
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Dijous, a XXVI. En aquest dia tornaren los matexos per dit negoci. En aquest mateix dia no
vingué en consistori loa il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic, per sa indisposiciób. En aquest mateix dia de dijous foren
convocades en la present casa de la Deputació
les persones eletes següents: // 275v // don Garau de Queralt, don Jayme de Cardona, lo sacristà Cassador, don Enric Palau, lo senyor Galceran Burguès, lo senyor Enric Terré de Picalquers, lo senyor Miquel Salgueda, lo senyor
Lluýs Gibert, lo reverent senyor pabordre Albanell, lo reverent senyor dagà Viver. A les quals
persones eletes, com dit és, convocades en consistori, los dits senyors deputats y hoÿdors de
comptes, absent lo il·lustre y reverent senyor
deputat ecclesiàstic, per orgue del senyor deputat militar, digueren com en consistori se havia
feta nominació de les persones del reverent
il·lustre y magnífichs senyors misser Lluýs de
Copons, pabordre de Sant Pere dels Arquells,
don Garau de Queralt, lo senyor Enric Terré de
Picalquers, per anar a Roma a sa sanctetat per
les causas y rahons contengudes en la deliberació feta en consistori a 19 del present, y de les
persones del senyor canonge Dara, mossèn
Thomàs Pujades y de mossèn Honofre de Vilaseca, burgès de Perpinyà, per a sa magestat, en
Castella, per dites causes y rahons, y que ara entenen en fer les instruccions y desempatxos que
són mester perquè puguen partir. E pregaren
als dits misser Copons, don Garau de Queralt y
mossèn Terré, que allí eren presents, que volguessen acceptar lo dit càrrec. E les dites persones lo acceptaren, e se offeriren a fer tot lo que
fos mester, pus ere benefici de tota la terra.
276r

ans bé envià a dir per Melchior Rovira, altre
dels porters ordinaris de dit General, coma
stave indispost que no podie entendre en los affers del consistori.

[1572 ]

Dissapte, a XXVIII. En aquest dia no vingué en
consistori dit senyor deputat ecclesiàstic, per sa
indisposició.
276v

Dilluns, a XXX. Estb infrac.

277r

Die luned, XXX junii anno MDLXXII. Don Anton
dee Pau, don Jaume de Cardona, don Joan de
Guimerà, lo senyor Marlès de la Rabassa, don
Miquel Palau, don Guillem de Sinisterra, Pujades, Llanís, Joan Luýs Lull, Miquel d’Oms,
don Anton d’Oms, lo de Linàs, lo de Foxà, don
Perot de Castellet, don Joan Burguès, e molts
altros cavallers y ciutedans de Barcelona. E
constituïts en consistori, en presència dels senyors deputats militar y real, y senyors hoÿdors
de comptes, digueren que hanf presentada una
supplicació y requesta al senyor regent en la
Audiència Real, contenint, en effecte, // 277v //
que com per tres vegades hajen supplicat en la
Audiència que decretés una supplicació que se
és presentada, per part de molts cavallers, sobre
los excessos fets per certs officials qui.s diuhen
del scusado, y no hajen pogut alcançar que.s
decretàs, supplicaven y requerien al dit senyor
regent que aquella decretàs perquè poguessen
alcançar justícia.

279r

Dilluns, a XXX deg juny de MDLXXII. En aquest
dia, de matí, entre nou o deu hores, constituhits personalment en consistori de la present
casa de la Deputació, comh est costum, los
il·lustre y molt reverent y molt magnífichs senyors deputatsi y hoÿdors de comptes del Ge-

Divendres, a XXVII. En aquest dia vingueren en
consistori, cridats per los senyors deputats y
hoÿdors de comptes, lo senyor canonge Dara,
mossèn Thomàs Pujades y mossèn Honofre Vilasecha, a les quals persones fonc dit per los senyors deputats y hoÿdors de comptes, per orgue del senyor deputat militar, absent lo senyor
deputat ecclesiàstic, com en consistori s’ere
feta nominació d’ells per anar a Castella, a sa
magestat, per les causes y rahons fetes en la deliberació a 19 del present mes de juny, pregantlos tinguessen a bé que acceptassen lo dit càr
rec. E los dits senyors canonge Dara, Thomàs
Pujades y Vilasecha, acceptaren lo dit càrrec, e
se offeriren ésser prests y aparellats en fer tot lo
que convindrie, perc benefici de la terra. En
aquest mateix dia no vingué en consistori lo senyor deputat ecclesiàstic, per sa indisposició,
a. a continuació ratllat dit.
b. en l’assentament corresponent a divendres, dia XXVII, es llegeix ratllat En aquest dia no vingué en consistori dit senyor
deputat ecclesiàstic ans envià.
c. a continuació una paraula ratllada.

a. a continuació ratllat ere.
b. Est infra interlineat.
c. a continuació ratllat En aquest dia, stants en consistori
de la present casa de la Deputació los molt reverent y molt
magnífics senyors deputats y hoÿdors de comptes del General de Catalunya, absent del dit consistori lo il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Vic, deputat ecclesiàstic, per sa indisposició, vingué mossèn Gabriel [Montluys], causídic,
ciutadà de Barcelona, en dit concistori, y aportà un llibret
stampat de quatre o sinc coherns intitulat “Regulae ordinaciones et constituciones cancellarie apostolice sanctissimi domini
nostri Gregorii, divina providencia Pape XIII”, lo qual dix li
havien enviat de Roma per a què enviàs a Tarragona, y entre
les dites regles contengudes en dit llibret hi avia una regla de
nombre 62, la qual stava intitulada “Revocacio decimarum et
aliarum impossicionum”, del tenor següent: “Item Revocavit”. En aquest mateix dia vingueren en consistori les persones següents: Don Anthon de Pau, don Jaume de Cardona.
d. lune interlineat.
e. a continuació ratllat sant.
f. a continuació ratllat donada una supplicació.
g. de...hores interlineat.
h. com est costum interlineat.
i. a continuació ratllat del General del present de Cathalunya.
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neral del principat de Catalunya, absent del dit
consistori per sa indisposició lo il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Vic, deputat ecclesiàstic, comparegué en dit consistori mossèn Gabriel Monyós, causídic, ciutedà de Barcelona, e
presentà a sas senyories un libret ab stampat, de
forma de octau, lo qual dix que le.y havien enviat de Roma per a què.l remettés a Tarragona,
en lo qual dix se contenie la revocacióa feta per
sa santedat del papa Gregorio XIII, benaventuradament regnant enb la sglésia de Déu, de la
concessió feta perc la bona memòria del papa
Pio Quint, predecessor de sa santedatd, del millor delmere de quiscuna parròchia, lo qual libret dexà a sas senyories en consistori, yf fonc
vist y legit per mig, Miquel Baltazar Dot, notari
de Barcelona y // 279v // scrivà major del dit General devall scrit, enh presència de sas senyories,
que diti libret stave intitulat enj son principi y
comensave en lo modo següent: “Regule ordinacionis et constitucionis cancellarie apostolici
sanctissimi domini nostri Gregorii, divini providencia Pape XIIIk. Rome apud heredes Anthoni
Bladii inpressores camerales MDLXXII”, yl la fi
del dit libret accabave en lo modo següent:
“Lecte et publicate fuerunt supra scripte regule
ordinaciones et constituciones Rome in cancellaria apostolica, anno Incarnacionis Dominice
MDLXXII, die vero sabbati ultima mensis maii,
pontifficatus sanctissimi domini nostri Gregorii,
divina providencia Pape XIII, anno primom.
Claudius Seccholinus custos Rome apud heredes
Anthonii Bladii impressoris camerirales”. E
aprésn, encontinent, en dit llibret stampat fonc
trobada y llegida per mi, dit y devall scrit notari
y scrivà major, eno presència de sas senyories,
una regla de nombre 62 que comensavap en lo
modo següent: “Regula 62q. Recovacio decimarum et aliarum inposicionum. Item, revocavit
quascunque decimarum subsidiorum vigesimae
et aliorum [...] imposiciones que a prefato Pio
Quinto, predecessore suo, ex quavis causa eciam
insubsi[dionem] expedicionis contra turchas et
ortodoxe fidei hostes emanarunt, et quascunque

facultates super decimarum vigesime et onerum
huiusmodi exaccione quibusvis fructuum et procuratuum Camere Apostolice debitorum collectoribus et Apostolice Sedis nunciis ab eodem predecessore concessas suspendit quoque ad sue Sanctitatis
et Sedis Apostolice beneplacitum quascunque plenarias indulgencias, licet”.
280r

281r

a. a continuació ratllat de la [...] que fa sa santetat de Gregorio.
b. en..Déu interlineat.
c. a continuació ratllat d.
d. a continuació ratllat a la magesat del rey, nostre senyor.
e. delmer interlineat, damunt de delmers ratllat.
f. a continuació ratllat aquell vist.
g. a continuació ratllat notari.
h. en...senyories interlineat al marge esquerre.
i. dit libret interlineat.
j. en...comensave interlineat.
k. a continuació ratllat y en la fi del dit lib.
l. a continuació ratllat en.
m. a continuació ratllat Claudius.
n. aprés encontinent interlineat.
o. en...senyories interlineat.
p. a continuació ratllat y continuava lo següent.
q. a continuació repetit Regula 62.

E legit que fonc per mi, dit y devall scrit notari,
lo que de sobre stà scrit y insertat, me manaren
ses senyories que.u tragués del dit llibret stampat e que.u continuàs en lo dietari ordinari de la
present casa de la Deputació. E encontinent yo,
dit y devall scrit notari y scrivà major del dit General, tragué de laa dita regla 62b, continuada en
lo dit llibret stampat, lo que de sobre stà scritc,
yd continuí-hi.u en lo present dietari. Y aprés de
continuat ho comproví, dee mot a mot, ab lo
que stava continuat en dit llibret stanpatf. Y trobí stave axí com de sobre stà continuat. E aprés,
tantost fonc tornat lo dit libret al dit Gabriel
Monyós, qui.l demanàg y se’l ne portà de dit
consistori. En aquest mateix dia de dilluns, vingueren en consistori los cavallers devall scrits.

[Jesús Maria]

MDLXXII

Juliol
Dimars, lo primer de juliol. En aquest dia foren
ajustats en consistori losh consultors són applicats en lo negoci dels delmes, ab los assessors y
advocat fiscal de la present casa, de matí, y tots
conformes, los dits doctors resolgueren que.s
presentàs per lo sýndic del dit General una requestai, yj la regla 62 de la revocació de las concessions de las dècimas, als molt reverentsk fra
Pere Frigola y fra don Joan de [Tormo], comissaris [...] de la pretesa concessió apostòlica de
lol delme de la millor casa de quiscuna parròquia, la qual requesta fonc ordenada per dits
doctors; y aprés aquella legida devant los senyors deputats y hoÿdors en consistori, absent
de aquell lo il·lustre y reverendíssim senyorm
deputat ecclesiàstic. E aprés manaren sas senyoriesn en dit consistori, a mi, Miquel Baltazar
Dot, scrivà devall scrit, que enviàs alguno escria. a continuació ratllat dit.
b. a continuació ratllat estampada e.
c. a continuació ratllat hi.u continuí.
d. y interlineat.
e. de mot a mot interlineat.
f. a continuació ratllat y és del tenor de sobre contengut.
g. demanà y interlineat.
h. a continuació ratllat doct.
i. a continuació ratllat lo qual fonc.
j. y...dècimas interlineat al marge esquerre.
k. a continuació ratllat pares inquisidors, com.
l. a continuació ratllat millor.
m. a continuació ratllat don.
n. a continuació ratllat que a.
o. a continuació ratllat criat.
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vent meu a presentar dita requesta a dits pretesos commissaris. E axí lo mateix dia, aprésa dinar, se presentà dita requesta a dits asserts
commissaris per Luýsb [Garcia], scrivent jurat
meu, [com se] conté en lo acte de dita presentació continuat en lo manual de la scrivania major. En aquest dia no vingué lo senyor deputat
ecclesiàstic.
281v

Dimecres, a II de juliol. En aquest dia foren
ajustats, de matí, los doctors o consultors applicats en lo dit negoci dels delmes, exceptoc
misser Gort qui no ere en ciutat, junctament ab
los assessors y advocat fiscal del General en la
present casad, per manament dels dits senyors
deputats y hoÿdors de comptes, los quals doctors, aprés de haver legida ye entesa la resposta
que los dits commissaris asserts ayr havien feta
a la presentació de la dita requesta, resolgueren,
tots conformes, que.s presentàs una altra requestaf, la qual dits doctors [ordenaren] als dits
asserts commissaris per lo dit sýndic, y una còpia auctèntica de lag dita regla 62 de la revocació de las concessions de las dècimas, com stave
continuada en lo dietari presenth, a XXX del
passat, y que dita còpia auctèntica se dexàs a
dits commissaris, y que.s fes fe del acte deli syndicat de dit mossèn Bonet, sýndic a dits commissaris. E més resolgueren quej jo, dit y devall
scrit scrivà major, yk monl scrivent jurat, fessen
una respostam al manament fet ayr per dits comissaris a mi y a dit monn scrivent jurat, Luýs
Garcia, y una appellació juncta- // 282r // ment
ab una scripturao la qual tots los dits doctors
conformes ordenaren en consistori. E aprés
dits senyors deputats y hoÿdors de comptes,
absent com dit és lo dit il·lustre y reverendíssim
senyorp deputat ecclesiàstic, manaren que la
dita requesta y còpia de dita regla 62 presentàs
lo dit sýndic als dits commissarisq, que jo hi enviàs un scrivent dels meus perr fer dita presentació, e ques jot presentàs la dita resposta, e que
mossèn Luýs Ruffet, notari y official de la casa,

ne llevàs acte. E axí fonc fet lo matex dia, com
se pot veure en lo acte de la presentació de dita
requesta y còpia, rebut vuy en poder meu y
continuat en lo manual de la scrivania major y
en lo altro acte de la presentació de dita resposta, rebut en poder de dit mossèn Ruffet, lo
dia present. En aquest dia no vingué en consistori lo il·lustre y reverendíssim senyor deputat
ecclesiàstic.
282v

a. aprés dinar interlineat.
b. a continuació ratllat scrivà.
c. excepto...ciutat interlineat al marge esquerre.
d. a continuació ratllat los quals.
e. a continuació ratllat hoÿda.
f. a continuació ratllat y una còpia auctènctica.
g. a continuació ratllat que.
h. a continuació ratllat y ue dita còpia.
i. a continuació ratllat e més.
j. a continuació ratllat q.
k. y..jurat interlineat al marge esquerre.
l. a continuació ratllat substitu.
m. a continuació ratllat y.
n. a continuació ratllat substitut.
o. a continuació ratllat dits.
p. a continuació ratllat don.
q. a continuació ratllat en poder meu.
r. a continuació ratllat presentar.
s. a continuació ratllat mo.
t. a continuació ratllat dit.
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Dijous, a III de juliol. En aquest dia se convocaren en la present casa, los doctors o consultors
són desobre nomenats per lo dit negoci, junctament ab los assessors y advocat fiscal de la
present casa, e ordenaren una scriptura per a
què se presentàs als dits pretesos commissaris
de la concessió pretesa del millor delmer de
quiscuna parròquia, la qual fou legida per mi
devant los senyors deputats y hoÿdors de
comptes, absent del consistori lo senyor deputat ecclesiàstic. E aprés de legida manaren sas
senyories quea lo acte de dita presentació rebés
mossèn Francesc Cavaller, ajudant ordinari de
la scrivania major, y axí fonc fet, com se pot
veure en lo dit acte rebut en poder de dit Cavaller, continuat en lo manual de la scrivania major del dit General. En aquest matex dia se convocaren y.s congregaren en la present casa las
personas eletas del(s) dits tres braçosb sobre dit
negoci, entre los quals hi fonc lo conseller en
cap de la present ciutat y molts altros de las ditas personas eletas. A les quals personas axí eletes, fonc proposat per los dits senyors deputats
y hoÿdors // 283r // de comptes, absent del consistori lo dit senyor deputat ecclesiàstic, per orgue del dit senyor deputat militar, com ells havien fet convocar assí a las ditas personas eletas
per a mostrar-los las instrucions que havien fetas fer, lasc unas per als enbaxadors qui van a
Roma, y las altras per als enbaixadors qui anaven a Castella, y saber d’ells si.ls parexien bé, y
més per mostrar-los los actes que se eren presentats als dits pretesos commissaris y las respostas que havien fet los dits commissaris fins
en aquell diad, de las quals instruccions, las que
són per a Roma foren legidas devant tots per lo
senyor misser Luýs de Copons, y las que són
per ae Castella foren legidas per lo misser Francesc Sans, y dits actes presentats a dits comissaris foren legits per mi, dit scrivà major, y las respostas que dits commissaris havien fetas. E oÿt
que fonc tot per ditas personas eletas a totas apparegué bé tot, y digueren a dits senyors deputats y hoÿdors que, ab tota la diligència possible, fessen que dits enbaixadors partissen lo
a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat la pnt.
a continuació ratllat en.
las unas interlineat.
a continuació ratllat y.
a continuació ratllat Roma.
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més prest que fos possible. // 283v // En aquest
dia de dijous, a III de juliol no vingué lo senyor
deputat ecclesiàstic.

284r

Divendres, a IIII de juliol vingué en consistori
mossèn Anthoni Joan Bonet, sýndic del dit General, stant en aquell dits senyors deputats y
hoÿdors, absent lo dit senyor deputat ecclesiàstic de dit consistori, y aportà una còpia de una
provisió que los dits asserts commissaris ayr havien feta y dada a mossèn Pau, en lo [...] y ha
llur, en resposta de les requestas que per lo dit
sýndic y appellahors que per ell y altros eren
stadas presentadas als dits commissaris, la qual
scriptura és en la plica corrent. En aquest dia
no vingué en consisotri lo senyor deputat ecclesiàstic.
Dissapte, a V de juliol. En aquest dia no vingué
en consitori lo senyor deputat ecclesiàstic.

Dimecres, a VIIII. En aquest dia, de matí, entre
set y vuyt hores, se embarcaren en la platga de
la mar de la present ciutat los reverent il·lustrea
y magnífichs senyors misser Luýs de Copons,
abbat de Sant Pere dels Arquells, lo il·lustre
don Garau de Queralt, senyor de Santa Coloma de Queralt, y lo senyor [mossèn] Enric Terré de Picalquers, embaxadors, per los senyors
deputats y hoÿdors de comptes del General de
Cathalunya elegits y anomenats per anar en
Roma a sa sanctedat, per les causes y rahons
contengudes en y ab una deliberació per dits
senyors deputats y hoÿdors feta ab... del mes de
juny proppassat, los quals se embarcaren per
anar, com dit és, a sa santedat ab dos bargantins. En aquest mateix dia vingué e tornà en
concistori lo il·lustre y reverendíssimc bisbe de
Vic, deputat ecclesiàstic, que per sa indisposició
ha stat absent del present concistori alguns dies
fins lo dia present, que és tornat.

a. il·lustre interlineat.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació ratllat bisbe se.
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Dietari número 20
Folis 1r-228r

Trieni 1572-1575
MDLXXII.
Dietarium multum reverendi et magnificorum
dominorum Jacobi Cervero, archidiaconi de Corbera et canonici ecclesie Dertusensis et suorum
condeputatorum, incipiens die prima mensis augusti, anno a Nativitate Domini millesimo
quinqentesimo septuagesimo secundo.
1r

Jhesús. Agost del any de la
Nativitat de Nostro Senyor mil
sinch-cents setanta-dos. MDLXXII.
Divendres, lo primer de agost. En aquest dia,
de matí, a vuyt horas tocades, essent-se convocats y congregats en la present casa de la Deputació losa il·lustre reverendíssim y molts magnífichs senyors, los senyors deputats y hoÿdors
de comptes del General de Catalunya del
trienni passat y los molt reverent y molt magnífichs senyors, los senyors mossèn Jaume Cerveró, ardiacha de Corbera y canonje de la Seu
de Tortosa, mossèn Enrich Agullana, donzell
en Barcelona domiciliat, mossèn Joan Bolet,
burgès de la vila de Perpinyà, deputats del dit
General de Catalunya, y mossèn Joan Spuny,
canonge de la Seu de Barcelona, hoÿdor de
comptes del dit General ara novament estrets,
// 1v // junctament ab los magnífichs senyors
mossèn Galceran de Vallgornera, donzell en la
dita vila de Perpinyà domiciliat, y ab mossèn
Jaume Fortuny, ciutedà de la dita ciutat de Tortosa, los quals encara no són vinguts en la present ciutat per lo present trienni, qui comense a
córrerb lo dia present que comptam lo primer
de agost, MDLXXII, en la present casa de la Deputació de aquella partiren tots juncts anants
com és costum: los vells a mà dreta y los nous a
mà squerra al anar, y al tornar los nous a mà
dreta y los vells a mà squerra, exceptat lo il·lusa. a continuació ratllat hon.
b. a continuació ratllat la.

tre y reverendíssim senyor bisbe de Vich, deputat ecclesiàstic passat, lo qual, per rahó de sa
dignitat, sempre anà a mà dreta. Y anaren a la
Seu de la present ciutat de Barcelona e hoÿren
una missa del Sperit Sanct en la capella de la
beneventurada santa Eulària, patrona nostra, e
hoÿda la dita missa se’n tornaren en la present
casa de la Deputació, anants sempre consistorialment ab las maças alçadas y acompanyats de
molts officials del dit General y de la present
casa de la Deputació y de motls cavallers y altra
gent en moltitut copiosa. // 2r // Y tornats que
foren en la present casa de la Deputació tots se
assegueren entorn de la taula, o taulell, de la
instància de la scrivania major del dit General.
E los dits mossèn Jaume Cerveró, mossèn Enrich Agullana, mossèn Joan Bolet, deputats,
com dit és novament extrets, y mossèn Joan
Spuny, hoÿdor de comptes del dit General, novament extreta, tantbé ab los altros sos
conhoÿdors qui, com dit és, són absents, prestaren lo sòlit y accostumat jurament y sagrament y homenatje, e hoÿren la sòlita sentència
de excomunicació que accostumen de prestar y
hoyr los senyors deputats y hoÿdors de comptes del dit General, en lo introhit de llurs officis
en la forma accostumada. E prestat que fonch
lo dit jurament, tots los dits senyors deputats y
hoÿdors de comptes del dit General nous, junctament ab los vells, se’n entraren en lo hort de
la present casa y se assegueren en lo lloch en lo
qual se accostume de tenir lo concistory en los
stius, tots, y aprés los // 2v // passats se’n anaren, y los predits novament extrets senyors deputats y hoÿdor de comptes restaren en lo dit
consistori. E aprés de haver un poch tractat entre si, se’n anaren de dit consistori y se’n anà
quiscú a sa casa, acompanyats de molta gent.
Dissapte, a dos. En aquest dia los senyors tres
deputats y hoÿdor de comptes ecclesiàstic, consistorialment, ab maças alçadas, acompanyats
a. a continuació ratllat s.
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dels officials de la present casa de la Deputació
y del General, anaren a vesitar lo excel·lent senyor prior de Castella, loctinent y capità general de sa magestat en lo present principat de
Catalunya y comptats de Rosselló y Serdanya,
lo qual stave en lo carrera Ample de la present
ciutat; y quant foren devant sa excel·lència li digueren, per orgue del dit senyor ardiacha Cerveró, com a Déu havie plagut que ells eren stats
extrets en deputats y hoÿdorb de comptes del
General de Catalunya, junctament ab mossèn
Galceran de Vallgornera y mossèn Jaume // 3r
// Fortuny, per aquest trienni, y que venien a sa
excel·lència per ferlo que devien y per offerir-se
a sa excel·lència en tot lo que ells lo porien servir, supplicant-lo que tingués aquell compte ab
la terra que tots confiaven. E lo dit excel·lent
senyor prior y loctinent general los respongué
se ere alegrat de tal extracció y, que segons la
relació que de sas personas tenie, no podie ser
sinó que lo General fos ben governat.
Dilluns, a IIII. En aquest dia prestà lo sòlit jurament, sagrament y homenatje lo magnífic mossèn Jaume Fortunyc, ciutadà de Tortosa, novament extret en hoÿdor de comptes del dit
General per lo stament real. // 3v // En aquest
mateix dia de dilluns, a quatre de agost, vingueren en consistori quatre frares de prehicadors
per a convidar a sas senyories en la festa de sant
Domingo, que.s celebrave demà, per ells, en la
sglésia de llur monestir de prehicadors de la
present ciutat.
Dimars, a V. Festum sancti Dominici. En aquest
dia sas senyories anaren, ab maças alçadas, concistorialment acompanyats de molts officials de
la Deputació y del General, a la sglésia del monestir delsd frarers prehicadors de la present
ciutat, en la qual se celebrava la festa del beneventurat sant Domingo y hoÿren offici y sermó.
E aplagaren-se en casa del senyor deputat ecclesiàstic, lo qual posave en lo carrer dels Mirallers, de la qual partiren y en aquella tornaren,
axí mateix.
Dimecres, ae VI. Festum Transfiguracionis.
4r

Dijous, a VII. En aquest dia prestà lo sòlit jurament, sagrament y homenatje lo magnífic senyor mossèn Galseran de Vallgornera, donsell,
en Perpinyà populat, novament extret en hoÿdor de comptes per lo stament militar.
Diumenge, a X. Festum sancti Laurencii.
a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat sa.
a continuació ratllat s.
ciutadà de Tortosa, interlineat, damunt de ho ratllat.
a continuació ratllat preh.
a continuació ratllat XXVI.

4v

Dimecres, a XIII. En aquest dia partí de la present ciutat de Barcelona, mossèn Galceran de
Vallgornera, hoÿdor de comptes militar, per
anar a la vila de Perpinyà per visitar sa casa.
Divendres, a XV. Festum Assumpcionis Beastissime Marie.
Dissapte, a XVI. Festum beati Rochi.

5v

Dimecres, a XXVII. En aquest dia vingueren en
consistori quatre frares del monestir de sant
Agostí de la present ciutat, y convidaran a sas
senyories per la festa de sant Agostí que celebraven ells en llur monestir, demà.

6r

Dijous, a XXVIII. En aquest dia sas senyories
anaren consistorialment, ab maças alçades,
acompanayts dels officials de la Deputació y del
General, en la sglésia del monestir de sant
Agostí de la present ciutat de Barcelona, en la
qual se celebrave la festa del beneventurat sant
Agostí.

6v

Satembre

MDLXXII

Dilluns, el primer de satembre. Festum sancti
Lupi.
Dissapte, a VI. E en aquest dia, entre las nou y
deu hores ans de mitxdia, vingué en la casa de la
Deputació lo il·lustre y molt reverend senyor
don Rodrigo de Mendoça, altre dels inquisidors
del present Principat, al qual hisqueren a reebre
los senyors deputats y oÿdors de comptes fins a
la porta del ort, ab las mases altes, y segué entre
lo senyor deputat ecclesiàstich y militar, y assegut dit senyor dona Rodrigo dix a dits senyors
deputats com ell stava de partida per a anar a
Çaragoça a servir de inquisidor en dita ciutat y
regne de Aragó, y que venia a ses senyories per a
dir-los que, per ser ell tant afficionat a.n aquest
Principat y a dits senyors deputats, en comú y
en particular, no havia volgut partir-se’n sens
despedir-se de ses senyories y supplicar-los li
manasen tota cosa los fos servey, y que si en lo
temps // 7r // que ha tingut lo dit càrrech de
inquisidor en lo present Principat, havia caygut
en alguna falta en lo que tocava al servey de
aquest Principat y de ses senyories, los supplicava li perdonas[en] perquè sa intenció no era
may stada sinó de tenir tota bona conformitat y
correspondència [en] lo present Principat y,
specialment, en les coses de las generalitats y ab
dits senyors deputats, axí en comú com en particular, y moltes altres paraules de gran compte
y bona criansa. E los deputats, ço és, lo senyor
deputat ecclesiàstich y aprés, consecutivament,
a. a continuació una paraula ratllada.
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los altres y los senyors [oïdors] de comptes, li
respongueren com restavan en molta obligació
a sa senyoria de la mercè los f[eia] de sa visita,
hi.ls pesava molt, axí en comú com en particular, que sa senyoria se’n anàs del p[resent] Principat, per la contentació y mercè que tot lo present Principat rebia de tenir persona [de] tanta
qualitat y compliments com sa senyoria era en
dit càrrech, y havian vist ab quanta [rec]titut y
justícia havia servit son offici en servey de Deú y
de sa magestad y bé de tot lo [Prin]cipat, y axí.l
supplicaven que si en alguna cosa, axí en comú
com en particular, lo podian se[rvir] hont se
vulla que fos, los ho manàs perquè ho farian ab
molta gran voluntat y moltes altres pa[raules]
de gran compliment; y dit açò se’n anà de concistori y dits senyors deputats lo acompa[nya-]
ren fins a dita porta de l’ort.
En aquest mateix dia vingué en concistori lo
magnífich micer Pau Agullana, doctor en
[drets], de part del molt reverend senyor inquisidora..., dient que dit senyor inquisidor havia
entès que alg[uns] officials de ses senyories havian pres a mossèn Miquel Domènech, y que és
costum de fer a saber [als] tribunals que prenian algun familiar de notificar-los com aquell tal
era familiar, y que [per tant] feyan a saber a ses
senyories com dit Domènech era familiar del
Sant Offici, però que sem[pre] que ses senyorias
lo prenguessen per coses tocants a les generalitats y drets de aquell, que no entenian sinó en
dar lloch a que ses senyorias procehissen contra
dit Domènech, seg[ons] de justícia trobarian
ésser fahedor. E encontinent, dits senyors deputats manaren al magnífich miçer Joan Batista
Serra, ass[essor] del dit General, perquè, de part
de dits senyors deputats, digués a dit senyor inquisidor com dit Domènech era stat pres per
coses y negocis tocants las generalitats. Y tornat
dit senyor [miçer] Serra en concistori, dix com
ell havia dit al senyor inquisidorb... lo que ses
senyorias li havien mana(t), y que dit senyor inquisidorc... havia respost que se senyorias procehissen contra dit Domènech, com los fos servey que ell no entenia, sinó end aqueix altres
negocis concernents los drets del General, dar
tota la ajuda y favor que ses senyorias manaran.
En aquest mateix dia vingueren en concistori
mossèn Bernat Taverner y mossèn Jaume Janer, mercaders y deffenedors de la mercaderia
de la present ciutat, per part dels hon[orables]
cònsols de la Llotja, per a convidar a dits senyors deputats per las vespres, y lo s’endemà al
a.
b.
c.
d.

a continuació un espai en blanc.
a continuació un espai en blanc.
a continuació un espai en blanc.
a continuació ratllat p.

offici y vespres, de la festa fan en la Llotja de la
present ciutat en honor de la Nativitat de Nostra Senyora que era lo dilluns més propvinent; e
los senyors deputats los respongueren, per orgue del senyor deputat ecclesiàstich, que ells
treballant en deso[...]-se de negocis per trobar-se en dita festa hont no que.ls tinguessen
per scusats.

[1572 ]

Diumenge, a VII. E en aquest dia tornà lo molt
magnífich senyor mossèn Galceran de Vallgornera de la vila de Perpinyà, hont era anat per ha
visitar sa casa, en la present ciutat de Barcelona.
Dilluns, a VIII. Festum Nativitatis Beate Marie.
8r

Diumenge, a XXI. En aquest dia, entre nou y
deu hores, vingué en con[sistori] lo doctor mestre Francisco Xanxo, capellà de la capella del
magistrad y consultor del Sant Offici y canonge
y cathedràtich jubilat en theologia en sala [...],
lo qual lo dia abans, entrant per lo portal de
Sant Anthoni de la present ciutat ab sos criats y
tres o qu[atre] adzembres de roba, no.s volgué
may detenir per a que se regonegués la roba
que portava en ditas ca[xes], ny volgué donar
penyora per la seguretat del dret del General,
ans féu molta resistència dient [que] anava per
negocis del Sant Offici y excomunicava a la
guarda del General de dit portal, segons [...]
Miralles, guarda del General en dit portal, ne
féu denunciació als senyors deputats y consta
ab testimo[nis]; y per ço los senyors deputats, la
mateixa nit, provehiren, ab consell de llurs assessors, que anassen al hostal [on] dit doctor
Xanxo posava y li prenguessen tota la roba y caxes que port[ava], y la posasen en la casa del General per seguretat dels drets. Y axí, en [orde] de
dita provisió, requeriren a mossèn Pere Salaverdeguera, algutzir del senyor [...], y a mossèn Benet Ponç, sots-veguer de la present ciutat, que
assistissen a las guardes per prendre dita roba y
exeq[utar] dita provisió. E encontinent, tocada
dita requesta, anaren a la posada hont dit doctor Xanxo [posa]va, que era en casa la viuda
Carles, prop la carniceria d’en Soros, y li tragueren tres caxes de ro[ba] y la portaren al General, protestant dit mestre Xanxo que ell no
era obligat a pagar dret del General per [ser] inquisidor y fent grans comminacions de penes.
Y per ço, lo endemà que era lo present dia, vin
[gué] a demanar perdó a dits senyors deputats
del que havia fet que ell, com ha mal pràtich
dels drets de [la] terra y no per pensar prejudicar en res als drets del General, havia fet lo que
féu, y que ell se sotsm[etia] a tota correcció y
ordinació de ses senyorias, y que concider[esen] sa simplicitat y poca pràtica de senblants
negocis, y en açò [...]diren lo reverend canonge
Vileta y don Francisco Dezbosch qui ven[ia] en
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sa companyia, los quals certificaren a dits senyors deputats que [era] persona molt important y hu dels més doctes doctors de Spanya
[en] thelogia, y que la magestad lo manava
anar en Roma per neg[ocis] importantíssims. Y
dits senyors deputats, dites coses atteses, manaren restituir totas las ditas caxes y roba, regonegudes si y havia res que degués dret al General, y li digueren que a ells pesava ser-se
seguit ab sa persona lo que era stat, perquè no
podien fer altre per lo càrrech de llurs officis y
moltes altres parau[les] de gran compliment. E
lo dit mestre Xanxo, los féu moltes gr[àcies] y
se’n anà molt content y satisfet de la mercè
que los senyors deputats li havien feta de admetre-li sa submissió y de ma[nar]-li tornar sa
roba.
14v

Decembre

llor poguessen acertar en fer lo que tocave al
servey de Déu, de sa magestat y bé de tot lo
present Principat. E encontinent, manaren a
mi, Francesch Cavaller, altre dels ajudans ordinaris de la scrivania major y regent lo offici de
scrivà major del dit General, que llegís dita lletra en presència de dits senyors diputats, y de
totes les persones allí convocades; la qual llegida, les dites persones votaren partícularment
quiscú sobredita preposició; e la major part de
dites persones conclogueren y aconsellaren a
dits senyors diputats que ellegissen persones
dels tres staments, perquè aquelles, ensemps
ab dits diputats, vesen lo que se havie de fer y
respondre sobre les coses contengudes en dita
lletra e de qui dits embayxadors consultaven.
E encontinent los dits senyors diputats, hoïts
dits vots, elegiren les persones següents, ço és,
per lo bras ecclesiàstich, lo il·lustre y molt reverent don Carles de Cardona, abat del Stany,
lo il·lustre y molt reverent don Bernat de Cardona, abbat de Camprodona, y los reverents
mestre Lluís Joan Vileta y miçer Onofre Cellers, canonges de Barcelona; per lo bras militar, don Jaume de Cardona, mossèn Galceran
Burguès, mossèn Miquel Oliver y mossèn
Riembau de Corbera, senyor de Llinàs; y per
lo bras dels ciutadans, miçer Miquel Çarrovira, conseller en cap de la present ciutat, mossèn Miquel Salgueda, mossèn Lluís Gibert y
mossèn Miquel Bastida. E feta dita notació y
publicada en presència de totes les dites persones totomb.

MDLXXII

Dimars, a VIIIIo. En aquest die, després dinar,
se convocaren, de ordinació dels senyors diputats, les persones dels tres staments les quals,
convocades y congregades en la sala gran de la
dita casa, los senyors diputats, ensemps ab los
honorables hoïdors de comptes, lo hoïdor real
absent de la present ciutat y vegaria de Barcelona, ensemps ab los assessors del dit General
per orgue del molt reverent senyor diputat ecclesiàstich fonch proposat la causa perquè los
havien fets convocar, dient que per los diputats llurs predecessors eren stats tramesos embayxadors, per part del present Principat, a las
corts de sa Sanctedat y de sa magestat sobre lo
negoci del scusado atorgat per lo summo pontífice, papa Pio Quint, leshores regnant en la
cadira de sanct Pere, a la magestat del rey, nostre senyor. E que havent rebudes, dies havie,
lletres dels embayxadors del dit General, residins en cort de sa magestat, de XVIII de
noembre proppassat, consultant sobre certs
particulars del negoci perquè eren allí, y dientlos que ab tota diligència los responguessen e
donassen orde del que volien que fessen; e que
ells, dits diputats, havien manada comunicar
dita lletra a les persones del stament militar
perquè, per lo interès los tocave, vesen lo que.s
porie respondre a dits ambayxadors sobre lo
particular de què consultaven, y que havien
passats molts dies que nunca los havien tornada resposta, y que aprés y que a VI del present havien rebuda altra lletra de dits ambayxadors, ab còpia de la prechalendada feta en
Madrid al primer del present, ab la qual scrivien lo que fins en aquella hora havien fet,
consultant sobre certs caps los occorrien, y
que per ço, dits senyors diputats los pregaven,
los volguessen aconsellar lo que acerca de les
coses en les dites precalendades lletres havien
de respondre a dits embayxadors, perquè mi-

17v

Janer

MDLXXIII

Dimarts, a XIII. En aquest dia de dimarts se convocaren y congregaren en la present casa de la
Deputació y en la sala gran los senyors deputats
y oÿdor de comptes ecclesiàstich, absent de la
present ciutat los militar y real, y l’altre dels assessors, de manament dels quals se ajuntaren
les persones dels tres estaments devall scrites, a
les quals, per lo senyor deputat ecclesiàstich,
fonch proposat que estos dies reberen una carta
dels embaxadors de Castella de 6 de janer present, sobre lo negoci del escusado y que sien
servits, ses senyories y mercès, de oyr aquella, y
aquella oÿda aconsellar lo fahedor sobre dit negoci. Foren per ço convocades y congregades
les persones dels tres estaments següents, ço és,
ecclesiàstichs: don Carles de Cardona, lo abbat
May, lo pabordre Albanell, lo canonge Vileta;
militars: lo il·lustre don Luís de Cardona, duc
de Soma y compte de Palamós, don Joan de
Eril, don Joan de Boixadors, don Enrric Palau,
a. a continuació ratllat mestre.
b. text incomplet per ésser retallat el foli pel seu marge inferior.
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lo baró de la Lacuna, don Jayme de Cardona,
don Berenguer de Paguera, Galceran de Gravalosa, Pere Pau Bonaventura Bolet, Joan Francesch de Calders, senyor de Segur, Miquel
Joan de Bellafilla, don Bernat de Marimon,
Vidal de Blanes, Galceran Burguès, Paret
Salbà, Miquel Joan de Junyenta,... Xivaller,
Antoni Sacosta, Pere Cassador, Gabriel Cassador, Miquel Joan Pons, mossèn Sanctcliment,
Franceschb Agullana, Joan Francesch de Copons, Miquel de Montagut, Galceran Cahors,
don Guillem de Hinisterra, Miquel Oliver, lo
magnífich micer Miquel Çarrovira, conseller
en cap, Miquel Salgueda, Francesch Amat,
Jaume Vila, Miquel Joan Bastida, Enrric Terré
de Picalqués, Pere Ferreres, Joan Luís Cornet.
Les quals persones, axí convocades, resolgueren y consellaren que los senyors deputats, ab
consell y parer de les persones sobre dit negoci
del escusado eletes y de altres a ses senyories
ben vistes, que.s fassa resposta a la dita letra
dels embaxadors sobrechalendada, y aquella
feta, la comuniquen a les dites persones dels
tres estaments.
Dijous, a XV. En aquest die, de matí, de manament y ordinació dels senyors deputats y
oÿdors, absent lo real de la present ciutat y vegueria de Barcelona, se convocaren y congregaren en la present casa de la Deputació les persones dels tres estamentsc, a les quals, per orde
del dit reverent senyor deputat ecclesiàstich, és
estat proposat que per lo que ad... del present
mes de janer les dites persones, per dit effecte
convocades y congregades, resolgueren que se
ajuntassen persones electes per a què fessen resposta a la letra de dits embaxadors, la qual fonc
legida dit dia. E axí, ajuntats dits senyors deputats y oÿdors ab dites persones eletes, feren una
letra a sa magestat y resposta als embaxadors,
les quals encontinent, foren legides per a què
vessen y mirassen si esta és contento de tots. E
les persones dels dits tres staments que, com és
dit, convocades foren, resolgueren que dites letres a sa magestat y resposta als embaxadors se
enviassen, conforme aquelles se són legides. E
aprés fonc proposat per dit deputat ecclesiàstich, si a dites persones dels tres estaments aparia, se donàs rahó de la letra dels embaxadors
tramesa a dits senyors deputats y letra se fa a sa
magestat ye resposta a dits embaxadors, dient
en effecte, se supplicàs a sa excel·lència tingués
a bé de representar a sa magestat la difficultat
que se offereix de poder complir ab effecte lo
que per part de sa magestat és estat notificat als
a.
b.
c.
d.
e.

a continuació un espai en blanc.
a continuació ratllat Cassador Cassador.
a continuació ratllat davall scrits.
a continuació un espai en blanc.
a continuació ratllat embaxadors.

embaxadors, com en dita letra se fa a sa magestat se conté, y vulla y tinga a bé de què la exequció de dita gràcia se differesque fins a tant sa
magestat hage tingudes Corts. E dites persones
eletes resolgueren que dits senyors deputats
fessen embaxada a sa excel·lència per dit effecte.

[1573 ]

Divendres, a XVI. En aquest die se ajustaren en
la present casa de la Deputació, de manament y
ordinació dels senyors deputats, les persones
dels tres estaments següents, ço és, ecclesiàstichs: don Carles de Cardona, lo dagà Viver, lo
canonge Vileta, lo canonge Cellers, lo paborde
Albanell; militars: lo il·lustre duc de Soma, don
Gascó de Aytona, don Jayme de Cardona, don
Joan Terré, don Miquel Boschs y de Santvicens, don Garau de Alentorn, Ramon Vicens
de Sanctmanat, Francesch de Calders, Galceran
de Gravalosa, Miquel Joan de Bellafilla, lo baró
Palou, don Joan Terré y de Icard, Gabriel Cassador,a... Claramunt, don Francesch Bosch y
de Santvicens, Pere Cassador, don Plegamans
de Marimon, Pere Pau Bonaventura Bolet, don
Sbert Palaub, ...Çacosta, Francesch Barutell,
Montserrat Grau,c ... Fivaller, menor, don
Jayme de Mijavila, mossèn Spuny, menor, don
Joan de Boxadors, don Joan de Eril, lo baró de
la Lacuna, Miquel Oliver, don Bernat de Marimon, mossèn Galceran Burguès, don Berenguer de Ortafà, don Gaspar Mecha, don Berenguer de Paguera, don Guillem de Sinisterra y
Santaeugènia, Francesch Ramon Fivaller, don
Joan de Lordat, mossèn Honoffre Aleix de
Hospital, mossèn Phelip Sacirera, mossèn Miquel Joan Pons, don Enrric Dezpalau, lo senyor Santcliment, mossèn Bernat Pelegrí,
mossèn Sacirera, don Bernat de Boixadors,
don Phederich de Cabrera; reals: lo conseller
Carrovira, mossèn Miquel Salgueda, Pere Ferreres, Joan Luís Cornet, mossèn Jaume Vila,
mossèn Miquel Joan Bastida. A les quals persones, axí com és dit convocades, fonch proposat per dits deputats per orgue del deputat
ecclesiàstich com lo dia de ayr, aprés dinar,
ells, consistorialment, anaren al excel·lentíssim loctinent y capità general y li refferiren lo
que la letra que per les persones dels tres estaments fonch deliberada se scrigués a sa magestat sobre lo negoci del escusado, supplicant-lo
volgués intercedir a sa magestat a que volgués
tenir a bé les causes y rahons que, en la letra
que a sa magestat se scrivia, se donaven, que
no.s podia exequtar lo que per part de sa magestat se pretenia sinó convocant sa magestat
Corts com en dita letra se conté; e que entrea. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació un espai en blanc.
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tant sa excel·lència no presentàs lo breu. E que
dit loctinent general los havia respost, aprés de
moltes rèpliques, los havia dit que lo millor
medi que podian tenir era que los cavallers y
persones interessades en dit escusado mudassen la forma que fins assí havien tinguda, y que
demanassen perdó a sa magestat del modoa
que fins assí se havia tingut, y en lo que diu que
no.s trobave forma com podian servir a sa magestat, per los inconvenients en dita letra contenguts, que los cavallers interessats del escusado havien de sercar la forma y no sa magestat,
y que per açò los cavallers que.s troben en ciutat
fassen dita offerta que aprés los cavallers de defora la faran, e que per assò tornassen a convocar les dites persones dels tres estaments y
que.ls ho refferissen. E dites persones, oÿda y
entesa dita proposició, aconsellaren a dits senyors deputats que, attento que supplicaren sa
magestat, los és permès que.ls apar que la letra
per a sa magestat vaja ab tota diligència a sa magestat, y se don rahó a sa excel·lència de la resulció per dits estaments feta, y que sa excel·lència,
entretant, vulle sobrescriure en lo presentar del
breu.
18r

19r

cia al Senyor que sia al seu servey. [...] dimecres,
a IIII de març MDLXXIII, se à despe[dit] la sertifichatòria a mossèn Luís Ruffet, notari de Barcelona, [...] X dies que ha servit son hofissi de scrivà major del [...], dia fins al primer del sobredit
mes de marc dit any.
Dimarts, a X. En aquest dia, aprés dinar, lo senyor deputat real no vingué en consistori, per
haver sabut nova de la mort de son germà.
Dimecres, a XI. En aquest die, de matí, lo senyor deputat real no vingué en consistori per la
precedent rahó.
Dijous, a XII. Festa del màrtyri de la beneventurada verge Santa Eulàlia, patrona de la present
ciutat.
20r

Dimarts, a XVII. En aquest die, aprés dinar, lo
senyor Galceran de Vallgornera, oïdor de
comptes militar, partí de la present ciutat de
Barcelona per anar a Nostra Senyora de Montserrat. En aquest mateix die, aprés dinar, los
magnífics miçer Luís Sorts, miçer Miquel Cordelles, miçer Miquel Quintana, miçer Joan
Pons Cescases, miçer Martí Joan Franquesa y
miçer Miquel Joan Quintana, doctors del Real
Consell Criminal, convocats per manament
dels senyors deputats, vingueren en lo consistori de dits senyors deputats, y tractaren los
mèrits de la enquesta contra Joan Xanxo, qui
era collidor dels drets de la bolla de la taula de
Barcelona, y qui ara és detengut en los càrcers
de la present casa de la Deputació per restar
molt deutor del que ha rebut de dits drets, y per
altres delictes contenguts en dita enquesta.

Dilluns, a XVIIIIo. En aquest dia partiren de la
present ciutat micer Mi[quel] Tristany, doctor
en drets, com ha visitador de la sobrecol·lecta
de ponent en companyía de mossèn Valentí
Serra, notari de dita visita, y de mossèn Pere
Burgès, guarda ordinària, y Joan Salamanca,
porter real.

Febrer de

MDLXXIII

Dijous, a V. En aquest dia fou donada sentència
per los senyors de[putats] de consell dels magnífichs doctors del Real Consell Criminal, dels
assessors ordinaris del dit General, en y ab la
qual fou privat del offici de scrivà major del General m[isser] Miquel Balthazar Dot, qui dit
offici obtenia, per les causes y rahons en dita
sentència contengudes; y lo procés fou tancat
en lo armari de la[scrivània] de la casa de la Deputació.

Dilluns, a VIIIIo. En aquest dia jo, Luís Rufet,
notari de Barcelona, só estat proveït del offici
de scrivà major del General de Cathalunya. Plà-

Dimecres, a XVIII. En aquest die, de matí, Miquel Valls y Steve Rolff, receptor y credencer
respectivament de la taula de Granollers, per
manament dels senyors deputats exequutat en
Granollers per lo magnífich miçer Jaume Pineda, doctor en drets, visitador del dit General
per la sobrecol·lecta de levant, comparegueren
devant dits senyors deputats y en lur consistori,
per a donar rahó del que en coses de lurs officis
eran impetits devant dit magnífich visitador, y
presentaren a dits senyors deputats, humilment, una supplicació la qual per sas senyorias,
encontinent, fou remesa als magnífics assessors
y advocats ordinaris del dit General.

a. el text continua al marge inferior del foli 18r.

E lo mateix die, aprés dinar, los dits Miquel

20v

Divendres, a VI. En aquest dia de sis de febrer,
partiren de la present ciutat micer Jaume Pineda, doctor en leys, com ha visitador dels officials del General en la sobrecol·lecta de llevant,
en companyia de mossèn Bartomeu Bofill, notari de Barcelona, com ha notari de dita visita, y
de mossèn Luýs Seguer, guarda ordinària, y de
Guillem Mo[...], porter.
19v

Dilluns, a XVI. En aquest dia mossèn Pere Calopa, notari de Barcelona, fon provehit dels offiçis de procurador del General y scrivà del registre dels títols dels censals que.s reben sobre
dit General.
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Valls y Stheve Rolff, anant en casa del magnífich micer Gort, altre dels assessors del General, per provehir dita supplicació entengueren
que, per haver dita provisió, havien de tornar a
la Deputació y ser allí a les dues hores. Y així
anant los sobredits entre una y dues a la Deputació per dit effecte, essent en la plaça de Sant
Jaume, dos porters reals los hisqueren devant
i.ls prengueren y presos los portaven envers la
casa de la ciutat, y trobant-se en aquella hora en
dita plaça lo senyor Henric Agullana, deputat
militar del dit General, vingué a ell mossèn
Custurer, credençer dels draps de la bolla de la
present ciutat, y li digué que dos porters reals
se’n portaven los sobredits Miquel Valls y
Stheve Rolff, en casa de la ciutat, y, aquí mateix, lo dit senyor deputat militar anà a dits porters y.ls digué perquè.ls havian presos, y dits
porters respongueren que per manament dels
consellers, y leshores dit senyor deputat militar
los digué que.ls soltassen perquè eren vinguts
en Barcelona per negoçis tocants al General. E
dits porters aquí mateix los soltaren. E dit senyor deputat militar los manà que se’n muntassen a la Deputació y així ho feren. E aprés dit
senyor deputat militar arribà en consistori y refferí als altres senyors deputats y oïdors de
comptes tot lo sobredit. E per tots ben entès y
consyderat manaren al magnífic micer Francesch Gort, altre de dits assessors del dit General, que anàs en casa de la ciutat y digués als
magnífichs consellers que dos porters reals, per
orde y manament de ses magnificiències, havien pres los dits officials del General, y eren
vinguts ací, citatsa y per manament dels senyors deputats, per negocis tocants a lur offici,
que dits senyors deputats pregaven a ses magnificiències no.ls volguessen més molestar, puix
que sabien // 21r // no.s podia fer. E los dits
magnífichs consellers, segons dit magnífic miçer Gort aprés en consistori refferí, respongueren que no savien que dits Valls y Rolff fossen
ací per orde dels senyors deputats, e que dins
poch temps los tornarien més larga resposta. E
així, a cap de una hora, vingueren en lo consistori dels senyors deputats lo magnífic miçer
Miquel de Tamarit, altre dels advocats ordinaris de la ciutat, y mossèn Machià Castelló, notari, síndic de dita ciutat, y digueren de part de
dits magnífichs consellers que a ses magnificiències pesava molt, com no havien sabut que
los dits Valls y Rolff fossen vinguts a la present
ciutat cridats per ses senyories, que si ho haguessen no hagueren manat fer-los pendre y,
que pus així era, pregaven a ses senyories que
aprés que no.ls haguessen mester, los donassen
liçència de anar en casa de la ciutat per a testificar en coses que cumplien a la ciutat. E, encon-

tinent, dits senyors deputats manaren als dits
Valls y Rolff que per dit effecte anassen a dita
casa de la ciutat.

[1573 ]

En aquest mateix die, aprés dinar, vingueren en
lo consistori dels senyors deputats y tractaren
los mèrits de dita enquesta contra Joan Sanxo,
los magnífichs sis doctors del Real Consell Criminal dalt nomenats, e qui ja eren vinguts per
lo mateix effecte lo dia propassat.
Dijous, a XVIIIIo. En aquest die, aprés dinar,
vingueren en dit consistori y tractaren los mèrits de dita enquesta contra Joan Sanxo, los dits
magnífichs doctors de dit Real Consell Criminal, excepto lo dit magnífic miçer Sescases, qui,
segons digueren, no pogué venir per estar occupat en interrogar los bandolers y ladres de la
companyia de Scuder, qui aquell dia foren portats presos als càrcers reals de la present ciutat.
Divendres, a XX. En aquest die, de matí, vingué
en consistori lo senyor Galceran de Vallgornera, oïdor militar, qui segons ell mateix digué ací
dijous al vespre, arribà de Nostra Senyora de
Montserrat.a
21v

En aquest mateix propdit die, lo senyor deputat
real no vingué en consistori per sa indisposició.
Dissapte, a XXI. En aquest die tanpoc no vingué
en consistori dit senyor deputat real per sa indisposició.
Diumenge, a XXII. Festa de la Cadira de sanct
Pere de Antiochia.
Dilluns, a XXIII. En aquest dia lo senyor deputat
real no vingué en consistori per sa indisposició.
Dimarts, a XXIIII. Festum beati Mathie, apostoli.
En aquest die, aprés dinar, vingueren al consistori de la casa de la Deputació los senyors deputat militar y tres oïdors de comptes y los honorables miçer Francesch Gort y miçer Joan
Baptista Serra, assessors y advocats ordinaris, y
lo honorable miçer Francesch Sans, advocat fiscal del dit General, miçer Pere Ailla, miçer Narcís Garbí, miçerb ... Prexana, miçer Hierònym
Planes, miçer Pau Agullana y miçer Montserrat
Guardiola, doctors, y los senyors deputats ecclesiàstich y real, no vingueren, ço és, lo senyor
deputat ecclesiàstich, segons digueren, per ésser anat aquest mateix die a passejar a Serrià, y
lo senyor deputat real per estar indispost en sa
casa. Y en dit consistori se són tractats ab dits
doctors los negoçis que occorrien sobre agravis
a. a continuació ratllat en a.
b. a continuació un espai en blanc.

a. a continuació ratllat que.
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que fa lo excel·lent capità general a diversos
particulars y provincials, segons que de aquells,
los magnífics mossèn Miquel Bastida, ciutedà,
y mossèn Francesch Cassador, cavallers, en Barcelona domiciliats, en certs noms han deduhit
ab una supplicació que a sas senyorias han presentada, y los magnífics miçer Joan Amell y miçer Raphel Joan Masnovell, advocats lurs, qui
per ells allí vingueren, largament refferiren e informaren.
22r

Dimecres, a XXV. En aquest die, de matí, lo senyor deputat real qui havie estat indispost vingué en consistori. E delliberaren los senyors
deputatsa que fossen perseguits los ladres y
bandolers qui han damnificat lo General nomenats y compresos en dita delliberació.
En aquest mateix die, de matí y deprés dinar,
vingueren al consistori los doctors que air vingueren per los negocis de la Capitania General,
los quals també allí tractaren. En aquest mateix
die, aprés dinar, comparegué en consistori lo
magnífic mossèn Monserrat Sebil, veguer de la
ciutat de Tortosa, y de paraula digué als senyors
deputats y oïdors que estos dies proppassats,
per tenir dita ciutat de Tortosa ab quietut y pacificació, levà a Monserrat Codina un muntant
desguarnit que portava per la dita ciutat a les
onze hores de la nit, no sabent ell que fos
guarda del General, y que d’açò no pensava fer
desservey als senyors deputats, que si.u pensara
no.u haguere fet per res. E que havent entès que
de dit fet se ha donat queixa a dits senyors deputats, y que han manatb anar allí un comissari
per a fer venir ací personalment a ell dit veguer;
ell, sens esperar que per part de sas senyorias li
manassen cosa alguna, en la mateixa hora és
partit per a donar-los-ne rahó, ací en consistori,
y que puix no és estada sa intenció prejudicar a
la jurisdicció de dits senyors deputats, ni los officials del General en res, supplica a ses senyories manen fer en açò lo que sian servits, perquè
en tot cumplirà lo que sas senyorias manaran. E
aprés presentà una supplicació contenint en effecte lo mateix que de paraula digué. E dits senyors deputats, aprés que.l hagueren oït, manaren legir dita supplicació, y aprés de legida,
respongueren a dit veguer que provehirien en
tot conforme a justícia.
Dijous, a XXVI. En aquest die, entre les deu y
onze hores de matí, los senyors deputats y
oïdors de comptes, excepto lo senyor oïdor real
qui per indisposició de sa persona restà en consistori, acompanyats de molts officials de la
present casa de la Deputació y de les cases del
a. deputats...deliberació, interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat allí.

General y de la Bolla, consistorialment, ab los
tres porters devant portant al coll les maçesa
grosses, anaren en casa del excel·lentíssim loctinent general per la magestat del rey, nostre senyor, en lo present principat de Cathalunya y
comptats de Rosselló y Cerdanya, y allí, per orgue del molt reverent senyor deputat ecclesiàstich, explicaren a sa excel·lència los agravis y
procehiments que los ministres y officials //
22v // de sa excel·lència, com a capità general
de sa magestat en lo mateix Principat y comptats, estos dies propassats contra constitucions
y usatges de Cathalunya han fets en la vila de
Sant Boy y en Puigcerdà a molts particulars y
provincials exercints jurisdicció y fentb altres
procehiments contra dites constitucions, usatges i altres leys de Cathalunya, segons se specificarian ab una supplicació y scriptura que per lo
síndich del dit General a sa excel·lència se presentaria. E com sa excel·lència, aqueixos mateixos y altres majors procehiments, pogués manar fer com a loctinent general ab son Real
Consell, y entenguen dits senyors deputats que
no és la intenció de sa excel·lència contravenir a
dites constitucions y altres leys, sinó servar
aquelles conforme ha jurat y per elles ha oït sentència de excomunicació, per ço, dits senyors
deputats, a qui toca la deffensa de les dites
constitucions y leys, e qui per los dits y altres
particulars són molt supplicats de procurar-la,c
ab tot effecte supplicaren a sa excel·lència li fos
de merçè y servey, com a loctinent general y ab
son Real Consell, manar revocar los dits procehiments per la Capitania General fets, y manar
també que altres no.n sian fets, com de sa excel·
lència, per sa benignitat, speram.
E més avant, per orgue del mateix senyor deputat ecclesiàstich, dits senyors deputats digueren
a sa excel·lència que havian feta la delliberació
necessària e que fer podien sobre la persequció,
captura y expulsió dels ladres y bandolers qui
han damnificat al General y a sos drets, officials y
ministres, en lo present Principat y comptats,
com sa excel·lència manaria veure en una còpia
de dita delliberació qui allí portavan, la qual, a sa
excel·lència, per lo senyor deputat militar, fon
encontinent donada. E supplicaren també a sa
excel·lència que li fos servey manar donar forma
y orde per la execució de dita delliberació perquè
los dits senyors deputats estavan presos de fer,
en això y en tot lo més avant lo que eran obligats
per lur offiçi, y fosd servey de Déu, de sa magestat y de sa excel·lència. E aquí mateix responent
sa excel·lència digué, que li pesava se fossen fets
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat altes.
a continuació ratllat s.
procurar-la... effecte interlineat.
a continuació ratllat de.
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agravis alguns per la Capitania General, perquè
no era son intent de fer res contra dites constitucions y altres leys, sinó servar-les com és obligat,
y que lo qui era fet pensava ésser fet com se acostumava y com se podia fer y que sinó és així, puix
sa excel·lència ho pot manar com a loctinent així
com a capità general, poc importa al servey de sa
magestat y fer-ho més de una manera que de altra. E que per ço, lo síndic del General presente
la supplicació y scriptura que dits senyors deputats han dita y sa excel·lència per son Real Consell manarà mirar y provehir ena tot conforme a
justícia. E més quant a la dita delliberació de la
expulsió de dits bandolers, respongué sa excel·
lència que, de part de sa magestat y sua, agrahia
molt a dits senyors deputats que fos feta y que.n
scriuria a sa magestat qui.n restaria molt servit, y
que molt prest manaria donar l’orde y forma
convenients per a execució de dita delliberació
per provehir a tant grans y notoris danys, com
los dits ladres y bandolers donan al dit General y
a tota la terra.
23r

segons allí se digué, era en lo monastir de Sant
Hierònym de l’Ebron.
24r

Dimecres, a XI. En aquest die, per part dels senyors deputats, fon publicada la crida lo die de
ayr delliberada sobre la persequució dels ladres
y bandolers qui han damnificat lo General y en
dita crida nomenats y compresos. En aquest
mateix diea vingueren en consistori y tractaren
los dits negoçis de dita Capitania General, los
magnífichs miçer Ailla, miçer Planes, miçer
Guardiola y miçer Fort. En aquest mateix die,
aprés dinar, vingueren en lo consistori y tractaren los negoçis lavors occorrents per la gràcia
apostòlica del scusado concedida a sa magestat,
les persones dels tres estaments eletes per a tractarb dits negoçis.
Divendres, a XIII. En aquest die los senyors deputats delliberaren ésser elegits y requirits quatre algutzirs reals extraordinaris per a perseguir, ab l’orde en dita delliberació insertat, los
ladres y bandolers qui han damnificat lo General; los quals algutzirs reals aprés en altres dies
foren elegits.

Mars

23v

Dimarts, a X. En aquest die delliberaren los senyors deputats que, sobre la persecució dels ladres [y] bandolers que han damnificat lo General, sia publicada la crida scrita al peu de dita
delliberació, ab offerta de las quantitats allí contengudes per a qui pendria, y a dits senyors deputats portaria, los allí nomenats y compresos.
En aquest mateix die vingueren al consistori
dels senyors deputats y tractaren los negocis lavor occorents sobre la Capitania General, los
doctors y assessors qui per los mateixos negoçis
són altres dies venguts. En aquest mateix die,
per lo síndic del General, fou presentada requesta als assessors de la Capitania General.

En aquest mateix die, aprés dinar, per manament dels senyors deputats foren convocats en
lo consistori de la casa de la Deputació, los
molt magnífichs miçer Francesc Muntaner, regente la Cancellaria, miçer Bernabé Serra, miçer Pere de Lobregat y miçer Miquel Ferrer,
doctors del Real Consell Civil de Cathalunya,
qui allí vingueren y tractaren sobre lo accommodar y fer alguna gràcia del dret dels diners
que de Spanya se trauhen per a Itàlia y passarian per Cathalunya, que ara no.y passen, com
més largament se conté en una informació que
a supplicació de mossèn Joan Saurí, mercader
de Barcelona, sobre açò s’és rebuda per dits senyors deputats, recondida en la scrivania major
de la dita casa de la Deputació.

Dilluns, a dos. En aquest die, aprés dinar, vingueren y tractaren en consistori dels senyors
deputats sobre los mèrits de la enquesta de
Joan Sanxo, los sis magnífichs doctors del Real
Consell Criminal, que ja altres dies eren vinguts per lo mateix.

[1573 ]

24v

Divendres, a VI. En aquest die mestre Mathià
Janer, argenter del General, portà en la casa de
la Deputació la imatge de santa Magdalena,
novament feta de plata daurada per la capella
de dita casa, de pes de sinquanta-tres marchs y
dues onçes.
Dilluns, a VIIIIo. En aquest die, de matí, no vingué en consistori lo senyor deputat real perquè,
a. en interlineat.

Dissapte de Rams, a XIIII. En aquest diac mossèn Jaume de Encontra, notari de Barcelona,
scrivà de la visita que lo il·lustre y reverendíssim bisbe de Barcelona, visitador general, ha
feta contra los officials reyals no obligats a tenir
taula, presentà y deixà als senyors deputats en
consistori còpies authèntiques dels processos
publicats y los originals delsd no publicats en
dita visita.
Diumenge de Rams, a XV.
Dimarts, a
a.
b.
c.
d.

XVII.

En aquest die, de matí, partí

a continuació ratllat de matí.
tractar interlineat.
a continuació ratllat los senyors deputats deliberaren.
a continuació ratllat ls.
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de la present ciutat lo il·lustre y reverendíssim
senyor don Martí Martínez del Villar, bisbe de
Barcelona, qui va y porta a la cort de sa magestat los processos de la visita que com a visitador
general ha feta en lo present Principat y comtats de Rosselló y Cerdanya dels officials reyals
no obligats a tenir taula. En aquest mateix die,
los senyors deputats y oïdors de comptes encara que no estiguessen ajustats per ésser en los
feriats de la Semmana Sancta, ço és, un aprés
del altre en sa casa, manaren a mi, Luís Rufet,
scrivà major del dit General, scriure y despedir
a Pere Çervera, porter reyal, la letra que és en registre per a sobreseure la exequució comensada
contra mossèn Xambó, del qual manament y
despedició de letra, per error, no se ha fet menció al llibre de Delliberacions, y per ço se’n fa
açí.
25r

Diumenge de Pascha, a XXII.
Dimecres, a XXV. Die de la Annunciació de
Nostra Senyora, la festa del qual die fonc colta
lo mateix die, però la yglésia, per ser en la octava de Pascha, transferí la celebració dels offiçis de dita festa al primer dilluns aprés de la Dominica in Albis.

25v

Dijous, a XXVI. En aquest die, durant encara
los feriats de Pascha, los senyors deputats se
ajuntaren en casa del senyor deputat ecclesiàstich y feren los actes scrits en libre de Delliberacions.
Dissapte, a XXVIII. En aquest die, durant dits feriats, jo, dit scrivà major, prenguí la paraula
dels senyors deputats y oïdors de comptes, ço
és, de quiscú en sa casa per a la provisió de una
guarda extraordinària, continuada en lo libre
de les Delliberacions.
Dilluns, a XXX. En aquest die, en Barcelona, se
feren los officis de la Annunciació de Nostra
Senyora per ésser estada a XXV del mateix que
era en la octava de Pascha, foren transferits al
present die, y també se féu y fonc colta solemne
festa de Nostra Senyora, així mateix com en lo
dit en seu propri die.
Dimarts, a XXXI. En aquest die, de gran matí,
se digué per tota Barcelona que entre onze y
dotze hores de la nit proppassada ere arribat per
la posta lo magnífic mossèn Jaume Pau Franquesa, donzell, en la vila de Agualada domiciliat, procurador general del excel·lentíssim //
26r // duc de Cardona en la Conça de Òdena, y
que havia portat nova molt certa que lo die
proppassat a XXX del corrent, arribant prop de
la vila de Agualada una gran quadrilla de més
de vuytanta ladres y bandolers, congregada y

coadrinada de les quadrilles de les quals eren
caps lo Moreu Palau, Pere Cascavell, Camadall,
Gralla y Escales, lo sometent de la dita vila de
Agualada isqué al encontre d’ella y la perseguí a
la volta de dita Conca de Òdena, a ont lo dit
mossèn Franqueza en companyia de cent-sinquanta valerosos hòmens de la dita Conca, per
haver entès alguns dies abans que dita quadrilla
era per aquelles parts, estava ja previngut y
apercebit per encontrar ab ella, y que així valentíssimament encontrà ab dita quadrilla y peleant en companyia d’els, de dit sometent de
Agualada y altres circumvehins que allí acudiren, des de les deu hores del matí fins passadas
las quatre de aprés dinar del mateix die, mataren vint-y-dos y prengueren trenta-vuyt de dits
ladres y bandolers, y que entre altres de dits
morts eren los dits caps de dites quadrilles, y
que dels de la part de dit Franqueza y altres, qui
moguda la brega contra dits ladres allí acudiren, eren morts set y restats onze nafrats. De la
qual nova de la mort y presa de dits ladres y
bandolers, encara que.s desitjava que los morts
fossen vengus en mà de justícia perquè millor al
servey de Déu fossen morts, tota Barcelona féu
gràcies al Senyor per lo que aquells y altres que
encara van divagant per lo present Principat no
solament robaven a tota ultrança, més encara
cruelíssimament mataven y enormíssimament
danyaven y destruhien los poblats en aquell, en
gran desservey de Nostre Senyor y vilipendi de
laa justícia temporal. E dels qui en dita brega
contra ells moriren y són restats nafrats tingué
tota la ciutat molt gran pietat. E per tota Barcelona se deya que aprés de la misercòrdia y gràcia de Déu, lo càstic de dits ladres y bandolers
se podia agrayr als senyors deputats del General
de Cathalunya, per respecte de la offerta y promesa de diverses quantitats de diners que havien feta, ab la crida de part de ses senyories publicada los dies propassats, sobre la persequució
dels ladres y bandolers qui han damnificat lo
General, dels quals eren los dits caps y molts
altres de dita quadrilla. E tantost que quiscú
de dits senyors deputats e dels senyors oïdors
de comptes, assessors y altres officials y ministres del dit General entengueren la dita nova,
molt abans de la hora ordinària del consistori,
acudiren tots en la casa de la Deputació, y així
mateix moltes altres notables y principals persones de la present ciutat, regraciant a dits senyors deputats y oïdors lo que havien fet fins
en aquella hora, sobre la persequució // 26v //
de dits ladres y bandolers qui han damnificat
lo dit General, per lo bon succés y effecte
que.n era seguit, y supplicant-los que fossen
servits continuar-ho en los que restaven, pus
que de tant temps ençà de altra manera no.s
a. a continuació ratllat y.
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podien remediar los tant estranys y may oïts en
aquest Principat mals y danys que donen los ladres y bandolers.
E aprés, a les set hores o cerca del mateix matí,
estant los senyors deputats y oïdors de comptes
e los honorables assessors y advocat fiscal e jo,
scrivà major del dit General, en consistori, vingueren allí los magnífics miçer Luís Sorts, doctor y president, y micer Martí Joan Franqueza,
doctor del Reyal Consell Criminal, y de paraula,
parlant primer lo dit magnífic micer Sorts y aprés
lo dit magnífic miçer Franqueza, digueren a dits
senyors deputats que lo dit magnífic mossèn
Jaume Pau Franqueza, germà de dit miçer Franqueza, ere arribat per la posta, entre onze y dotze hores de la nit passada, molt cansat y affadigat
y, que així, per lo que havia passat per ell en la
dita brega contra dits ladres y bandolers, com
per ésser vengut per la posta aquella nit, en la
qual sempre havia plogut y fet mal temps, noa
era pogut anar al excel·lentíssim loctinent general, ni a dits senyors deputats, a donar-los rahó
de la dita nova que ell havia portada, sinó que a
sa excel·lència lo.y havia fet saber lo dit magnífic
micer Franqueza, y per a fer-ho a saber a dits senyors deputats eren allí los dits magnífichs miçer Sorts y micer Franqueza en lur propri nom, y
no per part de sa excel·lència, encara que eren
certs que sa excel·lència restaria servitb de què
dits miçer Sorts y miçer Franqueza fossen anats a
donar dita nova a dits senyors deputats. E així
digueren que lo dit magnífic mossèn Jaume Pau
Franqueza, entenent quant servey de Déu y de
sa magestat y de dits senyors deputats seria la extirpació dels ladres y bandolers que damnifican
aquest Principat y lo dit General, com dits senyors deputats han mostrat en les crides que los
dies passats han manat publicar contra los que
han damnificat lo General, y entenent també
així per letres del senyor de Jorba, com altrament, que la dita gran quadrilla de dits ladres y
bandolers era cerca aquella terra de la Conca de
Òdena, la qual està en sa protecció y govern, determinà proveyr un dies abans cent-sinquanta
hòmens de molta confiança de dita Conca de
Òdena, per a guardar tots los lochs y cases de
aquella de la fúria y crueza de dits ladres y bandolers, y si mester era invadir-los y encontrar y ferir
ab ells, segons lo cas y occasió ho portaria, fent
sobre açò per tres o quatre dies diversos designes
y preparatoris. E digueren també, que a dit Franqueza, aprés de la obligació que li paria tenir-hi
com a procurador general sobredit, lo induhí
molt a fer tal empresa, pensar fer-ne servey a dits
senyors deputats, majorment havent-hi en dita
quadrilla molts dels principals ladres y bandoa. a continuació ratllat havia.
b. a continuació ratllat, s.

lers que havien // 27r // damnificat lo General,
nomenats en dita crida. E que així, ja lo diumenge a XXVIIIIo del corrent, entenent per letres del dit senyor de Jorba y altrament, que
dits ladres y bandolers havien de venir a la volta
de dita Conca de Òdena, posà cent-sinquanta
hòmens de dita Conca de Òdena molt a punt, y
aquells compartí per los lochs y cases de aquella
ab l’orde y concert que li paregué convenient,
així per haver de eixir al encontre de dits ladres,
com per haver de deffensar-se d’ells. Y que així,
lo dit die de dilluns, estant dit mossèn Franqueza previngut ab la sua gent, y ell en lo més
alt loc de la dita Conca, advertint y mirant
quant y per ont vindria la dita quadrilla, fon
avisat que era arribada fins molt prop de Agualada, y que lo sometent de aquella vila era eixit
al encontre de aquella. E poc aprés, vehent dit
mossèn Franqueza que lo dit sometent de
Agualada, seguint dita quadrilla a la volta de la
Conca de Òdena, y que no la podia danyar, ans
que estava en perill que la quadrilla no danyàs a
molts de dit sometent, havent ja avisat tota la sua
gent que tenia compartida per los lochs y cases
de dita Conca, isqué contra dita quadrilla, de tal
manera que, ab la sua valent gent prest fou rompuda y desbaratada y entre tot lo die foren morts
y presos de aquella los que dalt està dit. E que fet
açò, y aprés que dit mossèn Franqueza hagué
procurat de dexar lo orde que convenia per la
persequució dels qui eren escapats, per la posta
vingué ací en Barcelona, a ont arribà la nit propassada, entre onze y dotze hores, per donar
rahó al dit excel·lentíssim loctinent general y a
dits senyors deputats de tant bona nova.

[1573 ]

E los dits senyors deputats, aprés de haver oÿt y
entès tot lo sobredit, agrahiren molt a dits magnífichs senyors miçer Sorts y micer Franqueza,
la bona nova que.ls havien portada y restaren
molt contents de aquella, així com tota Barcelona ho estava, fent-ne moltes gràcies a Déu.
E aprés, lo mateix matí, vingué en consistori lo
dit mossèn Jaume Pau Franqueza, y refferí a dits
senyors deputats lo mateix que dalt és dit, y tot
lo que en dita jornada se havia seguit, specifícadament de què los senyors deputats restaren
molt servits y contents.
En aquest mateix die, aprés dinar, los dits senyors deputats y oïdors de comptes, acompanyats de dits honorables assessors y advocat fiscal y dels altres officials del General, consistorialment ab los porters devant portant les
maçes al coll, anaren al excel·lentíssim loctinent general qui aquell die era en lo hort de la
Rambla, que és del noble don Joan de Josa, y
allí a sa excel·lència, parlant lo senyor deputat
ecclesiàstic, digueren que, pus sa excel·lència
veya lo effecte bo que havien fet les crides per

405

001-644 Dietari2.indd 405-405

17/06/2010 18:33:42

[1573 ]

part del General publicades sobre la persequució dels ladres y bandolers // 27v // qui havien
damnificat lo General, havent-los així romputs
y vençuts mossèn Jaume Pau Franqueza ab sa
companyia y lo sometent de Agualada, com sa
excel·lència aquell die havia entès, y entenent
que si ara se continue la persequució de aquells
serà fàcil de remediar tant gran mal y dany com
dits ladres y bandolers donen a tota la terra, per
ço supplicaven a sa excel·lència que fos servit
alçar sometent general per tota la terra y anar
en persona contra ells, al menys fins a la vila de
Cervera, perquè tenien per cert que de aqueixa
manera se posaria fi a tots los dits mals y danys,
e també supplicaren a sa excel·lència que fos
servit scriure al virrey de Aragó que proveýs a la
frontera de dit regne, perquè no poguessen entrar allí los ladres y bandolers que de aquest
Principat en aquesta jornada y persequució fugirien, y que per an açò no.s volgués servir de
residents en dit regne de Aragó que en aquest
Principat són publicats per enemichs del rey. E
sa excel·lència, encontinent, respongué que ab
tot que entengués que, per a total extirpació y
punició de dits ladres y bandolers, ninguna
cosa fos millor que la favor del General contra
los qui.l han damnificat, tota via ell desitjava
molt en persona no sols anar fins a la dita vila
de Cervera, más encara per tota Cathalunya
perquè en ninguna manera ho podie ni.u havie
pogut fer, per causa que sa magestat li manà,
que ab molta diligència y pressa, fasse acabar y
posar apunt les moltes galeres que de present se
fan en lo dressanal de la present ciutat, per lo
que molt convé al servey de sa magestat, y que
per això sa excel·lència cada dia ha de ésser en
dit dressanal, y així en ninguna manera per ara
pot anar, però que en poder-ho fer anirà, y entretant pregave molt als senyors deputats que
en tot lo que poguessen, entenguessen en la
restant persequució y extirpació de dits ladres y
bandolers que han damnificat lo General. E digué també sa excel·lència que scriuria al dit vir
rey de Aragó lo que dalt dits senyors deputats
han demanat. E de part de sa magestat y sua los
regracià molt lo bon cuydado y mirament que
tenien de remediar los mals y danys de dits ladres y bandolers que han damnificat lo dit General, així per lo bé de aquell, com per la quietut y repòs que.n resulta per a tot lo present
Principat.
28r

Abril

MDLXXIII

Dijous, a II. En aquest die, de matí, lo magnífic miçer Francesc Gort, altre dels assessors y
advocats ordinaris del General, en lo consistori dels senyors deputats digué que la nit
proppassada rebé un memorial que li han tremès de Agualada, dels ladres y bandolers morts

y presos en lo encontre de XXX del passat, lo
qual allí legí, y és del tenor següent:
«Los bandolers que són presents en lo encontre de Agualada a 30 de marts 1573, són los
següents, així vius com morts.
Los vius presos en Agualada:
Pedro Santstheve, aragonès.
Stheve, lo Carabaret.
Pere Pintor de Massoteres.
Bertran, estranger.
Domenjó de la Plometa.
Pocaroba.
Joan Santlorens.
Fontova, aragonès.
Joan Berig, àlias Perdigot.
Lo alacay de Sacles.
Guillemet, estranger.
Fardita, stranger.
Miquel Sorribes, àlias Camats.
Lo balle de les Aygües, stranger.
Jaume Matheu de Agualada.
Joan, stranger.
Joan Gran, stranger.
Francesc de Balcebre.
Barthomeu Ayner de Biosca.
Lo alacay de Cascavell.
Magí Rosanes del Bollidor.
Joan Sastre d’Estell.
Pere Sastre, stranger.
Domenjó, stranger.
Altre Domenjó, stranger.
Ramon, stranger.
Altre Ramon, stranger.
Lo alacay de Barthomeu.
Joan Gordo, stranger.
Ramonet Verges, stranger.
Lo alacay del Moliner.
Bertranet.
Gabriel Camats de Ugern.
Matheu Monclús, àlias lo Rey.
Pedro, stranger.
Ànima Peccadora.
T. Franqueza de Çervera.
Lo alacay de dit Franqueza.
Són los vius XXXVIII.
Los morts, també apportats en Agualada, són
los següents:
Bernat Xo. // 28v //
Quatre gascons.
Bòria de Tragó.
Segarra de Lindars.
La Nina, àlias Palau.
L’Espunyat de la Ribera Salada.
Lo Traginer, gascó.
Cardona del Coll Torrat.
Joanet Cathalà.
Lo Roget de la Pobla, stranger.
Franciman.
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Pere Cascavell.
Clarassó de Vilafranca.
Camadall.
Leyda, cathalà.
Pere de Granyena, gascó.
Riambua, francès.
Sales, lo Gros.
Tres altres que per la pluja no.s són poguts apportar.
Són tots los mort . . . . . . . . 
Los vius . . . . . . . . . . . . . . . 
Suma tot . . . . . . . . . . . . . . 

feren així mateix bella salva ab sos arcabussos, y
tots los pujaren de dalt, y engullonats y ligats
com venien los meteren en la sala gran que ara
se acaba de fer al cap de un corredor del hort
de dita casa de la Deputació. E los senyors deputats, aquí mateix, manaren venir metges y
cirurgians per a curar los naffrats, y a tots donaren a menjar y a beure y també als arcabussers qui.ls havien acompanyats. E aprés los
magnífics assessors y advocat fiscal de dit General, ab molts notaris de la Cort Real Criminal, qui dits senyors deputats per a.n açò havien cridats per ésser pràtichs en semblants
coses, a tots feren deposar, de tal manera que
tota aquella nit no se entengué en altra cosa. Y
féu-se ab tanta diligència, per causa dels qui
eren mal naffrats y perquè més prest d’ellsa se
pogués fer justícia, que tota la nit los senyors
deputats y oïdors militars y reals, assessors,
notaris e altres molts officials y ministres del
dit General, e també lo dit magnífic mossèn
Pere Salavardenya, algutzir real, e altres officials reals qui ministren la règia cort, per orde
de dits senyors deputats, estigueren en dita
casa de la Deputació guardant, examinant, interrogant e fent deposar los dits presos. Y en la
casa del porter del senyor deputat ecclesiàstich, ab molta moderació y decència, fferen
col·lació dits senyors deputats y altres sobredits, no deixant may un punt lo que convenia
al que tenian entre mans. E així, a les quatre
hores de matí del següent dia, los senyors deputats y oïdors de comptes sobredits, pus que
havien ja exigit la deposició de tots, attenent
que eren reos y culpables de molts altros atrocíssims delictes per los quals eren processats
de regalia, la coneixença dels quals pertany al
dit excel·lentíssim loctinent general, liuraren
aquells al dit magnífic mossèn Salavardenya,
algutzir real, qui.lsb rebé en nom y per part, de
sa excel·lència y se’n portà als càrcers reals, uns
aprés de altres, aquell mateix matí; de tal manera que, abans de les sinc hores de dit matí,
tots los dits trenta-vuy presos foren en dits càrcers reals. Los noms, cognoms y sobrenoms
dels quals ab dites deposicions se entengué ésser altres dels que en lo memorial dalt insertat
són dits, e que són segons un memorial devall
insertat a la jornada de set del corrent. En
aquest mateix die mossèn Luís Bertró, mercader de la present ciutat, fou provehit per los
senyors deputats del offici de correu del General.

XXII
XXXVIII
LX

Y té·s per cert que alguns altres estan morts,
emperò per lo loc tan aspre a ont los mataren
no.s són poguts trobar. Nostre Senyor los perdone sos pecats y als viu aconsole, y als qui restan done enteniment perquè s’esmenen.
Servidor de vostres mercès en quant manin,
Gabriel Forn, notari de Agualada.
Gralla, Escales, Joan Carles.»
En aquest mateix die, aprés dinar, los dits trenta-vuyt ladres y bandolers que foren presos vius
foren portats y arribaren a la present ciutat de
Barcelona, y portà aquells lo magnífic mossèn
Pere Salavardenya, algutzir real ordinari, qui
per manament del excel·lentíssim loctinent general era anat a Agualada encontinent que sa
excel·lència sabe la nova de dit encontre, y així
portà aquells ben guardats, presos y ligats hu
tras altre, ço és, los naffrats a cavall y los sans a
peu, acompanyats de més de dos-cents arcabussers y molta altra gent, entre.ls quals havia
molts altres officials y ministres de la cort real, y
perquè al temps que foren presos los foren despullades les robes bones y de diverses colors
que portaven, arribaren molt despullats. E isqué tota Barçelona per a veure’ls. Entraren per
lo portal de Sanct Antoni, e quant foren al cap
del carrer del Spital, perquè lo excel·lentíssim
loctinent general era en lo dit hort de la Rambla, los portaren Rambla avall, y quant foren
devant lo dit excel·lentíssim loctinent general,
los arcabussers qui.ls acompanyaven feren gran
salva, e giraren per lo Dormidor de Sanct Francesch y per lo carrer Ample y per lo carrer del
Regomir, y arribaren a la casa de la Deputació,
estant per los carrers y finestres tanta gent que.
ls mirava // 29r // com si fos qualsevol altra cosa
de les més principals que són vistes en la present ciutat. E portaren-los en la casa de la Deputacióa de la present ciutat de Barcelona, a
ont eren los senyors deputats y oïdors de comptes ab los assessors y altres officials del dit General, y arribant en vista de la casa de la Deputació tots los arcabussers que.ls acompanyaven

29v

[1573 ]

Divendres, a III. En aquest die los magnífics
doctors del Consell Criminal, tot lo die, entengueren en rebre les deposicions dels dits laa. d’ells interlineat.
b. a continuació ratllat que.lls.

a. a continuació ratllat del dit General.
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dres y bandolers que tenian en la presó real, per
haver-los liurats los senyors deputats, com dit és.
Dissapte, a IIII. En aquest die també los dits
magnífics doctors del Real Consell Criminal
entengueren en rebre les deposicions dels sobredits ladres y bandolers.
En aquest mateix die, deprés dinar al tart, Jaume Coromines, de Manreza, y Francesc Sbert,
sots-veguer dels Prats del Rey, portaren y liuraren a dits senyors deputats, ço és, dit Coromines en Johan Malbarret, francès, y dit Sbert
en Antoni, dit lo Guerxet, gascó, y lo alacay de
Camadall, qui.s diu Domenjó Guillemó, també francès, ladres y bandolers qui havien escapat de dita quadrilla rompuda en la Conca de
Òdena. E per los assessors del dit General los
foren rebudes, encontinent, dites deposicions
y restaren aquella nit en les presons de la present casa de la Deputació fins al endemà diumenge aprés dinar.
En aquest mateix die los magnífics misser Miquel Cordelles y misser Miquel Joan Quintana,
doctors del Real Consell Criminal, convocats
per los senyors deputats, vingueren en consistori y tractaren lo negoci que dits senyors deputats los comunicaren sobre traure dels processos de la visita general feta contra los officials
reals, closos y segellats, lo procés de offensa
contra lo molt magnífich misser Bernat Joan
Poll, abans doctor del dit Real Consell Criminal y ara regent la Real Cancelleria en València.
30r

Diumenge, a V. En aquest die los dits senyors
deputats, per lo mateix respecte y causa que havien liurat a la cort real los dits XXXVIIIa ladres y
bandolers, liuraren també a dit mossèn Salavardenya, en nom y per part de sa excel·lència, los
dits tres ladres y bandolers que foren portats lo
die de aÿr.
Dilluns, a VI. En aquest die vingueren també en
consistori y tractaren lo negoci de dit miçer
Poll, los dits miçer Cordelles y miçer Miquel
Pau Quintana.
Dimarts, a VII. En aquest die en las salas del
Consell Criminal del palau real, estant dits ladres y bandolers en mans y poder de la cort
real, per orde y manament dels senyors deputats, foren turmentats y reinterrogats per los
assessors y advocats del dit General alguns dels
dits ladres y bandolers per coses y affers del dit
General.
En aquest mateix die, aprés dinar, per un treginer foren portats sobre un macho los XXII caps
a. XXXVIII interlineat.

del dits ladres y bandolers que dalt és dit foren
morts en dit encontre, y un altre que.s trobà ésser estat mort ultra los predits, y així, entre tots,
eren XXIII; y venien enclavats ab un guarniment
de fusta fet a modo de un quadro de reixat; y en
quiscun cap al front ab un rètul de paper de letra molt grossa era escrit lo nom de qui ere lo
cap; y a cada part de dit bastiment de fusta havie
dues banderes, la una de les quals era ab les armes reals y l’altra ab les armes del General. E
fonc tanta la gent que de fora lo portal y per les
finestres y carrers hisqué a veure’ls, casi com la
que hisqué a veure los dits XXXVIII presos. Y
vingueren a la Deputació per lo mateix camí
que eren entrats dits presos. E aquella tarda y
tota la nit estigueren los dits caps en lo patí de
la dita casa de la Deputació, a on acudia tanta
gent per a mirar-los que fon forçat abans de
hora tancar les portes de dita casa. En aquesta
mateix die, tots los dits ladres y bandolers que
fins avuy eren estats portats de dit encontre de
la Conca de Òdena, per lo excel·lentíssim //
30v // loctinent general y son Real Consell Criminal són estats sentenciats y condemnats,
conforme a un memorial de ells y de altres
morts y també dels morts y naffrats per part del
rey y del General fet en lo dit Consell Criminal,
ab los noms y sobrenoms verdaders de quiscú
de dits ladres y bandolers, y per part de dit Consell Real a dits senyors deputats liurat, lo qual
és del tenor següent:
«Los bandolers són estats presos y morts en lo
encontre de mossèn Jaume Pau Franqueza,
procurador del excel·lentíssim duc de Cardona,
tingué dilluns a XXX de mars MDLXXIII en los
térmens de la Conca de Òdena, ab LXXXX ladres
de la quadrilla del Moreu Palau, Cascavell, Camadall, Gralla y Escales, y les sentències que
contra ells són estades publicades per manament del excel·lentíssim senyor don Hernando
de Toledo, loctinent y capità general de sa magestat en lo principat de Cathalunya y comtats
de Rosselló y Cerdanya, a set de abril MDLXXIII.
Açotats, exorellats, atanallats, portats ab car
rató y squarterats:
Barthomeu Ayner, àlias Sebastià Corones, de
Biosca.
Antoni Vilanova, àlias Antoni Luna, àlias Ànima Peccadora, de Corbera.
Antoni Molins, àlias lo Guerxo, àlias l’Oncle,
del loc de Samatan en França.
Joan Blanc, pastor, de Tarascó en França.
Miquel de la Coma, àlias Fontova, del loc de
Fontova en Aragó.
Francesc Riba de Guardiola.
Açotats, exorellats, degollats y squarterats:
Miquel Sorribes, àlias Camarç, de Ugern.
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Gabriel Sorribes, àlias Camarç, de Ugern.
Pere Pintor, àlias Joan Pintor, àlias Echafuego,
de Maçoteres.
Jaume Mattheu, perayre, de Agualada.
Matheu Monclús, àlias lo Rey, del loc de Campelles en Aragó.
Pere Fardeta, francès.
Domenjó de la Pluma, francès.
Pere de Quimball, àlias Poca-roba, àlias lo Caragoler, francès.
Domenjó de Frexeres, francès.
Bertran Ramon de Xerda, francès.
31r

Guillem Vilatge, sastre, francès.
31v

La exequució de la sentència de tots los sobredits ladres es farà junta en un dia lo qual sa
excel·lència ordenarà.
Aquestos moriren també peleant en la brega y
eren dels bandolers:
Bernatxo.
Quatre-gascons.
Bòria de Tragó.
Segarra de Lindàs.
Janot Palau, àlias l’Ànima.
Janot Palau, àlias lo Moreu Palau.
Lo Spunyat de la Ribera Salada.
Lo Traginer, gascó.
Cardona del Coll de Rat.
Joanet, catthalà.
Pere de Granyena, gascó.
Lo Roget de la Pobla, stranger.
Franciman.
Pere Cascavell.
Claraçó de Vilafranca.
Camadall.
Leyda, cathalà.
Pere de Granyena, gascó.
Riambau, francès.
Scales, lo Gros.
Jaume Gralla.
Balle de Sant Stheve, aragonès.
Toni Gavaig de Piera.
Lo Guixet, gascó.

Açotats, exorellats y pe[njats]:
Jaume Franqueza, àlias Cardona, de la vila de
Çervera.
Francesc Freixa, de Vallcebre.
Stheve del Majoral, àlias lo Cabrero, de Arança.
Magí Rosancs, auletà.
Joan Duren, sastre, del Stell.
Joan Beri, àlias lo Perdigot, de Damey.
Pere Sant Stheve, de Castigaleu.
Joan Lorenç, de Castigaleu.
Domenjó Mallo.
Ramon Mallo de Bulant, en França.
Bartomeu Gule, àlias lo balle de les Aygües, de
Sant Gaudens, en França.
Ramon Ponçi Jausa, de Saura en França.
Bertran Pellicer, de Fanàs de les Monjes, en
França.
Pere, de Fanàs de les Monjes, en França.
Ramon de Perillas, del loc de Ster, en França.
Joan Gordo, del loc de Montfarran.
Jona de Comes, àlias Malbarret, françès.
Joan Rossell, àlias Calsapicat, del loc de Bolon,
en França.
Guillem Domenges, àlias Guillement, de Borc,
en França.
Pey Torrent, francès.
Joan Carrer, cathalà.

Los caps dels sobredits morts se són portats
dins la ciutat de Barcelona, sinó un que se’n ha
furtat, no.s sap per qui.
Los qui moriren de part de la justícia que perseguiren dits ladres, són los següents:
Hòmens morts de part de la justícia:
Joan Volta de Capellades.
Mathià Riba de Carme.
Ramon, stranger, habitant en la Pobla de Claramunt.
Pere Roca, boter, de Agualada.
Pere Ferreres, fuster, de Agualada.
Joanet de na Rosica, stranger habitant en
Agualada.
Joan T., stranger, moço d’en Carbó, de Agualada.

Açotats y galera perpètua:
Guillem Cassanyes, del loc de Monges, en
França.
Pere Badia, sastre, de Bolonya.
Arnau Joan, pastor, francès.
Açotats y per tres anys a galera:
Joan Mora, fill de Ramon Mora, del loc de Baretga, en Puigçerdà.
Antoni Benet Thomàs, de Liminyana.
Aquestos per sa poca edat serviran a sa magestat en galera sens remar o altrament:
Mattheu Dufay, alacay.
Domingo de Latrac, alacay.
Domeny, fill de Guillem Peret, alacay.

[1573 ]

32r

Aquest sastre pretén de prova que anava forcat
per ços [detenidors]:

Los que resten naffrats de part de la justícia,
són los següents:
Primo, lo comissari Andreu Moray, sots-balle
de la Pobla.
Joan Valls de les Vivenes.
Nicholau Valls, són germà.
Antoni Claramunt de les Figueres.
Riba de Ortinell.
Matthià Ferrer de Monbuy.
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Lo alacay de mossèn Teixidor.
Quadre, perayre, de Agualada.
Requesens, pagès, de Agualada.
Rigolfes, pagès, de Agualada.
Miquel Borràs, sabater, de Agualada.
Un fadrí stranger habitant en Agualada, que.s
diu Joan.
Fes sperança que la major part dels sobredits
curaran ab la ajuda del Senyor.»
Dimecres, a VIII. En aquest die, per orde y manament dels senyors deputats, lo botxí de la
cort real de la present ciutat tragué del pati de
la casa de la Deputació los XXIII caps que lo dia
de air foren portats, y de aquells ne posà sinc,
ço és, los caps de Camadall, Quatre-gascons,
Moreu Palau, Pere Cascavell y Gralla, al entorn
de la casa del General y de la Bolla de la present
ciutat, penjant ab unes gàbies de ferro.
Dijous, a VIIIIo. En aquest die los dits XXXVIII
presos y los dits altres que aprés, en altres dies,
foren portats, que entre tots eren quarantasinc, aprés de haver tots deposat, així en la cort
real com en lo General, y molts d’ells aprés de
ésser turmentats, confessaren totsa y combregaren y així, per part de sa excel·lència com de
dits senyors deputats, tingueren // 32v //
aquell die molts confessors de totes les relligions de la present ciutat, qui ab molt gran continuació y treball de pietat christiana los encaminaven per a ben morir. E los reverent pare
mestre Masnovell del orde de sanct Francesc de
observança, lo dit die de matí los predicà molt
piament en lo corral de dits càrcers reals. En
aquest mateix die lo senyor deputat militar estigué en la sala real ab los doctors de dit Real
Consell Criminal y ab los assessors, advocat fiscal y altres ministres del dit General, entrevenint per part del General y per millor direcció
dels negocisb y coses de aquell, en tot lo que la
cort real allí feya.
Divendres, a X. En aquest die de matí, a sinch
hores, tragueren tots los dis quaranta-sinc ladres y bandolers que lo die de air foren condemnats, y los naffrats a cavall y los altres a peu,
tots nus de la cinta en amunt ab cadenes al coll
y altrament ben ligats, e molt acompanyats y
guardats de molts officials y altra gent, anant lo
un derrere l’altre, foren com a ladres açotats y
passats per los carrers y lochs acostumats de la
present ciutat per ont acostumen de passar los
ladres, y també apportats al costell que és en la
plaça Nova de la present ciutat, y allí exorellats
los nomenats en lo precedent memorial, y portant-los, com és dit.
a. tots interlineat.
b. a continuació ratllat de.

Un trompeta, qui devant anave, legia lo cartell
de lur sentència y condemnació que és del tenor següent:
«Aquestos són Barthomeu Ayner, àlias Sebastià
Corones del loc de Biosca, Joan Antoni Luna,
àlias L’Ànima Pecadora, y Francesc Ribes, pagès del loc de Gordiola, cathalans, Miquel de la
Coma, àlias Fontova, pagès del loc de Fontova,
aragonès, Anthoni Molins, àlias lo Guerxo, àlias lo Honcle, pastor, del loc de Samatan, del
bisbat de Lombes, y Joan Blanc, pastor, del loc
de Tarasco, francesos. Los quals per moltes y
diverses vegades són anats armats de archabussos de pedrenyals amb modo de exèrcit y enemichs públichs capitals per lo principat de
Catthalunya en companyia de Joan Ponç de
Çarreal, Joan Palau, àlias lo Moreu, Joan Palau,
àlias l’Ànima Peccadora, Pere Cascavell, T. Escales, enemichs de sa majestat y per tals publicats y de molts altres facinerosos hòmens de lur
companyia y societat, perturbant la pacificació
y repòs de aquesta província, contra les generals constitucions de Catthalunya, pragmàticas
y crides reals, y més lo dit Antoni Molins a tres
de juliol MDLXXI en lo Coll de Port, ensemps ab
altres facinorosos hòmens, prengueren Antoni
Rosselló, porter real, lo qual de manament dels
magnífichs deputats del present principat de
Cathalunya y per negocis de la casa de la Deputació anava a la ciutat de la Seu de // 33r // Urgell, al qual pegaren de bastonades y lo maltractaren y ragueren la barba y li prengueren les
letres y provisions que portava de dits senyors
deputats, y romperen aquelles, y també coadunats han feta vàlida resistència a Andreu Moray,
comissari real, y a Honofre Garreta, loctinent de
sots-veguer de Agualada y a altres officials qui.ls
perseguien, en la qual resistència foren morts y
naffrats molts hòmens, y han fetes moltes altres
morts y robatoris en camins reals e altres enormíssins crims y delictes, y per ço mana sa excel·
lència que sien açotats y levades les orelles, y que
tots nus en carns sien posats sobre sengles carros
y sien atenallats ab tenalles fogajants, y que sien
degollats y scorterats en guisa que muÿren, y
que los caps de aquells sien posats en parts aptes
y eminents. Y qui tal farà tal pendrà.
Los altres són Miquel Sorribes, àlias Camats,
Gabriel Sorribes, àlias Camats, germans, del loc
de Ugern, Pere Pintor, àlias Joan Pintor, àlias
Hechafuego, àlias lo Cathalà de Maçoteres,
Jaume Mattheu de Agualada, perayre, cathalà,
Mattheu Monclús, àlias lo Rey, aragonès, Pere
Fardeta, pastor, Domenjó de la Ploma, pastor,
Pere Quinbal, àlias Poca-roba, pagès, Domenjó
de Fraxeres y Bertran Ramon, francesos, los
quals armats de arcabussos, pedrenyals y coadunats són anats per lo present principat de Catha-
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de sa magestat per tot lo temps de sa vida. Y qui
tal farà tal pendrà.

lunya ab modo de exèrcit y enemichs capitals
en companyia dels dalt nomenats enemichs de
sa magestat y de altres facinerosos hòmens,
contra les constitucions de Cathalunya, pragmàtiques y crides reals, y ha feta vàlida resistència a dits Andreu Moray, comissari real, y a Honofre Garreta, loctinent de sots-veguer de
Agualada y a altres officials, en la qual resistència foren morts y naffrats molts hòmens y han
fets moltes altres morts, robatoris en camins reals y altres crims y delictes, y per ço mana lo excel·lentíssimo senyor loctinent general que sien
açotats y levades les orelles y rossegats per terra
y que sien degollats per lo coll en guisa que
muÿren y dels cossos de quiscú sien fets quatre
corters. Y qui tal farà tal pendrà y gua[rt-se] qui
guardar-si ha.

E los altres són Joan Mora, fill de Ramon Mora
de Cerdanya, y Antoni Bonet, fill d’en Thomàs
de Liminyana, de edat quiscú de setze anys, los
quals són anats per alacayos de Pere Orpiella y
de Pere Cascavell, enemichs de sa magestat, y
són anats en companyia dels sobrenomenats facinorosos hòmens y que en la resistència feta als
dits comissari y loctinent de veguer stigueren
ab ells y fugiren, per ço mana lo excel·lentíssim
senyor loctinent general que sien açotats y posats en les galeres de sa magestat per temps de
tres anys. Y qui tal farà tal prendrà, y guart-si
qui guardar-si ha. Y també que sien portats en
companyia dels sentenciats a mort en la exequució de lurs sentències.»

E los altres són Jaume Franqueza, àlias Cardona de Cervera, Francesc Frexa de Vallcebra, Stheve del Majoral, àlias Cabrero, pastor de
Arança, Magi Rosanes de Auleta, Joan Duren,
sastre, de la baronia de Ballera, cathalans, Joan
Beri, àlias Perdigot, del loc d’Aurey, Pere
Sanctstheve, Joan Sanct Lorens de Castigaleu,
aragonesos, Domenjó de Mallo, Ramon de Mallo, germans, Barthomeu Gule, àlias lo balle de
les Aygües, Ramon Ponç i Jausa, Bertran Pellicer, Pere, que no té altre nom, del loc de Favàs,
Ramon de Pedellas, Joan Gordo, Joan Comes,
àlias Malbarret, Jaume Rossell, àlias Calsapicat,
Guillem Domenges, àlias Guillamet, Pey Torre
y Joan Carrera, àlias lo Traginer, francesos. Los
quals també son anats armats y coadunats de arcabussos, de pedrenyals, per lo principat de
Cathalunya a modo de públichs enemichs de sa
magestat y de altres moltíssims facinorosos hòmens contra les constitucions de Catthalunya,
pracmàtiques y crides reals, y que en lur companyia han feta vàlida resistència a Andreu Moray, comissari real, y a Honofre Garreta, loctinent de sots-veguer de Agualada, y de altres
qui.ls perseguien, en la qual resistència foren
morts y naffrats molts hòmens y han fets altresa
crims y delictes, y per ço mana lo excel·lentíssim senyor // 33v // loctinent general que sien
açotats y levades les orelles, y aprés penjats per
lo coll en guisa que muÿren. Y qui tal farà tal
pendrà, y guart-se qui guardar-si ha.
Los altres són Guillem Cassanyes y Pere Badia,
tots de edat de devuyt anys, Arnau Joan, de
edat de desset anys, francesos, los quals són
anats en companyia de tots los sobrenomenats
y de altres facinorosos hòmens com fou feta la
vàlida resistència al dit comissari Moray y Gar
reta y estigueren ab los dits enemichs de sa magestat y se’n fugiren ab ells, per ço mana sa excel·lència que sien açotats y posats en les galeres

[1573 ]

E aprés de ésser exorellats los sobredits, tots foren tornats als càrcers reals de la present ciutat,
y estant ja allí aparellats los frares qui.ls confessaven y aconsolaven tornaren a reconciliar. Y
tantost aprés ab lo mateix orde de cavall y de
peu, y de hu derrere l’altre, foren portats al
supplici de la mort, conforme dita crida y memorial. Y abans de arribar devant les forques y
los cadafals, a ont havien de ésser degollats, los
passaren entre lo General y Lotja en senyal del
càstich que tenian per lo General. Y fent allí los
confessors grans diligències per a encaminarlos a ben morir, y predicant-los lo pare don Joseph de Ayala, rector de la companyia de Jesús,
foren exequutats y morts segons forma de la
crida y memorial dalt y en la jornada de set del
corrent insertats. Per la qual exequució, per ço
que en aquell mateix die se pogués tota fer y
acabar, la cort real féu venir altres botxins de altres parts del present Principat; y tot ho mirà
sempre grana número de gent, y molts aquell
die feren particulars oracions y devocions, pregant al senyor que.ls donàs coneixença de sos
peccats. E los qui com és dit foren exequutats
moriren, laors al Senyor, cathòlicament, encara
que uns ab més contricció que altres, y los altres
qui conforme dita crida y memorial no havien
de prendre mort foren tornats en les càrcers reals. E fon en aquest die grandíssima la alteració
y pietat dels ànimos dels qui.s trobaven en Barcelona per veure tant gran exequució de carn
humana. Nostre Senyor los perdone sos pecats
y.ls tinga en la sua glòria, y guarde los seus reg
nes de semblants y altres peccats.
34r

a. altres interlineat, damunt de molts ratllat.

En aquest mateix die, aprés dinar, vingueren en
consistori y tractaren los negocis de la Capitania General los doctors que per aquestos negocis acostumen de venir.
a. a continuació ratllat gent.
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Jordi, però si alguna cosa important occorre no
deixen los senyors deputats de venir-hi. E així
aquest dia, de matí, vingueren tots los senyors
deputats y oïdors y los honorables assessors de
dit General, per haver entès que la nit proppassada lo senyor Henric Agullana, deputat militar, era arribat de la vila de Agualada, a ont ere
anat per negocis y affers del dit General, //
35v // segons és dit la jornada de quinze del
present. E lo dit senyor Henric Agullana refferí
en consistori tot lo que en effecte és haver concordat y aquietat les discòrdies que, com és dit
en dita jornada de quinze, eren en aquelles
parts per coses del General; e haver pagat tot lo
que pagar se devie a comuna contentació de
tots, segons que largament se conté en los actes
que.n són fets, continuats en lo proçés sobre la
persequució dels ladres y bandolers qui han
damnificat lo General fet per dits senyors deputats, a ont consta que los ladres y bandolers
morts y presos en dita jornada de Agualada,
que toquen a pagar als senyors deputats en virtut de les crides publicades per se senyories, són
los contenguts en un memorial del tenor següent...a

Dissapte, a XII. En aquest die, de matí y aprés
dinar, vingueren en consistori y tractaren los
negocis de la Capitania General los doctors que
per ço se acostumen de ajustar.
Diumenge, a XIII. En aquest die vingueren en
consistori y tractaren los negocis de la Capitania General los doctors que per aquest negoci
se acostumen de ajustar.
Dimarts, a XIIII. En aquest die no vingué en
consistori lo senyor oïdor real per indisposició
de sa persona, però lo mateix die aprés de haver-li jo, scrivà major, donat rahó de tot lo que
se era fet en aquest die tot ho loà y approvà. En
aquest mateix die també se ajustaren en consistori los doctors que acostumen de tractar los
negoçis de la Capitania General.
34v

35r

Dimecres, a XV. En aquest die lo senyor Henric
Agullana, deputat militar, vingué en consistori
a les vuy hores de matí, y despedís dels senyors
sos condeputats y dels senyors oïdors de comptes, y al migdia en companyia del magnífic micer Francesc Gort, altre dels assessors, y de
mossèn Miquel Çiurana, regent los comptes, y
de mossèn Francesc Cavaller, ajudant de la scrivania major, partí de la present ciutat per anar a
la vila de Agualada y la Conca de Òdena y altres
parts per a, conforme a la delliberació y comissió a XII del corrent a ell feta, quitar les discòrdies que sobre haver les offertes de diners, fetes
en la crida per los senyors deputats publicada
sobre la persequució dels ladres y bandolers
que han damnificat lo General, són entre les
universitats y singulars de aquella terra, que
pretenen haver rompuda la quadrilla de LXXX
ladres y bandolers, que casi tots allí foren morts
y presos a XXX de mars proppassat. Y per pagar
dites offertes y altres coses conforme dita delliberació, dit regent los comptes se’n portà de
pecúnies del dit General tres mília liures. En
aquest mateix die vingueren en consistori y
tractaren los negocis de la Capitania General
los doctors que per dit negoçi se acostumen de
ajustar.

36v

Dimarts, a XXI. En aquest die, al vespre, essent ja fosc, lo senyor Henric Agullana, deputat militar, tornant de la vila de Agualada, a
ont a XV del corrent ere anat per lo effecte
que en dit dia està continuat, arribà en la present ciutat ab tota la companyia que se’n havia
portat.
Dimecres, a XXII. Vigília del gloriós sanct Jordi, patró nostre. En aquest dia, de matí, no
acostumen de venir en consistori los senyors
deputats, ni.s diu missa en la capella per lo aparell que.s fa per la festa del dit gloriós sanct

En aquest mateix dia, de matí, per manament
dels senyors deputats foren convidades per los
officials del General totes les persones il·lustres y principals de tots los tres staments e totes les senyores e dames de la present ciutat,
per als officis de la festa del gloriós sanct Jordi,
que començaren a les vespres del present die,
segons un memorial per ço fet, recondit en la
scrivania major, així com quiscun any se acostuma ffer. En aquest mateix die, estant ja empaliada tota la casa de la Deputació y la capella,
y parat lo altar de aquella y també lo altar que
se acostuma de fer al cap del corredor de dita
casa, en tocar les dotze hores de migdia les
trompetes, sacabutxos y altres músichs començaren a sonar per a festivar y solemnizar la festa
del gloriós sanct Jordi. E aprés, a les dues hores tocades, los senyors deputats y oïdors de
comptes, hu aprés altre, e quiscú ab molt gran
companyia de molts senyors y persones principals y altres de tots staments, vingueren a la
present casa de la Deputació per a les primeres
vespres del gloriós sanct Georgi, y quant cadahú d’ells venie o també alguna persona
il·lustre o principal, les trompetes, sacabutxos
y tota l’altra música, per la vinguda de tal persona, sonaven. E vingueren primer a dues hores y un quart lo senyor oïdor real, e aprés lo
senyor oïdor militar, e aprés lo senyor oïdor
ecclesiàstich, e aprés lo senyor deputat real, e
aprés lo senyor deputat militar, e aprés lo senyor deputat ecclesiàstich, e quiscú de dits
a. text inacabat.
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senyorsa deputats ab son porter davant vestit
ab lo manto de tafatà, e portant la maça gran al
coll. E los qui primer eren vinguts isqueren fins
al cap de la scala als qui aprés venien. E aprés de
ésser vinguts dits senyors deputats ab los senyors y persones de tots staments qui.ls acompanyaven, vingueren los magnífichs consellers
de la present ciutat ab sos verguers y companyia. E los dits senyors deputats y oïdors los
hisqueren a rebre fins a dit cap de la scala, ab sos
porters davant y així.ls reberen, y posant-se davant los porters dels senyors deputats y aprés
los verguers dels magnífichs consellers, anant
lo conseller en cap a la mà dreta del deputat ecclesiàstic, y així los altres per orde de dos en dos
y quiscun conseller a mà dreta del deputat o
oïdor ab qui anava. E aprés vingué lo noble don
Hierònym Mecca, veguer de la present ciutat, y
los senyors deputats no isqueren a rebre’l perquè, segons allí se digué, no tenian acostumat
eixir-li ni lo veguer acostumava de anar-hi. E segueren los senyors deputats y oïdors ab los officials del General; e lo molt reverent fra Francesc Burguès, balliu de Mallorca, ab molts
ardiaches y canonges y altres ecclesiàstichs, e
los dits magnífichs veguer y consellers, e lo
molt il·lustre don Luís de Centelles, compte de
Quirra, e lo molt il·lustre don Pedro de Pinós,
vezcompte de Canet, ab molts altres nobles, cavallers de Cathalunya y molts ciutedans y doctors de la present ciutat, ço és, en los banchs, y
en les parts que acostumen de seure los senyors
deputats y sos officials y los ecclesiàstichs, los
consellers e los il·lustres militars. Les vespres
entonà y féu lo reverent mossèn Jaume Oliveres, canonge de la Seu de Barcelona, y tingué
per assistents dos benefficiats de dita Seu, lo
cor dels cantors // 37r // ere en lo loc acostumat ab gran abundància de cantors y ab orgue,
y feren-se dites vespres molt cant d’orgue.
Aprés de acabades y ésser tornat lo dir reverent
canonge Oliveres a la sacristia, los dits magnífichs veguer y consellers se’n anaren, y los senyors deputats los acompanyaren fins al cap de
la scala, ab los porters davant ab ses maçes, com
eren entrats. Aprés tots los senyors deputats y
oïdors, junts ab los qui.ls havien acompanyats,
se’n anaren fins a la porta de dita casa de la Deputació, y lo dit molt il·lustre compte de Quirra anava entre lo senyor deputat ecclesiàstic y
militar, y los altres en sos condecents lochs. E a
la porta de dita casa se departiren y quiscú de
dits deputats y oïdors se’n anà a sa casa ab la
companyia y cerimònia que ere vengut.

tota la nit abans, vingueren en casa de la Deputació los senyors deputats y oïdors de comptes
per a oir la missa y sermó del gloriós sanct Jordi, ab la companyia y del modo que eren venguts lo die de air a les primeres vespres; y vingueren també los dits magnífics consellers y
molts senyors y persones altres de tots staments, y foren rebuts i.s segueren dela mateix
modo y manera que en dites primeres vespres;
y lo excel·lentíssim loctinent general no vingué
per trobar-se indispost, segons ho trameté a dir
als senyors deputats. Féu-se solemne offici y
sermó, com se acostuma en semblants festes;
digué la missa lo dit reverent mossèn Jaume
Oliveres y los reverents mossèn Antoni Quintana lo Evangeli, y la Epistola mossènb...
Beuló, canonges de la Seu de Barcelona, y predicà lo reverent metre Joan Pau Sala, frare del
orde de sanct Francesch de observança. E tot
acabat se’n tornaren de la matexa manera que.s
dit en les primeres vespres. E quiscú de dits senyors deputats e oïdors convidà a dinar tots los
que.ls havian acompanyats. E aprés dinar, a
les quatre hores, los dits senyors deputats tornaren ab la mateixa companyia i del mateix
modo en la Deputació per a les segones vespres, y no vingueren los magnífichs consellers
perquè no acostumen venir a les segones vespres, les quals se digueren y feren tant solemnes y per los mateixos qui havien dites y fetes
les primeres.
37v

Dijous, a XXIII. Festa del gloriós sanct Jordi,
patró nostre. En aquest dia, encara que ab molta aygua per haver plogut tota la matinada y

[1573 ]

Divendres, a XXIIII. En aquest die, encara que
altres anys no acostumen de venir los senyors
deputats, per causa del scombrar de la casa de la
Deputació y netejar y desar lo que serví lo die
de ayr en la festa del gloriós sanct Jordi, los senyors deputats vingueren y entre altres negocis
que tractaren, attesa la relació que lo senyor
Henrich Agullana, deputat militar, féu en consistori a vint-y-dos del present, del que havia
entès en Agualada y altres parts de aquella terra
sobre la invasió y encontre de la quadrilla dels
ladres y bandolers que a trenta del passat foren morts y presos en la Conca de Òdena, y entès que lo magnífic mossèn Jaume Pau Franqueza, donzell, dos o tres dies abans de dit encontre previngué més de cent-sinquanta hòmens de la Conca de Òdena, molts valerosos,
i.ls posà en molt bon orde y concert per a encontrar y danyar dita quadrilla, y que tots encontraren ab ella de tal manera que, mijençant
lo adjutori de Déu, feren la major y més principal effecte de aquella jornada, e que tots los de
la companyia de dit mossèn Franqueza, y
també los del sometent de la vila de Agualada y
altres que si trobaren són estats satisfets per dit
a. a continuació ratllat s.
b. a continuació un espai en blanc.

a. a continuació repetit senyors.
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senyor deputat militar en la anada que per ço ha
feta a Agualada. E que solament restava a satisfer lo dit mossèn Franqueza dels serveys y gastos que, en y per dita jornada ha fetsa a dit General, la satisfacció dels quals dit senyor deputat militar ha volgut deixar a tot lo consistori,
delliberaren que a dit mossèn Franqueza, per
dits serveys y gastos, li sie donada una cadena
de or de valor de sinc-centes liures Barceloneses, com més largament se conté en lo acte de
dita delliberació.

39r

Dimarts, a V. En aquest die Joan Mas, algutzir real, [...] portà als senyors deputats les persones de Pere Perdigués, de Rialp, Pere Fàbregas, de Cambrils, àlias Cellablanca, habitant
en lo mas de Toralba del Priorat Mitjà, ya
Francesc Vilella, treballador de Vilasalada del
bisbat de Urgell, ladres y bandolers qui han
damnificat lo General.

En aquest die mateix mestre Miquel Coves, sabater de la present ciutat, fou provehit per los
senyors deputats del offici de andador de la
confraria del gloriós sant Georgi.
Dissapte, a XXV. Festa de sanct March, evangeliste.

40r

Diumenge, a XXVI. En aquest die se féu en la
plaça del Born de la present ciutat la justa de la
confraria del gloriós sanct Jordi, que quiscun
any se acostuma fer aprés de la sua festa.
38r

38v

Dimarts, a XXVIII. En aquest dia partí de la
present ciutat lo magnífic miçer Joan Baptista
Serra, assessor del General, qui va en la ciu.
tat de Leyda per sos negocis y affers. En
aquest mateix dia vingueren en consistori
dels senyors deputats, cridats per ses senyories, lo molt reverent miçer Francesc Montaner, canceller, y los magnífics miçer Bernabé
Serra, regent la Cancellaria, miçer Pere de Lobregat y miçer Miquel Ferrer, doctors del
Real Consell Civil, y ab los senyors deputats y
honorables assessors del dit General tractaren
los negocis ocorrents sobre la gràcia que los
genovesos y diversos mercaders demanen los
sie feta dels drets de les entrades y eixides
dels diners que, mijençant dita gràcia, se offereixen portar de Castella per a Itàlia y passar
per Cathalunya.

Maig

Diumenge, a
Creu.

III.

Dijous, a XIIII. En aquest die, a migdie, lo senyor ardiacha Cerveró, deputat ecclesiàstich,
essent-se lo dit die de matí despedit en consistori dels senyors sos condeputats y oïdors
de comptes, partí de la present ciutat per anar
a sa casa que té en Tortosa per sos negocis y
affers, y digué a mi, scrivà major, que consentia a tot lo que los senyors sos condeputats y
oïdors farien dins los primers tres dies, aprés
dels quals per capítol, y no abans, lo oïdor ecclesiàstich succehiria en loch y poder seu.
Divendres, a XV. En aquest die no vingué lo senyor Henric Agullana, deputat militar, en
consistori perquè de matí anà a la sua torre, y
digué a mi, scrivà major, que consentia a tot lo
que aquell dia farien los senyors deputat real y
oïdors de comptes; y lo mateix die al vespre
fou tornat lo dit senyor deputat militar.
Dissapte, a XVI. En aquest die, aprés dinar, cridats per part de dits senyors deputats, vingueren en consistori y tractaren sobre la causa de
Carles Perpinyà, pretès scrivent de la scrivania
major, miçer Barthomeu Boer, miçer Luís
Agullana, miçer Guillem Sunyer, micer Joan
Puigvert y micer Joan Çabater.

MDLXXIII

Divendres, lo primer. Festa dels benaventurats
apòstols sanct Phelip y sanct Jaume.

En aquest mateix die vingueren en consistori
dels senyors deputats, cridats per ses senyories, los magnífics doctors del Real Consell
Criminal, y tractaren ab los senyors deputats
y honorables assessors del dit General los negocis de la visita dels deputats precedecessors
lurs, exceptat lo magnífic miçer Puig, qui per
sa indisposició no.y vingué.

40v

Festa de la Invenció de Santa

Dilluns, a IIII. En aquest die, de matí, vingué en
consistori dels senyors deputats lo noble don
Bernat de Aymeric, en Barcelona y Manresa domiciliat, y de part del excel·lentíssim senyor
duc de Cardona y de Segorb digué als senyors
deputats.

Dimecres, a XX. En aquest die foren portats a
ls senyors deputats Mattheu Gornés, àlias
dit lo Ballo de Comiols, yb ...Cerver, ladres y
bandolers que han damnificat lo General. En
aquest mateix die portaren als senyors deputats los sis ladres y bandolers qui han damnificat lo dit General, presos per Joan Boren,
balle de Villac que.s dien.
Dijous, a XXI. En aquest die fou portat als
senyors deputats Pere Ortiella, àlias dit lo
a. y interlineat.
b. a continuació un espai en blanc.

a. a continuació ratllat a dits relligit.
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Moliner de Oronés, ladre y bandoler qui ha
damnificat lo General.

Mattheo Dezpún de Manles, gascón.
Sanz de la Fita de Vesam, gascón.
Michalet Sofoscán de Olorón, gascón.
Pedro de Assén, gascón.
Joan Tocón, gascón.
Pedro Bela, alias lo lacay de Tamarit.
Joan de Casanobas de Verray, alias el senyor de
Almacellas, bearnés.
Joan de Heredia de Foix, gascón, alias el Relogero.
Joan de Casanya Vera, gascón.
El texedor de Ramil, aragonés.
Costa de las Paules de Castanesa, aragonés.
Valcama de Demir, aragonés.
Domingo Sterim de Campo, aragonés.
Domingo Sesarim de Campo, aragonés.
Pierres, gascón.
Domingo Valerí de Roda, aragonés.
Joan Gros de las Coronas de Santa Lesta, aragonés.
Flores, vezino de Spils, cathalán.
Joan de Almenar, gascón.

Divendres, a XXII. En aquest die fou portat Antoni Torrent, dit lo hereu Torrent de Arbúcies,
també ladre y bandoler que ha damnificat lo
General. En aquest mateix die, aprés dinar, se
ajustaren a la Deputació les persones eletes per
lo negoci del excusado.
41r

Dissapte, a XXIII. En aquest dia, de matí, reberen los senyors deputats una carta del il·lustre
don Joan de Aragó, abbat de Solsona, ab que
escussa y justifica los officials de Solsona en los
proceyments que los senyors deputats fan contra ells, per haver impedit y detengut mossèn
Pere Aymat, comissari real, qui request per los
senyors deputats y per lur comissió anava en
persequució dels ladres y bandolers qui han
damnificat lo General. E poch aprés, lo mateix
die, vingueren en consistori micer Exarrat, miçer Claris, micer Garbí, y micer Ubach, advocats, y informant los dits senyors deputats sobre dit fet, excusaren també los dits officials.
En aquest mateix dia miçer Francesc Prexana,
micer Antoni Coller, miçer Monserrat Gordiola, miçer Pau Agullana, micer Joan Amell y miçer Miquel Ferreró, convocats per part dels senyors deputats, vingueren en consistori y
tractaren ab ells sobre la letra y memorial novament tramesos per los embaxadors que són en
Roma, sobre lo negoci del excusado.
Dilluns, a XXV. En aquest dia los senyors deputats, perquè tenen correspondència aba los de
Aragó sobre la persequució dels ladres y bandolers qui han damnificat lo General, reberen una
carta dels ditsb deputats de Aragó ab relació
dels ladres que allí havien sentenciat, la qual relació és del tenor següent:

Muertos:
El sastre del Forcat, aragonés.
Joan de Abella, aragonés.
Abincadeta de Avincada, aragonés.

42r

Ahorcados tan solamente:
Martín de Lientes, alias el Arbarderet de Tamarit.
Guillem lo Calderet, alias Fiter, francés.
Guillem Durán de Montaspán, gascons.
Nicholau Castán de Montaspán, gascons.
Francisco de Coma, bearnés.
Joan Figuera de Assán, gascón.

Tres otros que murieron en el encuentro de Seyra.
Presos:
Pedro el Justero de Cornudella, aragonés.
Joan Carrera de Velue, aragonés.
Rocamora de Vetessa, aragonés.
Plana de Visaliboni, aragonés.
Domingo Dernués, aragonés.
Thomás Montagut, gascón.
Las cabeças remitidas a Caragoça de Bracamorta, Thamaritet, el Albardercos, el senyor de
Almaçellas”.
Dimecres, a XXVII. En aquest die lo senyor don
Luís Vich, capità de quatre galeres, donà als senyors deputats en consistori una letra dels deputats de València dea... del corrent, ab què
suppliquen se’ls trameta certificació de la forma
que los senyors deputats tenen en elegir embaxadors per anar fora lo Principat, y lo mateix
supplicà de paraula lo dit don Luís Vich.

“Relación de los delates que se han muerto y sentenciado y están presos para hazer lo mesmo desde
14 de abril hasta 24 de mayo 1573.
Hechos quartos:
Belenguer Sobreuca, alias Bracamorta.
Miquel Joan Porquet, alias Tamaritet, alias de
Tamarite de Littera.
41v

[1573 ]

42v

a. ab... Aragó interlineat al marge esquerre.
b. dits interlineat.

Dissapte, a XXX. En aquest die lo noble don
Phederic Despalau, en Barcelona domiciliat,
fou provehit per los senyors deputats del offici
de dressaner del General.
Diumenge, a XXXI. En aquest dia vingué nova
que lo divendres proppassat en la nit estant per
orde y indústria del senyor don Hierònym de
a. a continuació un espai en blanc.
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Pinós, procurador del abadiat de Ripoll, aguardant a pas en diversos lochs a Joan Scuder, cap
dels ladres y bandolers qui més haa damnificat
lo General y fets majors mals en Cathalunya
que ningú altre de qui.s tingue memòria, mataren aquell ab gran sort, tirant-li en la nit a la
ventura, al temps que en companyia de deu o
dotze passava corrent per un pont, y que solament acertaren lo dit Scuder y tots los altres fugiren. En aquest mateix die lo senyor Galceran
de Vallgornera, oïdor militar, partí de la present ciutat per anar a sa casa que té en la vila de
Perpinyà, per sos negoçis i affers.

Juny

putat militar y real y los oïdors ecclesiàstic y
real, per ésser los altres absents de la present
ciutat. E arribaren a la Deputació, anat primer
lo senyor deputat militar y lo dit canonge Dara
a la mà esquerra de aquell, e aprés lo senyor deputat real, y a la mà esquerra de aquell lo dit
mossèn Thomàs Pujades, e aprés lo senyor
oïdor ecclesiàstic, y a la mà esquerra de aquell
lo dit mossèn Vilaseca, y a la mà dreta de dit
oïdor ecclesiàstic anava lo senyor oïdor real, y
aprés los officials de dit General, qui.ls acompanyaven per son orde acostumat. E així arribaren
a la casa de la Deputació, y allí se departiren.
43v

Dimarts, a II. En aquest die mossèn Mattheu de
Montagut, procurador del abadiat de Ripoll,
qui ab altres de sa companyia havia estat a pas
per a matar Joan Scuder, ladre y bandoler major
dels que may sien estats y qui més que algú altre
ha damnificat lo General, apportà als senyors
deputats en la casa de la Deputació lo cos mort
de dit Joan Scuder, y venia vestit ab les matexes
robes // 43r // que fon mort, y assegut en una
cadira de fusta que per ço era feta y posada sobre un matxo; y feyen-li tenir un pedrenyal al
coll, y molts hòmens ab sos pedrenyals acompanyaven dit Montagut y dit cos mort, y tota
Barçelona isqué a veure’l com a una de les més
principals morts o presos que de ladres y bandolers se poguessen desijar. E aprés de ésser dit
cos mort entrat en lo pati de la casa de la Deputació, y allí mirat y vist per los senyors deputats
y oïdors de comptes y molta altra gent de tots
staments de què era ple dit pati y tots los corredors y finestres de la casa de la Deputació, per
orde y manament de dits senyors deputats lo
dit cos mort de dit Joan Scuder, per ésser també perseguit per los reverents pares inquisidors
de la herètica pravitat, y com a heretge ésser-li
cremada la stàtua, font portat a dits reverents
pares inquisidors y deixat y liurat en lur poder,
perquè fos sentenciat per los demèrits y delictes
que ha commesos contra lo Sanct Offici.

Dimecres, a III. En aquest die, aprés dinar, vingueren en lo consistori dels senyors deputats
mossèn Augustí Malo, secretari, ya..., algutzir
del Sanct Offiçi de la Inquisició y de paraula,
parlant lo dit Malo, digueren a dits senyors deputats, de part dels reverents pares inquisidors,
que los senyors inquisidors besaven les mans a
ses senyories per la merçè que.ls havien feta en
manar-los portar lo dia de air lo cos mort de
Joan Scuder, per a què fos sentenciat per los demèrits y delictes que havia fet al Sanct Offiçi; e,
perquè dits senyors inquisidors havian delliberat ab consulta del excel·lentíssim loctinent general y de son Real Consell, lo dia de demà, a
les tres hores aprés dinar, en la plaça del Rey, fer
particular acte en lo cadàver de dit Joan Scuder,
supplicaven a ses senyories que volguessen ésser allí y affavorir dit acte. E los senyors deputats ab molta voluntat se offeriren, per servey
de Nostre Senyor y del Sanct Offiçi, y dels dits
reverents pares inquisidors, assistir en lo dit
acte.
En aquest die, aprés dinar, vingueren en consistori per orde dels senyors deputats los magnífics doctors del Consell Criminal per los negoçis de la visita.

En aquest mateix die los reverent y magnífics
mossèn Joan Dara, canonge de la Seu de Barçelona, mossèn Thomàs Pujades, donzell de dita
ciutat, y mossèn Honophre de Vilaseca, burgès
de Perpinyà, ambaxadors per los senyors deputats del trienni proppasat tramesos a la cort de
sa magestat, arribaren a la present ciutat, e los
senyors deputats y oïdors de comptes, ab sos
porters ab les maçes altes y acompanyats dels
officials del General qui resideixen en Barcelona, los isqueren a rebre fins passades les cases
de fora lo portal de Sanct Antoni, y eren los de-

Dijous, a IIII. En aquest die mossèn Honophre
de Ferrera, algutzir real extraordinari, y mossèn
Gabriel Rey, sots-veguer de Pallars, constituïts
personalment en lo consistori dels senyors deputats, lo dit mossèn Honophre de Ferrera, de
part del excel·lentíssim loctinent general, digué
als dits senyors deputats que sa excel·lència feya
saber a sas senyorias que dit veguer de Pallars
havia portat a la règia cort les persones de Antoni Botxaca, Antoni Martín Per, Joan Conilla,
Matheu dels Garris, Joan Boer, Joan Bonet,
Pere de la Bastida, Perot Subirada y Pey Boxa,
ladres y bandolers qui han damnificat lo General y han fet altres diversos crims y delictes de
què està informada la règia cort, y dels quals en
ella són acusats, e que per descuÿt no foren

a. a continuació ratllat n.

a. a continuació un espai en blanc.
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portats primer a dits senyors deputats per a què
primer coneguessen d’ells per rahó dels delictes que han commesos contra dit General, y
que per ço sa excel·lència los ha manat portar
per dit Ferrera a sas senyorias, y que així.ls ha
portats y eren ja allí, ço és, en lo hort de la present casa de la Deputació. E aprés fforen //
44r // portats per dit Ferrera devant dits senyors deputats, qui aquells reberen e manaren
ésser-los rebudes les deposicions. E aprés que
foren rebudes y dits senyors deputats tingueren entès lo que lavors los occoria per lo General, los restituïren al mateix mossèn Honoffre
de Ferrera y també a mossèn Hierònym Folcrà,
algutzir real extraordinari, en nom y per part de
la règia cort, per lo effecte y en lo modo contenguts en la àpocha que d’ells dit Honofre de
Fferrera ha firmada als dits senyors deputats,
continuada en lo proçés que devant dits senyors
deputats se fa contra los ladres y bandolers qui lo
dit General han damnificat, a ont són y seran
continuades les altres àpoches de semblants ladres y bandolers portats als senyors deputats, y
aprés per ses senyories restituïts a la règia cort.
En aquest mateix die, aprés dinar a les tres hores, los reverents pares inquisidors de la herètica pravitat començaren, en la plaça del Rey de
la present ciutat, lo acte que feren encontinent
en lo cadàver del dit Joan Scuder, al qual acte,
per part de dits senyors inquisidors, foren dits
senyors deputats y oïdors convidats lo die de
air. E així anaren y assistiren en aquell, estant
en una finestra de la cambra d’en mig del apartament del palau real fet per lo General, a ont lo
senyor deputat real ab sa família habita; e los
magnífics doctors del Consell Real Criminal y
lo thesorer estaven en les dues finestres de la
primera cambra de dit apartament del palau
reala, y los reverents pares inquisidors estaven
los miradors del palau real a ont ells habiten. E
lo dit Joan Scuder, en lo dit acte, fonc condemnat y declarat heretge per ésser estat renitent als
manaments del dit Sanct Offiçi, y com a tal lo
dit cadàverb fon cremat, encontinent fet lo dit
acte, en lo Canyet, fora de la present ciutat.

Dimarts, a VIIIIo. En aquest die vingueren en
consistori los mateixs magnífichs doctors per
los dits negocis de la visita.
Dimecres, a X. En aquest dia vingueren en consistori los mateixs magnífichs doctors per los
dits negocis de la visita.
45r

Dimarts, a XVI. En aquest dia, aprés dinar, lo senyor regent y los altres doctors del Real Consell
Criminal vingueren en concistori, per negocis
de la visita.

45v

Dimecres, a XVII. En aquest die vingueren en
consistori, per orde dels senyors deputats, per
negocis del General, lo molt reverent senyor
miçer Francesc Montaner, cançeller, lo molt
magnífic miçer Barnabé Serra, regent, e los
magnífichs micer Miquel Ferrer y miçer Pere de
Lobregat, doctors més antichs del Real Consell
Civil. E lo mateix die, aprés dinar, vingueren en
consistori lo dit senyor regent e los altres magnífichs doctors del Real Consell Criminal per
negoçis de la visita. En aquest mateix die mossèn Pere Arles, mercader, ciutadà de la present
ciutat, fou provehit per los senyors deputats del
offiçi de exactor del General.
Dijous, a XVIII. En aquest die demanà licència
als senyors deputats mossèn Francesc Antich,
sobrecullidor de ponent, per anar a la sua sobrecol·lecta, y per dits senyors deputats li fonc
donada, ab què se’n port lo libre de la Creueta,
y lo dit mossèn Antic digué que partiria lo endemà. En aquest mateix die vingueren en consistori lo senyor regent y altres doctors del
Consell Criminal, per negoçis de la visita.

46r

Divendres, a V. En aquest die vingueren en
consistori lo moltc magnífich regent micer Ser
ra y los altres doctors del Consell Criminal, per
los negoçis de la visita.
44v

[1573 ]

Dilluns, a VIII. En aquest die vingueren en consistori lo molt magnífich miçer Barnabé Serra,
regent la Cancellaria, y los altres doctors del
Real Consell Criminal que acostumen de venir
per los negocis de la visita.
a. a continuació ratllat a ont ells habiten.
b. a continuació ratllat encontinent.
c. molt interlineat.

Dilluns, a XXII. En aquest die vingueren en consistori los mateixos senyors doctós del Real
Consell, per negocis de la visita.
Dimarts, a XXIII. En aquest die vingueren en
consistori los dits senyors doctors del Real
Consell, per negoçis de la visita. En aquest mateix die arribaren a la present ciutat lo magnífic
miçer Miquel Tristany, Valentí Serra, notari,
Pere Burgès, guarda del General, y Joan Salamanca, porter real, que per los senyors deputats foren tramesos per visitar la sobrecol·lecta
de ponent.
Dijous, a XXV. En aquest die tres pastors de Pallars portaren als senyors deputats tres caps de
tres ladres y bandolers qui havien damnificat lo
General, los quals, essent arribats en les cabanes
de dits pastors, foren per ells morts per guanyar
la offerta de les crides a XI de mars proppassat
publicades, per part dels senyors deputats. En
aquest mateix die vingueren en consistori los
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quució dels ladres y bandolers qui directament
han damnificat lo General, continuarien com
bé tenien començat, per servey de Déu y de sa
magestat, bé y útil del General y conservació
dels drets de aquell, y que manarien continuar
la obra de la Dressana y servirien sempre a sa
magestat en tot lo que fos possible y deguessen. E feta dita resposta se despediren de sa
excel·lència ab lo acatament y cortesia deguda,
y se’n tornaren en la present casa y en lur consistori, a ont obriren y legiren dita letra, la qual
és recondida en la plica de les letres del corrent
any.

dits senyors doctors del Real Consell Criminal
per negoçis de la visita.
47v

Juliol

MDLXXIII

Dilluns, a VI. En aquest die, de matí, vingué en
consistori lo magnífic miçer Francesc Sans, qui
serveix lo offici de advocat fiscal del General,
qui dix arribà dissapte proppassat de Puigcerdà,
a ont era anat per sos negoçis y affers. En aquest
mateix die foren portats als senyors deputats
Pere del Pla, àlias Pey Gros, y Mattheu Ros, àlias lo Birolat, y Vermell, ladres y bandolers qui
han damnificat lo General.
Dijous, a VIIIIo. En aquest die vingueren en
consistori los senyors doctors del Real Consell
Criminal, per negoçis de la visita.

49r

Divendres, a X. Festa del gloriós màrtyr sant
Christòphol. En aquest die per orde dels senyors deputats vingueren en lur consistori les
persones eletes per tractar los negoçis del
scusado.
48r

Dimarts, a XIIII. En aquest dia lo excel·lent loctinent general, per mossèn Antoni Anglés, son
secretari, envià a demanar los senyors deputats
y oïdors de comptes qui, absents los senyors
deputat ecclesiàstic y oïdor militar de la present
ciutat, encontinent, acompanyats dels officials
de la present casa y altres del General, qui en la
present ciutat resideixen, anaren en casa de dit
loctinent general a on, en ser arribats, sa excel·
lència los donà una letra closa de sa magestat
que digué era en sa creença, y explicant aquella
digué, en effecte, a dits senyors deputats que sa
magestat restava molt content y servit de tot lo
que fins en aquella hora dits senyors deputats
havien fet en persequuçió dels ladres y bandolers qui anaven divagant per lo present Principat y comptats de Rosselló y Cerdanya, y del
bon effecte era resultat de les crides y previsions
sobre dita persequució per dits senyors deputats publicades y fetes, y que sa magestat los ha
agrahia molt i.ls pregava que no llevassen mà
de entendre en dita persequució, y si mester era
mudassen la forma de aquella en altra manera
que millor aparegués // 48v // convenir, perquè
sa magestat així ho confiava de dits senyors deputats i.ls ho encarregava molt. E més digué,
en effecte, que sa magestat manava assentar y
fer moltes galeres en la Dressana que té lo General en la present ciutat, y que de part de sa
magestat pregava, a dits senyors deputats, continuassen la obra que allí tenen començada, segons que és necessari per la bona fàbrica de dites galeres. E los senyors deputats, responent
per orgue del senyor deputat militar a tot lo sobredit, digueren a sa excel·lència que la perse-

Divendres, a XVII. En aquest die, aprés dinar,
per orde dels senyors deputats y per tractar y
haver consell del que podian fer contra lo noble
don Hierònym Meca, veguer de Barcelona, per
haver levada la spasa una nit de les proppassades a mossèn Pere Arles, exactor del General,
vingueren al consistori de dits senyors deputats
los magnífics doctors y advocats micer Pere
Ailla, miçer Pau Prexana, miçer Miquel Ferre
ró, miçer Hierònym Planes, ya miçer Francesc
Fort, ab consell dels quals y dels magnífics assessors y advocats ordinaris del dit General,
dits senyors deputats proceÿren contra dit veguer sobre el dit fet, segons se conté en la enquesta que, instant lo procurador del dit General, se fa devant dits senyors deputats. E
perquè, en virtut de provisió en aquella és spedit manament contra dit veguer y a ell presentat lo mateix die, ab què li és manat que dins
una hora comparega devant dits senyors deputats y en lur consistori, lo dit senyor veguer, lo
mateix die, encontinent, aprés de ésser-li presentat lo dit manament, comparegué personalment en consistori dels dits senyors deputats. Y
allí, entès per ell lo perquè los senyors deputats
lo han manat fer venirb, de paraulac se excusà y
justificà molt sobre lo levar de dita espasa del
dit Arles, dient que no.l havia conegut per official del General per causa que ha poc que.u és,
y que si per tal lo coneguera no.l haguera desarmat, y moltes altres paraules de submissió y
de molt respecte y acato dels senyors deputats y
del General, y excusativas y justificativas del dit
veguer, dient també que encontinent, aprés
que sabé que dit Arles era official del General,
offerí tornar-li la spasa, y lo mateix offerí a dits
senyors deputats, y tambéd tornar totes altres
armes que tingués de dit Arles y qualsevol altre
official del General. E los senyors deputats
aprés de haver-lo oït manaren, encontinent, esser-li rebuda la deposició, y així li fon rebuda,
a.
b.
c.
d.

y interlineat.
a continuació ratllat digué.
a continuació ratllat y.
a continuació ratllat offerí.
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segons se conté en dita enquesta, y aprés dits
senyors deputats, tenint respecte a les moltes
justificacions y excuses de dit verguer y a la
submissió y satisfacció que.n féu y donà, y havent-lo exortat molt que d’eçí avant tingués en
los officials y coses del General lo compte y mirament que.s pertany, li digueren que per ara
no era mester se detingués més, y que si altra
cosa occorria al General lo manarien demanar,
y aquí mateix dit veguer ab molta cortesia se
despedí dels senyors deputats y se’n anà.
49v

anat a XIIII de maig proppassat. En aquest mateix dia vingueren en consistori los senyor regent, doctors del Consell Criminal, per losa negocis de la visita.
Dimecres, a XXII. Festa de la gloriosa santa Magdalanea. En aquest die, de matí y després de dinar, per orde dels senyors deputats vingueren
en consistori, per tractar los negocis de la visita
de lurs predecessors, los molt magnífic senyor
regent y magnífics doctors del Consell Real Criminal, qui per dits negocis acostumen de venir.

Dissapte, a XVIII. En aquest dia los reverent y
magnífics mossèn Joan Dara, canonge de la Seu
de Barcelona, mossèn Thomàs Pujades, donzell en Barcelona domiciliat, y mossèn Honofre
de Vilaseca, burgès de Perpinyà, qui foren tramesos per embaxadors per los senyors deputats
lo trienni proppassat a la cort de sa magestat,
de ont arribaren a la present ciutat a dos de
juny proppassat, constituïts en lo consistori de
dits senyors deputats, feren relació de lur embaxada, y aprés la matexa relació donaren en
scrits a dits senyors deputats, e per manament
de ses senyories per mi, scrivà major del dit General, la mateixa scriptura de dita relació és cusida en lo present libre, açí consequutivament.
Dilluns, a XX. En aquest dia los senyors deputats donaren y liuraren al magnífic miçer Martí
Joan Franqueza, doctor del Real Consell Criminal, procurador de mossèn Jaume Pau Franqueza, son germà, la cadena de or que a XXIIII
de abril proppassat delliberaren ésser feta y donada al dit mossèn Jaume Pau Franqueza, per
los serveys que ha fets al General en dita delliberació mencionats, y per dit procurador és firmada àpocha en la scrivania major.

[1573 ]

Dijous, a XXIII. En aquest die, aprés dinar, vingueren també en consistori per orde de dits senyors deputats, los dits senyor regent y magnífics doctors del Real Consell Criminal per dits
negoçis de dita visita.
Divendres, a XXIIII. En aquest die, aprés dinar,
també vingueren en consistori, per lo mateix
orde dels senyors deputats, los dits senyor regent y magnífics doctors del Real Consell Criminal, per negocis de la visita.
Dissapte, a
Jaume.
60v

Doctors de la visita. En aquest dia vingueren en
consistori los senyors regents y magnífics doctors del Real Consell Criminal, per negoçis de
la visita.
Dimarts, a XXI. En aquest dia fonch fet lo
compte al senyor canonge Espuny de 68 dies
que ha servit per ausència del senyor ardiacha
Serveró, de 40 lliures, 16 sous, sumat y [proonat] y despedit per mi en Barchinona a XXIIII de
juliol any MDLXXIII.
En aquest dia, a les nou hores de matí, vingué
en consistori lo senyor deputat ecclesiàstic qui
dix que lo dia de air, entre vuy i nou hores de
nit,a // 60r // era arribat a la present ciutat, tornant de sa casa de la ciutat de Tortosa a ont era
a. a continuació un memorial, datat el dia 8 de juliol de 1573,
que ocupa els folis 50r. al 57v. del dietari i es transcriu a l’apèndix 2.

XXV.

Festa del gloriós apòstol sant

Diumenge, a XXVI. En aquest die, aprés dinar,
vingueren en la Deputació y consistori dels senyors deputats, per orde de ses senyorias, los
dits senyor regent y magnífics doctors del Consell Criminal per los negoçis de la visita.
Dilluns, a XXVII. En aquest die, aprés dinar, vingueren en la Deputació lo dit senyor regent y
magnífics doctors del Real Consell Criminal per
los dits negocis de la visita, y feta per mi, scrivà
major, en presència de dits senyor regent y magnífics doctors de dit Real Consell y dels assessors
y advocats ordinaris del dit General, relació als
senyors deputats y oïdors de comptes de les ffermançes per los qui foren deputats y oïdors de
comptes lo trienni proppassat y són visitats en
dita visita nomenades per cumplir al que ab les
supplicacions per ells presentades en estos dies,
segons són en lo proçés de dita visita, han offert
per seguretat del que poden ésser obligats al dit
General en virtut del capítol XII de les Corts de
MDXXXIII, y entès per relació mia, que lo molt
il·lustre y reverendíssimo senyor fra don Benet
de Tocco, bisbe de Gerona, qui era deputat ecclesiàstich lo trienni proppassat, nomenà per
fermançes lo molt il·lustre senyor don Francesc
de Moncada, compte de Aytona, los nobles don
Guillem de Senesterra y de Santaeugènia y don
Jayme de Cardona y lo magnífic mossèn Miquel
Joan de Bellafilla, donzell, en Barcelona domicia. los interlineat.
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liats; e lo magnífic mossèn Francesc de Alentorn, qui era deputat militar, nomenà per fermançes los nobles don Henric Dezpalau, son
sogre, lo dit don Jayme de Cardona y don Garau de Alentorn, en Barcelona, domiciliats; e lo
magnífic miçer Joan Perpinyà, qui era deputat
real, nomenà per fermanças mossèn Joan Andreu Blan, donzell, en Perpinyà domiciliat,
mossèn Latzer Bosc de Vilagaya y mossèn Hierònym Bosch de Corbera, donzells, en Barcelona domiciliat; e lo reverent mossèn Antoni
Joan Dalgado, qui era oïdor ecclesiàstic, nomenà per fermançes lo molt magnífic senyor
Riembau de Corbera, senyor de Linars, en Barcelona domiciliat, lo noble senyor don Pedro
de Castellet, en Terragona y Barcelona domiciliat, y lo magnífich micer Luís Pons y de Icard
en dita ciutat de Terragona domiciliat; e lo
magnífic mossèn Galceran de Gravalosa, qui
era oïdor de comptes militar, nomenà per fermançes los dits senyors don Jayme de Cardona
y don Guillem de Sinisterra y de Santaeugènia y
lo senyor don Juan de Lordat e lo magnífic
mossèn Luís de Gavalosa, donzella, en Barcelona domiciliats; e mossèn Joan Gomis, qui era
oïdor real, // 61r // nomenà per fermances
mossèn Francesc Casademunt, ciutedà, mossèn Gaspar Leu y mossèn Joan Sauri, mercaders
de Barcelona. Los dits senyors deputats, aprés
de haver comunicat y tractat ab dit senyor regent y magnífics doctors de dit Real Consell yb
assessors de dit General, sobre si dites fermançes eren bastants o no, per a fer dita obligació, a
dits senyors regent y magnífics doctors yc assessors paregué que eren bastants y aconsellaren
que.s rebessen les firmes; y aprés de ésser dits
senyors deputats aconsellats, per dits senyor regent y magnífics doctors yd assessors, que eren
bastants les dites fermançes y que.s rebessen les
dites firmes manaren, ditse senyors deputats, a
mi, dit scrivà major, que rebés les firmes que
dits principals y fermançes farien de dita obligació, conforme la minuta que ja per mi, sobre
açò, era ordenada y legida per dits senyor regent y altres de dits senyors qui allí eran. E així
lo mateix die foren rebudes les més firmes de
dits principals y fermançes, segons se conté en
lo libre dels Juraments y Obligacions que fan
los senyors deputats y oïdors al introït de lur
offici. En aquest die, per no ésser en Barçelona
lo dit mossèn Blan, fermança nomenat per dit
micer Perpinyà, ni haver-hi procura sua, nomenà en loc de aquell lo dit senyor don Jayme
de Cardona, del qual rebí la firma de aquesta
fermança, segons és en dit libre.
a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat s.
y... general interlineat al marge esquerre.
y assessors interlineat.
y assessors interlineat.
dits... deputats interlineat al marge esquerre.

Dimarts, a XXVIII. En aquest die, de matí, los
dits senyor regent y magnífics doctors del Real
Consell Criminal, per los mateixos negocis de
la visita y per orde de dits senyors deputats,
vingueren en lur consistori. En aquest mateix
die fiu relació als dits senyors deputats y al dit
doctora del Consell Real, de las firmas que havia rebudas dels principals y fermançes dits en
la precedent jornada. E aprés, en aquest mateix die, al tart, miçer Joan Perpinyà, qui era
deputat real lo trienni proppassat, entenent
que los senyors deputats no estaven prou satisfets de les sues fermançes de dita obligació,
perquè lo dit mossèn Blan no havie firmat ni
podie firmar, nomenà per fermança de la mateixa obligació lo molt magnífic senyor Ramon Xatmar, donzell en Gerona domiciliat,
qui és en la present ciutat, y així d’ell rebí la
firma, segons és en lo libre que.s dit en la precedent jornada.
61v

Dimecres, a XXVIIIIo. En aquest die, de matí, fiu
relació als senyors deputats de la dita firma de
la fermança de dit mossèn Ramon Xatmar, i.ls
paragué molt bastant. En aquest mateix die,
aprés dinar, se ajustaren, per tractar los negoçis
del scusado les persones per aquells eletes.
Divendres, a XXXI. En aquest die lo senyor miçer Francesch Gort, assessor del General, ab licència dels senyors deputats partí de la present
ciutat per anar a Vallbona y altres parts, per sos
negocis y affers. En aquest mateix die, de matí,
vingué en concistori dels senyors deputats
mossèn Francesc Antic, sobrecullidor del General en la sobrecol·lecta de ponent, qui dix a
ses senyories que despus air, a XXVIIIIo del mateix, era arribat de fer la sua sobrecol·lecta.

Agost

MDLXXIII

Dissapte, lo primer. En aquest dia los comissaris de la apostòlica dita del scusado concedida a
la magestat del rey nostre senyor declararen y
posaren entredit contra diversos cavallers que
recusen pagar les dècimes que.ls demanen, per
rahó de dita gràcia.
62r

Diumenge, a II. En aquest dia, per orde dels
senyors deputats, vingueren en lo concistori de
ses senyories les persones eletes per a tractar los
negocis de la gràcia del scusado, y fonc despatxat correu per a Roma sobre lo que occorria de
dits negocis.

62v

Divendres, a VII. En aquest die, de matí, arribà
en consistori dels senyors deputats lo senyor
Galceran de Vallgornera, oïdor militar, qui dix
a. doctor del interlineat al marge esquerre.
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que aquest mateix matí era arribat en la present
ciutat de la vila de Perpinyà, a ont era anat per
sos negocis y affers, partint de la present ciutat
a XXXI de maig proppassat.
Dimarts, a XI. En aquest dia, de matí, vingué en
lo consistori dels senyors deputats mossèn Anthoni Anglés, scrivà de manament y secretari
del excel·lent don Ferrando de Toledo, prior
de Castella, loctinent general per sa magestat
en lo present principat de Cathalunya // 63r //
y comtats de Rosselló y Cerdanya, y de part de
sa excel·lència digué a dits senyors deputats y
oïdors de comptes del dit General que aquest
matí fossen ab sa excel·lència, perquè.ls volia
donar una carta de sa magestat. E poc aprés, lo
mateix matí, dits senyors deputats y oïdors de
comptes, acompanyats dels officials y ministres
del General, qui són en la present ciutat, e ab
sos porters devant portant les maçes altes anaren en casa del dit excel·lent loctinent general.
Y, encontinent que allí arribaren, sa excel·lència los donà una carta de sa magestat en la qual
digué hi havia creença per a sa excel·lència, y explicant aquella digué, en effecte, de paraula a
dits senyors deputats, que de part de sa magestat los encaregava que, no obstant les crides y
proceÿments per dits senyors deputats fets contra los ladres y bandolers qui han damnificat lo
General, procurassen fer, contra aquells, altra
persequució necessària, com és fer gent assoldadada contra aquells, segons han fet los de
Aragó en lur regne, perquè altrament no.s podien expel·lir los malfactors del present Principat y comtats ni podie estar aquesta terra
quieta. E tractant dits senyors deputats ab sa excel·lència sobre açò, los digué, sa excel·lència,
que tot lo que fins açí ere fet per part del General en persequució dels ladres y bandolers ere
no res y no havie fet fruyt, sinó don[ar] occasió
a alguns escàndols, de les quals paraules, dits
senyors deputats mostraren en lur cara estar
molt admirats y sentits. E responent y satisfent
a.n aquelles ab lo respecte y acato que.s deu a
sa magestat, digueren aprés que sempre havien
desitjat y desitjaven servir a sa magestat en tot
lo que poguessen, conforme la obligació de
lurs offiçis, y que així.u havien fet y farien en tot
lo que fos servey de sa magestat, salvada la dita
obligació de lurs offiçis. Y aprés, fet lo degut
acatament, se despediren de sa excel·lència y
se’n tornaren a la present casa de la Deputació,
y obriren dita carta la qual era feta en Madrid, a
sinc del corrent.
Dimecres, a XII. En aquest die aprés dinar, lo
magnífic mossèn Galceran de Caors y de Soler,
donzell en Barcelona domiciliat, com a procurador de mossèn Marc Antoni Forner, donzell,
clergue beneficiat, en lo loc de Opol del bisbat

de Elna domiciliat, presentà als senyors deputats y en lur consistori una supplicació cerca de
la captura y proceÿments, estos dias passats
fets, y que.s fan, contra dit Marc Antoni Forner, // 63v // per ordea, segons se diu, del excel·lent capità general, la qual supplicació en sa
original forma és recondida en la bossa dels negoçis comuns del dit consistori en lo corrent
trienni e insertada sota lo present calendari en
lo libre corrent de Deliberacions. E dits senyors
deputats, consyderant les coses en dita supplicació contengudes ésser molt àrdues e importants, per a tractar y haver madur consell sobre
aquelles, deliberaren aquí mateix ajustar en la
present casa de la Deputació los honorables miçer Benet Pau Prexana, miçer Pau Agullana, miçer Joan Amell, miçer Joan Raphel Masnovell,
miçer Miquel Ferreró, miçer Bartthomeu Boer
y miçer Francesc Fort, doctors, ciutedans de la
present ciutat, los quals, encontinent, arribaren en dit consistori. E dits senyors deputats,
ab intervenció dels honorables oïdors de comptes y ab consell dels honorables assessors y advocats ordinaris del dit General y de dits honorables doctors, com és dit ajustats, deliberaren
que per lo die següent, a les vuyt hores de matí,
fossen convidades de venir y ajustar-se en la
present casa totes les persones dels tres staments que.s trobaran en la present ciutat de
Barcelona per a donar-los rahó de dita supplicació y coses de aquella, y aconsellar-se ab elles
del que dits senyors deputats devien fer per a
què en dits proceÿments fets contra dit Fforner
no.s fassa contra les constitucions, privilegis,
usos y altres leys del present Principat y comptats. E així manaren als porters de la present
casa que per a demà, a dita hora, convidassen
les dites persones.

[1573 ]

En aquest mateix die a hora tarda, tornà en la
present ciutat lo magnífic miçer Francesc Gort,
altre dels assessors de la present casa, y sabent
que los senyors deputats encara eren en consistori vingué aquí mateix en dit consistori.
Dijous, a XIII. En aquest die, a les vuyt hores de
matí, se ajustaren les persones dels tres staments en la casa de la Deputació per a tractar lo
que occorria en benefici del present Principat y
comtats, sobre lo contengut en la precedent
jornada y tractat, y féu-se lo que.s conté en libre de Deliberacions en la matexa jornada. En
aquest mateix die, aprés dinar, per orde dels senyors deputats vingueren en lur consistori y
tractaren los dits negocis les XVIII persones dels
tres staments y los XII doctors qui lo mateix die,
com appar en libre de Deliberacions, foren elegits per tractar dits negoçis y aconsellar sobre
ells a dits senyors deputats.
a. a continuació ratllat de.
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[1573 ]

64r

Divendres, a XIIII. En aquest die, de matí y deprés dinar, per orde dels senyors deputats e per
tractar y aconsellar-los lo faedor sobre los agravis y violacions de constitucions, privilegis y
leys d’esta terra que.s fan per lo excel·lent capità general sobre la presa de Marc Antoni Forner, se ajustaren en la present casa de la Deputació les persones dels tres staments y los dotze
doctors per tractar aquest negoçi.

esperaven dites devuyt persones, y comunicat
ab dites devuyt persones lo que havian passat
ab sa excel·lència, y uberta y legida devant dites
persones la dita letra de sa magestat, veren ésser
letra de creença per a sa excel·lència feta lo primer de juliol passat.
Dilluns, a XVII. En aquest die, aprés dinar, per
orde de dits senyors deputats, lo noble don Anton de Pau y de Rocabertí, un de tres embaxadors elegits per a anar a sa magestat per los agravis fets sobre la mort y presa de March Antoni
Fforner, partí y se avançà primer per la posta y
ab molta diligència. En aquest mateix dia, al vespre, vingué nova a la present ciutat que la reyna,
nostra senyora, ha parit un fill a XI del corrent
en lo loc del Galapagar, venint del Escorial, y
que fon batejat en la parròchia del mateix loc,
y li fon posat nom don Carlos Lorenço.

Dissapte, a XV. En aquest dia, festa de la Assumpció de Nostra Senyora, per orde dels senyors deputats se ajustaren en la casa de la Deputació les persones dels tres staments, que.s
trobaren en la present ciutat de Barcelona, per
tractar dels agravis fets per lo excel·lent capità
general sobre la presa y mort de dit Forner.
Diumenge, a XVI. En aquest die per orde,
també de dits senyors deputats, se ajustaren en
la present casa de la Deputació les persones dels
tres staments, per a tractar de dits aggravis.
En aquest mateix dia, aprés del sol post, estant
los senyors deputats en la casa de la Deputacióa
ab les devuyt persones elegides per a tractar los
negocis occorrents sobre dits aggravis, lo excel·
lent loctinent general trameté a demanar los
senyors deputats y oïdors que, encontinent,
acompanyats ab lurs officials ab los porters devant ab les maçes altes, anaren a sa excel·lència
y donà.ls una carta de sa magestat, closa y segellada, la qual digué ere en creença de sa excel·
lència, y explicant aquella, digué a dits senyors
deputats, en effecte, que havia entès que dits
senyors deputats han deliberat fer embaxada a sa
magestat, en la qual se offereixen molts gastos y
molt supèrfluos de pecúnies del General, dels
quals sa magestat no serà servit, // 64v // y que
açò ere lo que entenie dir a dits senyors deputats. E los senyors deputats e oïdors, responent
a sa excel·lència, parlant primer lo senyor deputat ecclesiàstich y aprés lo senyor deputat militar, digueren en effecte, que la embaxada que
entenien fer a sa magestat, y los gastos per aquella ffahedors, són molt necessaris y no.s poden
escusar. Y responent a.n açò, sa excel·lència digué que en lo necessari no.y toque perquè
quant lo General no tingués per a gastar, el rey
hi gastarà del seu. Y aprés dits senyors deputats
digueren que entengués sa excel·lència que lo
que gastan de pecúnies de dit General ho gastan a consell de lurs assessors y conforme capítols de Cort. Y aprés sa excel·lència digué que
ell ho crehia així, y que pendrà pler ho miren y
tracten altra volta, perquè de això sa magestat
serà servit. Y aprés dits senyors deputats se despediren de sa excel·lència ab degut acatament,
y se’n tornaren a la present casa, a ont los

Dimarts, a XVIII. En aquest dia, deprés dinar,
per orde dels senyors deputats, se ajustaren en
la casa de la Deputació los dotze doctors applicats per a tractar los negoçis occorrents sobre la
presa y mort violenta de March Antoni Forner,
y tractaren de aquells.
65r

Dimecres, a XVIIIIo. En aquest dia, aprés dinar,
se ajustaren en la Deputació les persones dels
tres staments eletes y dotze doctors applicats
per tractar los negocis de violació de constitucions, privilegis, libertats e immunitats ecclesiàstiques y altres leys de la terra, resultats de la
presa y mort de Marc Antoni Fforner.

65v

Dimarts, a XXV. En aquest dia, aprés dinar, per
orde dels senyors deputats, se ajustaren en la
Deputació les persones eletes per a tractar los
negoçis resultants de la presa y mort violenta
de Marc Antoni Forner, per orde del capità general.
Dijous, a XXVII. En aquest die, aprés dinar, los
il·lustre y molt magnífics fra Francesc Burguès,
balliu de Mallorca, y mossèn Miquel d’Oms,
ciutadàs de Barcelona, embaxadors elegits per
ses senyories sobre lo negoci de la mort violenta de Marc Antoni Forner, e altres negocis
de dit General, ensemps ab don Anton de Pau
qui ja era partit, partiren per a la cort de sa magestat, y los senyors deputats ab lurs officials,
los acompanyaren en la forma y fin, lo loc que
se acostuma.

66r

a. a continuació ratllat les pers.

Setembre

MDLXXIII

Dijous, a III. En aquest dia, aprés dinar, los senyors canceller y regent y los magnífics miçer
Miquel Ferrer y miçer Hadrià Vilana, doctors
del Real Consell, per orde dels senyors depu-
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Dimarts, a XXVIIIIo. Festum Dedicacionis sancti
Michaelis, archangeli.

tats, vingueren en la Deputació per a aconsellar a ses senyories en la causa del offiçi de ajudant de la scrivania major novament fet, que.s
porte entre lo procurador del General y Carles
Perpinyà.
66v

Dimecres, a XXX. Festum sancti Hieronymi,
presbiteri. En aquest die, Joan Sanxo, òlim cullidor del dret de la bolla del General de la Taula de Barcelona, fugí dels càrçers de la casa de la
Deputació, havent foradat y romput aquells, a
ont estave pres, per notables deutes y delictes
de son offici. Y per ser molt important la custòdia de tal persona, lo mateix die, encontinent
que dita fuga vingué a notícia dels senyors deputats, per // 69r // cobrar dit Sanxo, per manament de dits senyors deputats foren fetesa crides ab offerta de mil liures. I.s despediren, per
la posta y ab molta diligència, officials reals y
correus y altres persones per totes parts y passos
de Catthalunya. I.s regonegueren ab gran diligència y curiositat tots los monastirs de frares,
iglésies de Barcelona y los monastirs de frares
de Montalegre, de Cartoixa y de Sanct Bertran
y Sancta Madrona y les coves de Monjuhic, a
ont se tenie suspita podia ésser.

Diumenge, a VI. En aquest dia lo senyor Henric Agullana, deputat militar, partí de la present ciutat per a anar a Linars, per sos negoçis
y affers. En aquest mateix die vingué lo magnífic miçer Jaume Pineda, mossèn Barthomeu
Bofill, notari, Luís Seguer, guarda del General, y Guillem Morera, porter real, qui per los
senyors deputats foren tramesos per visitar la
sobrecol·lecta de levant.
Dijous, a X. En aquest die, de matí, vingué en
consistori lo senyor Henric Agullana, deputat
militar, qui digué que air en la vesprada arribà
de Linars.

67v

Dilluns, a XXI. Festum sancti Matthei, apostoli.

68r

Divendres, a XXV. En aquest dia, aprés dinar,
vingueren en consistori dels senyors deputats
y tractaren lo negoci de Marc Antoni Forner,
los doctors qui allí per ço acostumen venir.

En aquest mateix die, de matí y deprés dinar,
vingueren en lo consistori dels senyors d[eputats] y tractaren lo negoci de Forner, los doctors qui allí acostumen de venir per dit
nego[ci].

Dissapte, a XXVI. En aquest die, de matí, los
dits doctors també vingueren en consistori y
tractaren lo dit negoci de Forner.
Dilluns, a XXVIII. En aquest dia, estant los senyors deputats en consistori, entre las nou y
deu hores ans de migdia, vingueren en consistori mossèn Benet de Vallgornera, mossèn
Joan Blan, mossèn Francesch Çarroca y mossèn Rocafort de Orís, persones militars del //
68v // comptat de Rosselló, y per orgue de dit
mossèn Benet de Vallgornera explicaren a dits
senyors deputats com a notícia lur era pervengut que Pere Roure, procurador fiscal de la
règia cort, havia presa procura del excel·
lentíssim senyor don Hernando de Toledo,
prior de Castella, loctinent y capità general en
lo present Principat y comtats, per ajustar algunes coses contra constitucions y leys de la
terra, y que així los sobrenomenats y, principalment, dit mossèn Benet de Vallgornera,
com a procurador de tots los militars de dit
comtat, notificaven a dits senyors deputats les
dites coses, perquè ses senyories se informassen de elles y, en quant fossen contra constitucions y leys de la terra, hi manassen proveyr
conforme a la obligació de lurs càrrecs. E per
los dits senyors deputats los fou respost que
tenien entès lo que havien explicat y notificat,
y que en tot farien lo que bé tenen acostumat
per descàrrec de lurs officis.

[1573 ]

Octubre

MDLXXIII

Dijous, lo primer. En aquest die lo senyor Joan
Bolet, deputat real, partí de la present ciutat de
Barcelona per anar a visitar sa casa que té en la
vila de Perpinyà y ciutat de Elna, y així per sos
negoçis y affers. En aquest mateix die vingueren en lo consistori dels senyors deputats y tractaren lo negoci de Marc Antoni Forner, los
doctors que per ço se acostumen de ajustar.
Divendres, a II. En aquest die vingueren en lo
consistori dels senyors deputats, los doctors qui
allí se acostumen de ajustar per lo negoci de
Marc Antoni Forner y tractaren sobre aquell.
69v

Diumenge, a
fessoris.

IIII.

70r

Dissapte, a X. En aquest dia lo sereníssim senyor don Joan de Àustria prengué Túnez y Biserta.

70v

Diumenge, a
geliste.

71v

Dimecres, a XXVIII. Festum sanctorum Simonis
et Juda, apostolorum.

Festum sancti Francisci, con-

XVIII.

Festum sancti Lucce, evan-

a. a continuació ratllat offertes.
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[1573 ]

Dijous, a XXVIIIIo. En aquest die mossèn Pere
Pau Vidal, notari ciutadà de Barcelona, fou
provehit per los senyors deputats del offici de
ajudant comú del regent los comptes y racional
de la present casa.

Noembre

MDLXXIII

Diumenge, lo primer. Festum Omniun Sanctorum.
Dilluns, a II. Commemoracio Omnium Fidelium
Deffunctorum.
72r

Divendres, a VI. En aquest dia, mossèn Pere
Boldó, prevere, tinen[t] de correu major de la
present ciutat, ab molta diligència y primer que
ningú altri, portà nova als senyors deputats que
lo sereníssim senyor don Juan de Àustria, a X de
octubre proppassat, prengué Túnez y Biserta.
Dilluns, a VIIIIo. Dedicació de la basílica de sant
Salvador. En aquest die, Thomàs Escales y Luís
Seguer, guardes ordinaris del General, elegits
per a rebre los drets dels çafrans en les parts de
Urgell, partiren de la present ciutat per anar a
Cervera y altres parts, per dit effecte.

72v

Dimecres, a XI. Festa de sant Martí, bisbe y confessor.
Dijous, a XII. En aquest die, per orde dels senyors deputats, vingueren en consistori y tractaren sobre la causa del procurador del General
contra Carles Perpinyà, sobre lo pretès nou offiçi de ajudant de scrivà major, los senyors canceller, regent la Cancellaria, miçer Miquel Ferrer y
miçer Adrià Vilana. E també tractaren sobre la
causa que instant dit procurador, se portà contra
Francesc Antic, sobrecullidor del General, pretenent dit procurador haver de ésser dit Antic
privat de son offiçi per no haver pagat al General
les pecúnies de aquell, sobre lo que y altres coses
que a dits senyors deputats occorrien cerca la observança dels capítols de Cort que donan forma
als sobrecullidors y als officials pecuniaris, en
quin temps y com han dea pagar les pecúnies de
lurs offiçis, dits senyors doctors del Consell Real
y los magnífics assessors de la present casab han
aconsellat als senyors deputats lo que està contengut en lur consell, cusit sots lo present calendari en lo corrent libre de Deliberacions.

73r

Dilluns, a XVI. En aquest die, per orde dels senyors deputats, vingueren en consistori y tractaren sobre la causa del procurador del General
contra Carles Perpinyà, sobre lo pretès nou ofa. a continuació ratllat resa.
b. a continuació ratllat a dalt.

fiçi de ajudant de scrivà major, los senyors canceller, regent la Cancellaria, miçer Miquel Ffer
rer y miçer Hadrià Vilana.
Dimarts, a XVII. En aquest dia, de matí, mossèn
Antoni Anglès, secretari del excel·lent loctinent
general, vingué en consistori dels senyors deputats y allí a ses senyories y als molt reverent y
magnífics oïdors de comptes, de part que sa
excel·lència, donà y liurà un plec de letres o
scriptures quea sa magestat, segons dix, havia
tramès, dirigit a dits senyors deputats, en lo
qual digué eren les sentències de la visita general feta contra los officials reals del present
Principat y comtats de Rosselló y Cerdanya. E
dits senyors deputats lo dit plec reberen ab
aquell acato y reverència de sa magestat que.s
pertany, y aprés desclogueren dit plec y trobaren en ell una carta de sa magestat per a ses senyories e un altre plec clos y ab lo segell real
menor segellat, lo qual era intitulat Las conclusiones y delliberaciones de la visita, y no tenia altre títol ni sobrescrit. E aprés dinar del mateix
die, los senyors deputats donaren y liuraren lo
dit plec a sa excel·lència, segons dites coses y
altres més largament se contenen en los actes
sobre açò, lo mateix die present, rebuts y continuats en lo libre de Deliberacions.
En aquest mateix die, per orde dels senyors deputats, se ajustaren en la casa de la Deputació
les persones eletes per tractar los negoçis del escusado, y havent madurament tractat sobre
aquells, aconsellaren als senyors deputats que
scrigan als embaxadors de Roma que se’n vingan, y al magnífic micer Serra, qui és en cort de
sa magestat, que li respongan que diga al reverendíssimo núncio de sa Santetad que los senyors deputats no tenen poder // 73v // per a
respondre en aqueix negoci, perquè és interès
de molts absents y de diversos staments, los
quals no.s poden convocar.b
Dimecres, a XVIII. Festa de la Dedicació de la
basílica de sant Pere y sant Pau y també de la
Seu de Barcelona.
Dijous, a XVIIIIo. En aquest die, per orde dels
senyors deputats, vingueren en consistori y
tractaren sobre la causa del procurador del General contra Carles Perpinyà, sobre lo pretès
nou offiçi de ajudant de scrivà major, los senyors canceller, regent la Cancellaria, miçer
Miquel Ferrer y miçer Hadrià Vilana.
Divendres, a XX. En aquest die mossèn Jaume
Alòs Colom, sobrecullidor del General, dea. que... tramès interlineat al marge esquerre.
b. a continuació tres línies ratllades il·legibles.
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74r

manà licència als senyors deputats per anar a fer
la sua sobrecol·lecta de levant, y dix que partiria
demà. E per dits senyors deputats dita licència
li fonc donada.

ont era anat per sos negocis y affers, y és veritat
que arribà lo mateix matí, segons lo mateix dia,
aprés dinar, dit senyor deputat digué a mi, scrivà major, qui.l aní a visitar.

Dissapte, a XXI. En aquest dia lo dit mossèn
Colom, sobrecullidor, partí de la present ciutat
per anar a fer la dita sobrecol·lecta.

Dimecres, a XXV. Festa de la gloriosa santa Catherina, verge y màrtir. En aquest dia los senyors
deputats, encara que foren convidats en la
forma acostumada per a anar al monestir de
Santa Catherina a la celebració dels officis de
dita festa, no pogueren anar-hi per impedimenta particularb de alguns de ses senyories.

Dilluns, a XXIII. En aquest die lo magnífic micer Pere de Lobregat, doctor del Real Consell
Civil, passà d’esta vida en l’altra. Nostre Senyor
l’aja trobat en stament de gràcia.
Dimarts, a XXIIIIo. En aquest die lo magnífic
miçer Luís Sorts, doctor del Real Consell Criminal de Cathalunya, y mossèn Antoni Anglès,
scrivà de manament y secretari del excel·lent
loctinent general, vingueren en consistori de
ses senyories y allí, parlant primer lo dit miçer
Sorts, digueren, en effecte, a dits senyors deputats que sa excel·lència los ha mana[t] venir allí
per fer a saber a ses senyories que sa magestat li
ha scrit moltes voltes que tingués compte si dits
senyors deputats passaven avant la visita que tenien començada contra los deputats y oïdors
predecessors lurs y altres officials del General, y
del que seria ne avisàs a sa magestat perquè sinó
venia dita visita a effecte, y com sa magestat
confiava, no podia deixar sa magestat de posar la
mà en lo General y manar castigar los grans mals
y danys que han causat deputats passats y altres
officials, e que sa excel·lència entenia que havia
alguns mesos que dits senyors deputats no tractaven de dita visita y desitjava saber la causa, perquè sinó era justa, no podia deixar de scriure a sa
magestat que no se entenia en dita visita. E dits
senyors deputats, lo hu aprés del altre per lur
orde, en effecte, digueren que sempre havien
procurat de fer justícia en lo que ha tocat a lur
càrrec, y que així la farien continuant dita visita,
però que havia alguns mesos que de aquella mateixa havien resultat coses noves, per les quals és
estat mester fortificar y continuar los processos
de la mateixa visita, y que per aqueix respecte, y
per molts altres negoçis // 74v // importants a
dit General que cada dia occorren, així sobre la
exequció dels molts deutors que.y han trobat
com altrament, y també, esperant la resolució de
sa magestat sobre la contenció que alguns magnífics doctors del Real Consell Criminal han feta
a la jurisdicció criminal de ses senyories, en cas
que algú se haja de punir corporalment, no se ha
pogut proceyr més avant, que ho faran lo més
prest que.ls sia possible.

[1573 ]

Dijous, a XXVI. En aquest dia, de matí, vingué
en concistori dels senyors deputats lo senyor
deputat real qui a XXIIII del corrent era arribat
en la present ciutat.
En aquest mateix dia, davant lo excel·lent loctinent general, en la forma acostumada, a les deu
hores de matí, fforen publicades les sentències
reals resultants de la visita general per lo reverendíssim bisbe de Barçelona, visitador, feta
contra los officials reals, y los actes de la publicació de aquellas. Rebé mossèn Antoni Anglès,
scrivà de manament, en poder del qual dites
sentències restaren.
[En] aquest dia se à fet compte a mossèn Jaume
Fortunyo de 56 dies que ha ser[vit] per ausència
del senyor mossèn Joan Bolet, diputat real, [...]
XXXIII lliures, XII sous, per las quals se li à despedit serti[fica]ssió per la scrivania major, per a
què li sien pagades.
75r

En aquest mateix dia, a les deu hores de matí,
se digué en consistori dels senyors deputats que
en aquell punt era arribat lo senyor Joan Bolet,
deputat real, de la sua casa de Perpinyà y Elna, a

En aquest mateix die, per orde dels senyors deputats, vingueren en lur consistoric los senyors
canceller, regent la Cancellaria, miçer Miquel
Ferrer y miçer Hadrià Vilana, y tractaren, y a
dits senyors deputats aconsellaren, cerca la privació del offiçi de Francesc Antic, sobrecullidor
del General, lo que.s conté en lur consell y vot
de lur mà, y dels magnífics assessors firmat, e
cusit en libre de Deliberacions corrent sots lo
present calendari.
En aquest mateix dia lo dit Francesc Antic fonc
privat de dit offiçi de sobrecullidor, per los motius contenguts en la provisió per los senyors
deputats, de consell de lurs assessors, fetad en
lo procés contra dit Antic instruït, instant lo
procurador del General, la qual provisió, per
manament de dits senyors deputats, és buydada y continuada en libre de Deliberacions
corrent en la present jornada.
a.
b.
c.
d.

impediment interlineat, damunt de negoçis ratllat.
a continuació ratllat s.
a continuació ratllat y tractar.
a continuació ratllat continuada en.
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En aquest mateix dia fonc publicada sentència
diffinitiva per los senyors deputats, ab consell
dels senyors canceller, regent la Cancellaria, miçer Miquel Ferrer y miçer Hadrià Vilana, doctors del Real Consella, y dels magnífics assessors
del General, en la causa que instant lo procurador i també jo, scrivà major del dit General, se
apporta contra mossèn Carles Perpinyà, pretès
proveÿt deb offiçi de ajudant de dit scrivà major,
per los deputats del trienni propassat novament
instituït. E ab dita sentència és declarat lo dit offiçi no ésser pogut instituir y crear, y així és abolit
y anul·lat com més largament en aquella se conté, la qual, per manament de dits senyors deputats, és buydada y continuada sots lo present calendari, en lo dit corrent libre de Deliberacions.
75v

Dilluns, a
Andreu.

XXX.

Dezembre

Festa del gloriós apòstol sant

MDLXXIII

Dimarts, lo primer. En aquest dia mossèn Pere
Martí Tost, notari de Barcelona, fonc proveÿt
del offiçi de receptor y regent los comptes dels
salaris dels magnífics doctors del Real Consell,
vagant per renunciació, lo mateix die feta per
mossèn Francesc Cavaller, notari.
Dimecres, a II. En aquest dia, a les deu hores de
matí, lo magnífic mossèn Jaume Fortunyo,
oïdor de comptes del General, partí de la present ciutat per anar a visitar sa casa que té en la
vila de Xerta, y així per sos negocis y affers.
76r

Diumenge, a VI. Festa del gloriós sanct Nicolau. En aquest dia los senyors deputats, convidats en la forma acostumada per los pares del
monastir de sanct Francesc de la present ciutat,
acompanyats de lurs officials y ab los porters
devant, anaren a oir la missa y sermó en la iglésia de dit monestir de sanct Francesch.

76v

Dimarts, a VIII. Festa de la Concepció de Nostra Senyora.
Dimecres, a VIIIIo. En aquest dia vingué en consistori dels senyors deputats mossèn Jaume Alòs
Colom, sobrecullidor del General, y digué a ses
senyories que era arribat de la sua sobrecol·lecta.
Y féu-los molt bona relació del que en aquella ha
trobat haver-se de proveyr en bé del General.
En aquest mateix dia, aprés dinar, los senyors
deputats, en presència dels molt reverent y magnífics oïdors de comptes del General, lo oïdor
real absent de la present ciutat y vegaria de Bara. a continuació ratllat en la.
b. a continuació ratllat un nou.

celona, digueren als magnífics miçer Joan Baptista Serra, assessor, y miçer Francesch Sans, advocat fiscal del dit General que, de part de ses
senyories, anassen al excel·lent loctinent general y li diguessen que los dies proppassats, lo
magnífic miçer Luís Sorts, doctor del Real
Consell Criminal de Cathalunya, y mossèn Antoni Anglès, scrivà de manament y secretari de
sa excel·lència, vingueren en consistori de dits
senyors deputats y de part de sa excel·lència los
havia manat venir allí per fer a saber, a ses senyories, que sa magestat li ha scrit moltes voltes
que tingués compte si dits senyors deputats
passaven avant la visita que tenien començada
contra los deputats y oïdors predecessors lurs,
y altres officials del General, y del que seria, sa
excel·lència ne avisàs a sa magestat, perquè sinó
venia dita visita a effecte no podia deixar, sa magestat, de posar la mà en lo General, y manar
castigar los grans mals y danys que han causat
deputats passats y altres offiçials, e que sa excel·
lència entenia que havia alguns mesos que dits
senyors deputats no tractaven de dita visita, y
desitjava saber la causa, perquè sinó era justa,
no podia deixar de scriure a sa magestat que no
se entenia en dita visita. E que dits senyors deputats, en effecte, li respongueren // 77r // que
sempre havien procurat de fer justícia en lo que
ha tocat a lur càrrech, y que així la farien continuant dita visita, però que havia alguns mesos
que de aquella mateixa havien resultat coses
noves per les quals és estat mester fortificar y
continuar los processos de dita visita, y que per
aqueix respecte, y per molts altres negoçis importants a dit General que cada dia occorren,
així sobre la exequució dels molts deutors
que.y han trobat, com altrament, y també, sperant la resolució de sa magestat sobre les pretensions que alguns magnífics doctors del Real
Consell Criminal tenen cerca la jurisdicció criminal de ses senyories en cas de pena corporal,
no se ha pogut proveyr més avant y que ho farien
lo més prest seria possible. E que també diguessen a sa excel·lència que dits senyors deputats,
per letres del magnífic miçer Francesch Serra, assessor del General, qui resideix en cort de sa magestat, tenen entès que sa magestat ha manat fer
resolució y conclusió de dites pretensions sobre
dita jurisdicció, les quals, per part de son advocat fiscal de aquest Real Consell y dels dits deputats, li són estades consultades, y que prest se trametria dita resolució, la qual dits senyors
deputats esperan per a millor passar avant la dita
visita, emperò que si sa excel·lència és servit manar als magnífichs doctors del dit Real Consell
Criminal que vinguen a aconsellar a dits senyors
deputats, en les enquestes y processos de dita visita, dits senyors deputats estan prests per a fer
en ella tot lo que tocarà a lur càrrec y offiçi. E
poc aprés los dits magnífics miçer Serra y mi-
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çer Sans, qui eren anats a dir a sa excel·lència lo
sobredit, tornats en consistori, digueren y referiren a dits senyors deputats, en presència de
dits oïdors, que a sa excel·lència havien dit tot
lo sobredit, y que sa excel·lència los ha respost
que feya a saber a dits senyors deputats que ell
tenia lo mamorial, que dits senyors deputats
trameteren a sa magestat, sobre dites pretensions de la jurisdicció, y que sa magestat li ha
comès tot lo negoçi, y que per ço podien passar
avant la dita visita, y que sempre que volguessen los doctors del Consell Criminal, le.y fessen a saber perquè ell los manaria que acudissen
en la casa de la Deputació.
77v

Dijous, a X. En aquest die lo magnífic senyor
Hierònym Serapio de Sorribes, receptor, y Pedro Reyneros, algutzir del Sanct Offiçi de la Inquisició, de part dels molts reverents senyors
pares inquisidors, vingueren en lo concistori dels
senyors deputats y pregaren a ses senyories que
lo dia de sant Thomàs primervinent, fossen servits assistir en lo acte públich que dits senyors inquisidors en aquell dia faran, per coses de la santa fe, en lo Born de la present ciutat. E los dits
senyors deputats se offeriren en això y en totes
altres coses que convinga, affavorir y servir lo
Sant Offiçi y los dits senyors inquisidors.

de manera que no donaria fastidi algú a ses senyoriesa, ni occasió de no haver-hi de assistir.
E dits senyors deputats li respongueren que,
per servar semblant correspondència y servir al
Sanct Offici y a dits senyors inquisidors, //
78r //per ninguna causa deixarien de ésser en
dit acte, y que besaven les mans a dits senyors
inquisidors, per la mercè de haver acommodada la vista de dites finestres de ont han de
mirar. E aprés los senyors deputats manaren a
mossèn Miquel Ciurana, regent los comptes
del General, e a mossèn Anthic Ribot de Palmerola, racional de la present casa, que, de
part de ses senyories, anassen a besar les mans
als dits senyors inquisidors per la merçè que.ls
havien feta de acommodar la vista de dites finestres, los quals encontinent hi anaren.

[1573 ]

Dilluns, a XIIII. En aquest dia, aprés dinar, lo
senyor regent y los magnífics doctors del Real
Consell Criminal, excepto los magnífics miçer
Puig, miçer Miquel Quintana y miçer Miquel
Joan Quintana, vingueren en lo consistori dels
senyors deputats per a tractar sobre los negoçis
de la visita.
79r

En aquest mateix diaa, aprés dinar, vingueren
en lo consistori dels dits senyors deputats lo senyor regent y tots los magnífics doctors del
Real Consell Criminal, y tractaren sobre los negoçis de la visita que ses senyories fan contra los
deputats y oïdors del trienni propassat y officials del General, excepto lo magnífic miçer
Miquel Joan Quintana qui és absent de la present ciutat.
Divendres, a XI. En aquest dia mossèn Augustí
Malo, segretari del Sanct Offici, vingué en consistori dels senyors deputats y allí, de part dels
molts reverents senyors pares inquisidors, digué que feya a saber a ses senyories que dits senyors inquisidors havien entès de mestre Francescb Soldevila, fuster del General y també del
Sanct Offiçi de la Inquisició, que lo catafal
que.s fac per posar los penitents en lo dia del
acte públic de coses de la sancta fe, se acostuma
de fer devall les finestres a ont miren los senyors
deputats, y que alguns anys se fa tant alt que
dóna pesar a dits senyors deputats y occasió de
no anar y assistir en dit acte, y que per ço dits
senyors inquisidors, desitjant tenir y servar en
tota cosa bona correspondència a dits senyors
deputats, han manat fer lo dit catafal més baix y
a. a continuació ratllat vinguer.
b. a continuació ratllat Soldevila.
c. ja interlineat.

Dilluns, a XXI. Festa del gloriós apòstol sanct
Thomàs. En aquest dia, los molt reverents senyors pares inquisidors feren acte públich en
la plaça del Born de la present ciutat sobre coses de la sancta fe, contra diversos culpables
qui allí foren trets ab mitres, sanctbenitos y altres ignomínies acostumades, y oïren lurs sentències, les quals foren executades cremant-ne
un mort lo mateix die, y açotant-ne molts altres en lo endemà. Y altrament, y en dit acte,
foren los senyors deputats y oïdors qui anaren
allí ab lurs officials, tots a cavall, y los porters
devant ab les maçes altes, y miraren de les finestres de la casa de mossèn Bosser, droguer,
de ont acostumen a mirar los actes públics
que.s fan en dit Born, y en altres finestres, al
altra part de dit Born, eren los excel·lentíssim
loctinent general y molts cavallers, y en altres
los magnífics consellers de la present ciutat ab
molta companyia; e los dits senyors inquisidors, ab molts vicaris y offiçials generals dels
reverendíssims senyors bisbes de les diòcesis
de Cathalunya, y ab molts frares y ecclasiàstichs de totes religions, y molts doctors y
també ab lurs officials, eren en un catafal; e lo
senyor regent y magnífics doctors del Real
Consell Criminal erenb en altre catafal assistint en dit acte, y totes les finestres y també
tota la plaça de dit Born era plena de gent de
tots staments, y predicà lo reverent pare mestre Stheve de Encontra, prior del monastir de
a. a continuació unes lletres ratllades il·legibles.
b. eren interlineat.
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79v

santa Cattherina de la present ciutat del orde de
predicadors.

ren los negoçis occorrents de la visita que.s fa
contra lurs predecessors.

Divendres, a XXV. Festa de la Nativitat de Nostre Senyor Jesuchrist.

Dimecres, a
Sebastià.

Dissapte, a XXVI. Festa del gloriós prothomàrtyr sanct Stheve.

Dijous, a XXI. En aquest dia vingueren en consistori, per los negocis de la visita, los dits senyor regent y magnífics doctors del Real Consell Criminal.

Diumenge, a XXVII. Festa del gloriós apòstol y
evangeliste, sanct Joan.
Dilluns, a XXXVIII. Festa dels benaventurats
Màrtirs Innocents.
Dimarts, a XXVIIIIo. En aquest die, lo senyor
Galceran de Vallgornera, oïdor de comptes militar, partí de la present ciutat per anar a sa casa
que té en la vila de Perpinyà, per sos negocis y
affers.
80r

Janer

82r

82v

MDLXXIIII

Dimecres, a
Senyor.

VI.

81r

81v

83r

Febrer

MDLXXIIII

Dimecres, a III. En aquest dia, aprés dinar, los
senyors regent y dits magnífics doctors del Real
Consell Criminal vingueren en consistori, per
negoçis de la visita.
Dijous, a IIII. En aquest dia, aprés dinar, los dits
senyor regent y magnífics doctors vingueren en
consistori, per dits negoçis de la visita.

Dilluns, a XI. En aquest dia, aprés dinar, lo senyor regent y los magnífics doctors del Real
Consell Criminal vingueren en lo consistori
dels senyors deputats, y ab ses senyories tractaren los negoçis occorrents de la visita que.s fa
contra lurs predecessors.
Dijous, a XIIII. En aquest dia, aprés dinar, lo senyor regent y los magnífics doctors del Real
Consell Criminal vingueren en lo consistori
dels senyors deputats, y ab ses senyories tractaren los negoçis occorrents de la visita que.s fa
contra lurs predecessors.

Dimecres, a XXVII. En aquest dia vingueren en
consistori per los negoçis de la visita, los dits
senyors regent y magnífics doctors del Real
Consell Criminal.

Dimarts, a II. Festa de la Purificació de Nostra
Senyora. En aquest dia los cavallers feren moltsa
-regosijos y solemne festa en la plaça del Born
de la present ciutat, y los senyors deputats,
acompanyats de sos officials y consistorialment
com acostumen, anaren a veure dita festa, la
qual també miraren lo excel·lentíssim loctinent
general, los reverents pares inquisidors y los
magnífics consellers de la present ciutat.

Festa de la Epiphania del

Diumenge, a X. En aquest dia los senyors deputats, sens los senyors oïdors de comtes, per ésser los militar y real fora de la present ciutat y
vegaria de Barcelona y lo ecclesiàstic no tenir
companyó, anaren al offiçi y sermó del monastir dels Àngels de dita ciutat, per a ont foren
convidats lo dia abans, y per lurs officials foren
acompanyats, anant los porters davant ab les
maçes altes.

Festa del gloriòs màrtyr sanct

Dilluns, lo primer. En aquest die, aprés dinar,
vingueren en consistori, per los negoçis de la visita, los senyors regent y magnífics doctors del
Real Consell Criminal.

Divendres, lo primer. Festa de la Circuncisió
del Senyor.
80v

XX.

Divendres, a V. En aquest dia, aprés dinar, los
dits magnífics doctors vingueren en consistori
per los dits negoçis de la visita.
83v

Dijous, a XI. En aquest die, per orde dels senyors deputats, vingueren en lur consistori los
magnífics miçer Miquel Tristany, miçer Miquel Ferreró y miçer Francesc Fort, doctors,
per aconsellar als senyors deputats sobre la enquesta contra mossèn Carniçer de Riudoms.

Festa del gloriòs sanct

Divendres, a XII. Festa de la gloriosa sancta
Eulàlia, màrtyr.

Dimarts, a XVIIIIo. En aquest dia, aprés dinar, lo
senyor regent y los magnífics doctors del Real
Consell Criminal vingueren en lo consistori
dels senyors deputats, y ab ses senyories tracta-

Dissapte, a XIII. En aquest dia, de matí, vinguéb

Diumenge, a
Antoni.

XVII.

a. molts interliniat, damunt de los ratllat.
b. vingué interliniat.
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en lo consistori dels senyors deputats lo senyor
Jaume Fortunyo, oïdor real, qui dix lo die de
air vespre ere arribat de la ciutat de Tortosa, a
ont ere anat per sos negoçis y affers.

dolers que han començat a perseguir. E dits senyors deputats, encontinent, parlant lo senyor
Henric Agullana, deputat militar, respongueren a sa excel·lència, en effecte, que en la visita se
ha entès sempre sens levar-ne la mà y que si alguna cosa si ha differit és estat per no poder venir
en lur consistori los magnífics doctors del Real
Consell Criminal que són applicats en dita visita, e que en aquest dia, de matí, dit senyor Agullana, de part de tot lo consistori, ha dit al magnífic miçer Sorts, president de dit Consell, que
fossen servits venir a la Deputació per entendre
que la conclusió de dita visita tots los dies y totes
les hores que a dit Real Consell fos possible, y
que dit miçer Sorts li ha respost que fins a dilluns
no· y podien anar. E també, responent en lo de
dits bandolers digueren que, per causa que faltaven alguns senyors del consistori, no havien respost a sa magestat que, pus eren arribats estos
dies proppassats, li respondrien molt prest. E sa
excel·lència, replicant-los-ho, encarregà molt
tota lo sobredit y digué que manaria a dit Consell Real que si mester era, de matí a migdia,
aprés dinar y a mitjanit, fossen en la Deputació
per a fer conclusió de la dita visita. E dits senyors
deputats, parlant sempre dit senyor Agullana,
respongueren que així mateix estarien ells prests
totes hores de consistori, però que dit miçer
Sorts li havia dit que no era possible entendrer-hi
d’eçà dilluns. E sa excel·lència digué que puix
així era, manaria que de dilluns en avant no se’n
perdés punt. E aprés dits senyors deputats y
oïdors, fet son degut acatament, se’n tornaren a
la Deputació.

Diumenge, a XIIII. En aquest dia, en la plaça del
Born de la present ciutat, se féu lo torneig de
peu ordenat per la confraria del gloriòs sanct
Georgio, patró nostre.
84r

Dilluns, a XV. En aquest dia vingueren en lo
consistori dels senyors deputats los dits miçer
Tristany, miçer Ferreró y miçer Fort, per los
dits negoçis de Carniçer de Riudoms.
Dimarts, a XVI. En aquest dia vingué en lo consistori dels senyors deputats lo senyor Galceran
de Vallgornera, oïdor militar, qui dix lo die de
air ere arribat molt tart de la vila de Perpinyà, a
ont ere anat per sos negoçis y affers.

84v

Dimarts, a XXIII. Dia de Carnestoltes.
Dimecres, a XXIIII. Festa del gloriòs apòstol
sanct Machià.
Dijous, a XXV. En aquest dia lo senyor deputat
ecclesiàstic, per indisposició de sa persona, no
vingué en consistori, però consultat per mi,
scrivà major, consentí a lesa decretacions y remeses de supplicacions en aquest dia presentades en consistori.
En aquest mateix dia, de matí, lo excel·lentíssim
senyor don Ferrando de Toledo, loctinent general, envià a dir als senyors deputats y oïdors de
comptes que li anassenb a parlar lo mateix die,
aprés dinar a les tres hores. E així a dita hora, los
dits senyors deputats y oïdors de comptes, exceptat lo senyor deputat ecclesiàstich qui per indisposició de sa persona no hisqué de sa casa, //
85r // anaren a sa excel·lència acompanyats de
lurs officials, ab los porters davant portant les
maçes altes, y encontinent que foren davant sa
excel·lència, fet lo degut y acostumat acatament, sa excel·lència los digué, en effecte, que sa
magestat li havia scrit los digués que feya gran
maravella no donassen conclusió en lo de la visita contra lurs predecessors, y vist que en lo introït de lurs officis donaren gran diligència en
aquella y que ara par que havien parat, volia entendre resolutament que era la causa y per a quin
temps haurien del tot resolta dita visita, perquè
altrament tenia orde de sa magestat de posar-hi
les mans, e, que també per part de sa magestat,
los recordava que donassen orde en acabar de expel·lir, a despeses del General, los ladres y ban-

[1574 ]

Divendres, a XXVI. En aquest dia lo senyor deputat ecclesiàstic no vingué en consistori per
estar, com és dit, indispost, però consultat del
que allí.s féu en aquest dia, consentí en tot, y lo
mateix dia, aprés dinar, ajustat en sa casa tot lo
consistori, se féu allí la inseculació continuada
en lo present [calendari].
85v

a. a continuació ratllat sup.
b. a continuació ratllat lo mateix die.

Dissapte, a XXVII. En aquest dia lo senyor deputat ecclesiàstich per estar indispost, y lo senyor
deputat militar per ésser anat a la sua torre, no
vingueren en consistori.

Mars

MDLXXIIII

Dilluns, lo primer. En aquest dia no vingué en
consistori lo senyor deputat ecclesiàstic per estar, com és dit, indispost, e consultat per mi,
scrivà major, del que allí se féu en aquest dia,
consentí en tot. En aquest mateix dia, aprés dinar, lo senyor deputat real, per indisposició
també de sa persona, no vingué en consistorib.
a. tot... sobredit interlineat.
b. a continuació tres paraules ratllades.
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Emperò consultat per mi, scrivà major, del que
allí.s féu, lo mateix aprés dinar, consentí en tot.
En aquest mateix die vingueren en lo consistori
dels senyors deputats los magnífics doctors del
Real Consell Criminal, per los negoçis de la visita, excepto lo senyor regent qui estava indispost.
Dimarts, a II. En aquest dia los dits senyors deputats ecclesiàstic y real, per estar, com és dit,
indisposts, no vingueren en consistori, però
consultats lo hu aprés de altre per mi, scrivà
major, del que allí.s féu, consentiren en tot. En
aquest mateix die, aprés dinar, vingueren en
consistori los senyors canceller, regent, miçer
Ros y miçer Ferrer, doctors del Real Consell
Civil més antichs, per la remuneració faedora a
mossèn Joan Talavero, prevere credençer dels
safrans en les parts de Urgell, tramès en lo any
proppassat.
86r

Dijous, a XI. En aquest dia lo senyor regent y
magnífics doctors del Real Consell Criminal
vingueren en consistori per los negocis de la
visita.
Divendres, a
Gregori.
87r

Dijous, a XVIII. En aquest dia també vingueren
en consistori, per la dita visita, los dits magnífics doctors del Real Consell Criminal.
87v

Dissapte, a XX. En aquest dia se ajustaren en la
Deputació les persones dels tres staments, per
aconsellar als senyors deputats lo que occorria
tractar sobre los negoçis de la gràcia del escusado, com més largament se conté en libre de
Deliberacions.
Dilluns, a XXII. En aquest dia, de matí, lo senyor
Jaume Fortunyo, oïdor real, partí de la present
ciutat per anar a Nostra Senyora de Montserrat.
En aquest mateix dia, de matí y deprés dinar, per
orde dels senyors deputats se ajustaren en la casa
de la Deputació los magnífics miçer Ailla, miçer
Prexana, miçer Amell, miçer Ferreró, miçer Tristany y miçer Garbí per aconsellar als senyors deputats en lo negoci occorrent del escusado. E
també en aquest dia, aprés dinar, se ajustaren en
la present casa los doctors del Real Consell Criminal, per los negoçis de la visita.

Dissapte, a VI. En aquest dia, lo excel·lentíssim
senyor duc de Alva, venint de Flandes, arribà ab
sis galeres de Joan Andrea Dòria y desembarcà
en la platja de la present ciutat y lo excel·lent
don Ferrando de Toledo, prior de Castella, loctinent y capità general del present Principat y
comtats, en companyia de molts altres cavallers
y senyors de la present ciutat, lo sperà y rebé en
la vora de la mar, i.l se’n portà en sa casa.

Dimarts, a XXIII. En aquest dia, de matí y aprés
dinar, vingueren en la dita casa de la Deputació
los dits magnífics miçer Ailla, miçer Prexana,
miçer Amell, miçer Ferreró, miçer Tristany y
miçer Garbí per los dits negoçis del escusado. E
també en aquest dia, aprés dinar, se ajustaren
en la present casa los doctors del Real Consell
Criminal, per los negoçis de la visita.

Dimarts, a VIIII. En aquest dia, de matí, vingueren en lo consistori dels senyors deputats miçer
Tristany, miçer Ferreró, y miçer Fort per a
aconsellar als dits senyors deputats sobre la enquesta contra mossèn Carnicer de Riudoms.
Dimecres, a X. En aquest dia lo senyor regent y
magnífics doctors del Real Consell Criminal
vingueren en consistori per los negocis de la
visita.

Festa de la gloriosa sancta Ma-

Dimecres, a XVII. En aquest dia lo senyor regent y magnífics doctors del Real Consell Criminal vingueren en consistori per los negocis
de la visita.

Dijous, a IIII. En aquest dia los dits senyor regent y doctors del Consell Criminal vingueren
en consistori per los dits negoçis.

86v

XV.

Festa del gloriòs sanct

Dimarts, a XVI. En aquest dia lo senyor regent y
magnífics doctors del Real Consell Criminal
vingueren en consistori per los negoçis de la
visita.

En aquest mateix dia, loa senyorb regent y doctors del Real Consell Criminal, vingueren en
consistori per los negoçis de la visita.
Dimecres, a III. En aquest dia los dits senyors
deputats ecclesiàstic y real, qui havien estat indisposts, vingueren en consistori. En aquest
mateix dia los dits senyors regent y magnífics
doctors del Real Consell Criminal vingueren
en consistori per los negoçis de la visita.

Dilluns, a
drona.

XII.

88r

Dijous, a XXV. Festa de la Anunciació de Nostra
Senyora.
Divendres, a XXVI. En aquest dia vingué en consistori lo senyor Jaume Fortunyo, oïdor real,
que era tornat de Nostra Senyora de Montserrat.

a. a continuació ratllat s.
b. a continuació ratllat s.
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Abril

axí a dir los dits magnífics consellers per los
magnífics mossèn Galceran de Navell y Miquel
Bastida, los dits senyors deputats, per levar dites discòrdies y la inquietud que d’elles podie
restar en la present ciutat, y perquè axí lo dit
senyor governador, qui lavors presidia per absència del excel·lent loctinent general, com los
dits magnífics consellers no faltassen a dits officis en dita festa, entenen que lo remey de dites
discòrdies seria que quiscú de dits magnífics
consellers y dit senyor governador tingués coxí,
manaren fer, encontinent, sis coxins de vellut
carmesí, tots de una matexa sort y fetxura, los
quals foren, encontinent, fets y estigueren
apunct per a dita festa.

MDLXXIIII

Diumenge, a
Senyor.

XI.

Pascha de Resurrecció del

Dilluns, a XVIIII. En aquest die mossèn Pau Fer
rer, sobrecollidor de ponent, demanà licència
als senyors deputats per anar a fer son offici en
dita sobrecol·lecta.
89v

Dimarts, a XX. En aquest die, de matí, lo excel·
lent senyor don Ferrando de Toledo, prior de
Castella, loctinent y capità general en lo present Principat y comtats, partí per la posta de la
present ciutat per anar a la cort de sa magestat.
En aquest matex die lo magnífic miçer Botella,
sýndic de Leyda, vingué en lo consistori dels
senyors deputats y, de part de la ciutat de Leyda, supplicà a sas senyorias fossen servits procurar que la universitat y singulars de Leyda sien
relevats dels aggravis que.s fan en voler-los fer
contribuir en les obres de Perpinyà, en virtut de
certa pracmàtica real.

Dijous, a XXII. En aquest die, de matí, morí lo
il·lustre don Carles Pau de Cardona, abbat del
Stany y prior de Santa Anna, l’ànima del qual
sia en la glòria.
En aquest matex die, de matí, per als officis de
la festa del gloriós sant Georgi, foren convidades les persones dels tres staments y senyorias
continuades en un memorial per ço fet, recondit en la scrivania major del General. Lo matex
die, aprés dinar, estant molt ornada la capella
del gloriós sant Georgi que.s en la present casa
de la Deputació, estant molt bé parat y ornat
un bell altar al un cap dels corredors, los quals
estaven empaliats com se acostume, foren celebrades solemnes vespres y completes devant lo
dit altar dels corredors, com és acostumat; y féu
lesa vespres lo reverendíssim senyor bisbe de
Barcelona, y per oir-les vingueren los senyors
deputats y oïdors de comptes, un aprés altre, ço
és, los senyors deputats, quiscú ab son porter
devant, y tots acompanyats de molts senyors y
persones de tots estaments, com és acostumat,
y també los magnífics consellers de la present
ciutat, acompanyats com se acostuma en semblants festes; y acabades vespres se’n tornaren
de la matexa manera que eren vinguts.

Dimecres, a XXI. En aquest die lo dit mossèn
Pau Ferrer, sobrecollidor, partí de la present
ciutat per anar a la dita sobrecol·lecta. En
aquest matex die mossèn Janot Martí, sýndic
dea Vic, vingué en lo consistori dels senyors deputats y, de part de la ciutat de Vic, supplicà a
sas senyorias fossen servits procurar que la universitat y singulars de Vic sien relevats dels aggravis que.s fan en voler-los fer contribuir en
les obres de Perpinyà, en virtut de dita pracmàtica real. En aquest matex die los senyors deputats, per aconsellar-se en lo fahedor per remey
dels aggravis que.s pretenen per les universitats
de Leyda y Vic, y altres del present Principat,
sobre la contribució de les obres de Perpinyà en
virtut de pracmàtica real, anomenaren los magnífics miçer Garbí, Ferreró, Prexana, Tristany,
Pau Agullana y Amell.
En aquest matex die lo il·lustre don Henric de
Cardona, portantveus de general governador,
prestà lo jurament acostumat de exeguir les requestes dels senyors deputats com se conté en
libre de Juraments de officials reals.

[1574 ]

En aquest matex die lo senyors deputats, entenent que entre lo dit senyor governador y los
magnífics consellers de la present ciutat hi havie differències y discòrdies sobre tenir coxí, dit
senyor governador, en presència de dits consellers, y que per aquexa causa los dits magnífics
consellers no vindrien als officis que en la present casa. // 90r // se farien en la próxima festa
del gloriós sant Georgi, y havent-los-ho enviat

Divendres, a XXIII. Festa del gloriós màrtyr sant
Georgi, patró nostre. En aquest die, de matí,
los senyors deputats y oïdors vingueren en la
casa de la Deputació, per oir l’offici y sermó del gloriós sant Georgi, ço és, un aprés
altre, acompanyats com vingueren a les primeres vespres, y no vingué lo il·lustre portantveus
de general governador per ésser aquell anat en
lo dol de la mort de don Carles de Cardona.
Emperò vingueren los magnífics consellers, y
pus que dit senyor governador no vingué, no
foren mester los coxins que per ell y per dits
magnífics consellers foren fets. E lo senyor bisbe de Barcelona féu l’offici y predicà lo reve-

a. a continuació ratllat Leyda.

a. a continuació ratllat per dites.

90v
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rent mestre Garcia, frare de la Trinitat, y féu-se
molt solemne offici y sermó per lo que, ultra
los qui havien acompanyat los senyors deputats, acudiren allí molts altres senyors y senyorias y moltes altres personas de tots staments,
encara que hagués plogut quasi tot lo matí y
tota la nit de dita festa.
Dissapte, a XXIIII. En aquest die, per orde dels
senyors deputats, vingueren en consistori los
magnífics misser Garbí, Ferreró, Tristany, Pau
Agullana y Amell, per a tractar y aconsellar als
senyors deputats sobre los pretesos agravis per
la contribució de les obres de Perpinyà, y per estar misser Prexana indispost, los senyors deputats manaren applicar y convidar per al mateix
negoci lo magnífic misser Raphel Masnovell,
qui també vingué per lo matex effecte.
Diumenge, a
sant Marc.

XXV.

ller, y los magnífics miçer Sabater y miçer Sala,
doctors del Real Consell Civil, per entrevenir en
la a causa que.s porta entre lo procurador del
General mossèn Joan Settantí, per exequució
dels béns de mossèn Francesc Settantí, quòndam, son pare. Lo dit die, de matí, vingueren en
consistori los dits doctors applicats per los negocis de la pragmàtica de les obres de Perpinyà.
91v

Festa del gloriós evangelista

Dilluns, a XXVI. En aquest die, per orde dels senyors deputats, vingueren en consistori los
mangífics misser Garbí, Ferreró, Prexana, Pau
Agullana, Tristany, Amell y Masnovell per a
tractar los negocis ocorrents sobre la pracmàtica de les obres de Perpinyà.
91r

Dimars, a XXVII. En aquest die vingueren
també en consistori los dits doctors per tractar
dits negocis de la pracmàtica de les obres de
Perpinyà.
Dimecres, a XXVIII. En aquest die, de matí, vingueren també en consistori los propdits doctors per a tractar dits negocis de la pragmàtica
de les obres de Perpinyà. En aquest matex die,
aprés dinar, vingueren en consistori los magnífics doctors del Real Consell Criminal per tractar negocis de la visita, excepto lo senyor regent
qui estava indispost.

Maig

MDLXXIIII

Dissapte, lo primer. Festa dels benaventurats
apòstols sant Philip y sant Jaume.
Dilluns, a
Creu.

III.

Festa de la Invenció de Santa

Dimarts, a IIII. En aquest die se ajustaren en
consistori los doctors applicats per los negocis
de la pragmàtica de les obres de Perpinyà. En
aquest mateix die se ajustaren en consistori les
persones dels tres staments, eletes per a tractar
sobre los negocis dels agravis resultants de la
presa y mort de Marc Antoni Forner, y per los
senyors deputats los fou comunicada la letra
dels embaxadors del General, que són en cort
de sa magestat, de XXVIIIIo del passat, sobre la
qual, dites persones aconsellaren que.s replicàs
a sa magestat sobre lo contengut en aquella.
Dimecres, a V. En aquest die, de matí, se ajustaren també en consistori les dites persones eletes
de dits staments y, aprés que per dits senyors
deputats los foren comunicades les letres que
sobre la rèplica que lo die de hayr aconsellaren
scriuen a sa magestat y al senyor vici-canceller,
los apparegueren molt bé y aconsellaren que.s
trametessen ab molta diligència.

Divendres, a XXX. En aquest die, de matí, vingué en consistori lo senyor Galceran de Vallgornera, oïdor militar, qui dir era arribat lo
vespre proppassat de Perpinyà, ha hont era anat
per sos negocis y affers. Lo mateix die los senyors deputats anomenaren lo senyora cance-

Lo mateix die vingué en consistori mossèn Miquel Çafoncella, notari, scrivà dels reverents
commissaris de la gràcia del scusado, y de part
de dits reverents commissaris digué a ses senyories que dits commissaris han entès que ses senyories tenen quexes de uns officials lurs qui,
per exequció de dita gràcia en la ciutat de Manresa, han fets alguns procehiments en prejudici
del General, y que dits senyors commissaris tal
orde no.ls han donat, ans // 92r // los pesa molt
que hajan de deservit en res a lo General; y axí
supplican a ses senyories los manen fer a saber
lo que seran servits se faça per remey dels indeguts procehiments de dits officials, y lo senyor
deputats li respongueren que veurien lo fahedor. Lo mateix die los senyors deputats manaren al síndic del General que anàs a dits reverents commissaris del escusado, y, de part de
ses senyories, los digués que han vist y entès los

a. a continuació ratllat con.

a. la interlineat, damunt de una ratllat.

Dijous, a XXVIIIIo. En aquest die, de matí, vingueren en consistori dits magnífics doctors applicats en los negocis de la pragmàtica de les
obres de Perpinyà. En aquest mateix die, aprés
dinar, vingueren en consistori, per los negocis
de la visita, los magnífics doctors del Real Consell Criminal, excepto lo senyor regent qui estava indispost.
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tats, los dits doctors vingueren en consistori.
Lo mateix die vingueren los del Consell Criminal per negocis de la visita.

procehiments que dits officials del escusado
han fets en Manresa en perjudici del General, y
que per ço, trametan en consistori los dits officials, y aprés que.ls hauran oÿts delliberaran lo
fahedor, lo qual síndic anà a dir-lo sobredit. E
aprés, tornat en consistori, refferí a ses senyories que dits reverents commissaris trametrien en
consistori los dits officials, per a què dits senyors deputats fessen lo que.ls fos servey.

Dimarts, a XI. En aquest die los dits misser
Ferreró, Tristany y Masnovell vingueren en
consistori sobre dit negoci dels officials del
governador. Lo mateix die los senyor deputats, per a tractar lo propdit negoci applicant
als dits doctors, ja nomenats per tractar aquell,
nomenaren també los magnífics misser Garbí,
Pau Agullana y Prexana. E més, per a tractar y
aconsellar-se sobre lo matex negoci, manaren
convidar per al matex die, aprés dinar, les persones dels tres staments següents, ço és, per lo
stament ecclesiàstic: los molt reverents don
Bernat de Cardona, abbat de Camprodó, don
Miquel de Rovira, prior de Besalú, Joan Luís
Villeta, misser Onophre Cellers, Jaume Cassador, canonges de la Seu de Barcelona. Per lo
stament militar: los senyors don Berenguer
Arnau de Castro y de Cervelló, baró de la Lacuna, don Miquel Bosc, Miquel Oliver, Galceran Burguès y de Santcliment, Riambau de
Corbera, senyor de Linars. // 93r // Per lo stament real: los magnífics senyors, conseller de
la present ciutat, Joan Luís Lull, Miquel Bastida, Luís Gibert, Miquel Salgueda. Aprés lo
matex die, aprés dinar, les dites persones dels
tres staments y los dits senyors doctors nomenats per tractar dits negocis dels officials del
governador, per orde dels senyors deputats,
vingueren en consistori y tractaren dits negocis.

Dijous, a VI. Festa del gloriós sant Joan de Porta-latina. En aquest die, de matí y aprés dinar,
vingueren en consistori los magnífics doctors
applicats en lo negoci de la pragmàtica de les
obres de Perpinyà. En aquest mateix die, aprés
dinar, vingueren, també en consistori los doctors del Real Consell Criminal per los negocis
de la visita, excepto lo senyor regent qui estava
indispost.
Divendres, a VII. En aquest die vingué en consistori mossèn Marco, fisc dels reverents senyors commissaris del scusado, y, de part de
dits senyors commissaris, digué a ses senyories
que, hayr tart arribaren en la present ciutat los
officials del scusado qui.s diu han fet procehiments en Manresa en prejudici del General, y
que per ésser arribats molt tart no pogueren
aquí mateix venir en lo present consistori, y
que per ço, ses senyories, manassen fer a saber a
dits commissaris lo que serien servits. E dits senyors deputats li respongueren que fessen venir
dits officials en consistori lo mateix die, aprés
dinar, a les tres hores. E a dita hora, dits offiçials vingueren en consistori y deposaren en poder de dits senyors deputats. E aprés, per provisió de ses senyories, foren arrestats per la
present ciutat, y.s feren altres procehiments
contenguts en la enquesta sobre açò feta. En
aquest mateix die, lo senyor deputat militar,
per indisposició de sa persona, no vingué en
consistori, però comunicat ab sa senyoria per
mi, scrivà major, tot lo que aquell die era fet en
consistori tot ho loà, ratificà y aprovà.
Dissapte, a VIII. En aquest die lo magnífic misser Françesc Gort, assessor del General, partí de
la present ciutat per anar a Manresa, per negocis y affers del General contenguts en la commissió que per ço li és feta.
92v
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Dimecres, a XII. En aquest die, per orde dels
senyors deputats, vingueren en consistori los
doctors nomenats per a tractar sobre la pragmàtica de les obres de Perpinyà.
Dijous, a XIII. En aquest die, de matí, lo magnífic misser Gort, assessor del General, vingué en
consistori y dix de hahir tart era arribat de
Manresa, ha hont era anat per negocis del General.
93v

Dilluns, a X. En aquest die los senyors deputats,
per a tractar y aconsellar-se sobre lo fahedor
per rahó de diversos officials que lo il·lustre governador ha tramesos per la terra, per ésser absent lo excel·lent loctinent general, anomenaren los magnífics misser Ferreró, misser
Tristany, misser Masnovell, aplicant-los en dit
negoci als magnífics assessors del General, y lo
mateix die, per orde de dits senyors depu-

Dilluns, a XVII. En aquest die, aprés dinar, vingueren en consistori los magnífics doctors del
Real Consell Criminal per negocis de la visita,
excepto lo senyor regent qui estava indispost.
En aquest die, aprés dinar, lo senyor deputat
real no vingué en consistori per estar de mala
gana, però per mi, scrivà major, li fou consultat
y comunicat tot lo que allí se féu, y tot ho loà y
approvà.
Dimarts, a XVIII. En aquest die mossèn Pau Fer
rer, sobrecollidor del General, vingué en consistori y presentà lo libre de la Creueta, dient
que era arribat de la sua sobrecol·lecta.
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Divendres, a XXI. En aquest die vingueren en
consistori los doctors elegits per a tractar los
negocis dels officials del governador.
Dissapte, a XXII. En aquest die, de matí y aprés
dinar, los propdits doctors vingueren en consistori per los propdits negocis.
94r

Dilluns, a XXIIII. En aquest die lo senyor deputat real no vingué en consistori, per estar en sa
casa de mala gana, però aprés de haver-li jo,
scrivà major, donat rahó del que allí era fet, encontinent ho loà y aprovà.
Dimarts, a XXV. En aquest die, dit senyor deputat real no vingué per la mateixa rahó. E axí
matex loà y aprovà lo que lo die present se féu
en consistori.
Dimecres, a XXVI. En aquest die lo dita senyor
deputat real no vingué en consistori per estar
en sa casa de mala gana, però aprés de haver-li
jo, scrivà major, donat rahó del que allí era fet,
encontinent ho loà y aprovà.
Dijous, a XXVII. En aquest die lo dit senyor deputat real, qui havia estat de mala gana, estant
ja millor vingué en consistori. Lo mateix die,
aprés dinar, lo senyor canceller y los magnífics
misser Sabater y misser Sala, doctors del Real
Consell Civil, vingueren en consistori per a
tractar sobre la causa entre mossèn Joan Settantí y lo procurador del General, per rahó de la
exequució dels béns de son pare, qui és estat en
molta summa debitor al General.
Dissapte, a XXVIIIIo. En aquest die, de molt
gran matí, lo senyor deputat real partí de la present ciutat per anar a Mataró, per sos negocis.
En aquest mateix die, deprés dinar, lo magnífic
misser Luís Sorts, // 94v // doctor del Real
Consell Criminal, vingué en consistori y, de
part del excel·lent loctinent general, digué als
senyors deputats que dit loctinent general portava privilegi, lo qual novament havia obtingut
per ésser anat a la cort de sa magestat, y que entraria dilluns primervinent, però que, per ésser
aquell die feriat en honor de les festes de Sincogesma, juraria lo primer die jurídic. En aquest
mateix die, al vespre, lo magnífic misser Francesc Serra, assessor del General, tornant de la
cort de sa magestat, arribà en la present ciutat.

En aquest mateix die, aprés dinar, lo reverent
don Ferrando de Toledo, prior de Castella, loctinent y capità general del present Principat y
comptats, arribà en la present ciutat tornant de
la cort de sa magestat, ha hont era anat, y portà
nou privilegi lo qual, ja a XXVIIIIo del corrent,
de part de sa excel·lència, per lo dit magnífic
misser Sorts fou mostrat als senyors deputats, y
de manament de ses senyories registrat en lo registre de semblants privilegis que.s en la scrivania major. E los senyors deputats e los molt reverenta y magnífics oïdors de comptes, acompanyats dels officials del General qui són en la
present ciutat, ab los porters devant ab les masses altes, anant tots a cavall, isqueren a rebre dit
excel·lent loctinent general, qui sabien havia de
entrar a les sis hores deprés dinar. E isqueren
fins a la beguda de Sans, y arribant allí sa excel·
lència, lo reberen ab degut acatament. E lo senyor deputat ecclesiàstic se posà a la sua mà esquerra y lo reverendíssimo senyor bisbe de
Barcelona, qui venia a la mà esquerra de sa excel·
lència, se posà a la mà dreta, y devant anaven los senyors deputats militar y real, y devant
ses senyories // 95r // anaven los dits senyors
oïdors, y devant ells los porters de sa excel·lència y de son Real Consell, qui per son orde
anava derrera sa excel·lència, y devant dits porters de sa excel·lència, anaven los porters dels
senyors deputats, e devant y detràs anavan
molts altres senyors de tots staments que eren
exits a rebre a sa excel·lència. Y axí anaren dits
senyors deputats fins que los magnífics consellers de la present ciutat, acompanyats de molts
prohòmens y de lurs officials, arribaren a sa excel·lència a qui també isqueren a rebre. Y essent
allí arribats dits consellers, dits senyors deputats y oïdors de comptes, ab degut acatament,
se expediren de sa excel·lència y dexaren lur loc
a dits magnífics consellers, y mudant de camí,
acompanyats com eren anats, se’n tornaren en
la casa de la Deputació. E lo dit excel·lent loctinent general no jurà en aquest die per ésser feriat, emperò en tot lo sobredit mostrà tenir
molt gran contento del recibiment de dits senyors deputats y, en tot lo que se offerí, correspongué ab compliments y cortesies de ses senyories.

Juny

MDLXXIIII

Dilluns, a XXXI. En aquest die lo senyor deputat
real qui era anat a Mataró, arribà en la present
ciutat.

Dimecres, a II. En aquest die, de matí, lo excel·lent loctinent general anà en la Seu de la
present ciutat y, aprés de oÿda la missa,
prestà, per rahó de la sua nova entrada y de
son nou privilegi, lo jurament acostumat. En
aquest matex die, aprés dinar, los senyors de.
putats y oïdors de comptes, acompanyats de
lurs officials ab lurs porters devant portant les

a. Dit interlineat.

a. reverent y interlineat.

Diumenge, a XXX. Festa de Sincogesma.
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masses altes, anaren a visitar lo dit senyor loctinent general, per qui foren rebuts ab molt gran
contento.

Divendres, a XVIII. En aquest die los senyors
deputats digueren al magnífic misser Gort, altre dels assessors y advocats ordinaris del General, y a mossèn Antic Ribó de Palmerola, racional de la present casa, que, de part de ses
senyories, anassen als magnífics consellers de la
present ciutat, y al noble don Luís Ycart, balle
general y, de part de ses senyories, los demanàs
licència de poder passar la paret que faran per
los deposadors dels càrcers de la present ciutat,
fins allà hont convinga de les voltes que eren en
les cases que allí lo General ha comprades. E
poc après, tornats de demanar dita licència, digueren y referiren a dits senyors // 97r // deputats, en lur consistori, que dits magnífics consellers los han dit que, per sa part, són contents
que, per fer dita paret prenguen, de dites voltes, fins a hont apparega a ses senyories, y totaa
si.n seran servits, y que supplican a ses senyoriesb, dexen la plaça tan ampla com sie possible.
E que lo matex en effecte los à dit lo dit senyor
balle general.

En aquest die mossèn Jaume Alòs Colom, sobrecollidor del General, partí de la present ciutat per
anar a fer son offici en dita sobrecol·lecta.
95v

Dijous, a III. En aquest die, aprés dinar, lo magnífic misser Francesc Serra, assessor del General,
qui és vingut de la cort de sa magestat, vingué
en consistori.
Dilluns, a VII. En aquest die, de matí, los senyors deputats y oïdors de comptes, acompanyats de lurs officials ab lurs porters devant
portant les masses altes, anaren a casa del excel·
lent loctinent general, qui.ls havia enviats a demanar, y los donà una letra de sa magestat
dient-los, en effecte, que sa magestat los scrivia
que donassen orde en fer soldats per acabar de
expel·lir los ladres y mals hòmens qui demnifican lo General y per a prevenir que no hi haja
més, y, que de part de sa magestat, sa excel·lència los deya en encarregava lo mateix, e que entenguessen en donar conclusió en la visita que
feyan contra lurs predecessors, la qual paria
que.s differia molt. E dits senyors deputats,
parlant lo senyor deputat ecclesiàstic, respongueren que per remediar los danys de dits ladres y mals hòmens havien fet y farien lo que.ls
ésa permès yb // 96r // poden fer per capítols de
Cort, ús, styl y pràctica de la casa de la Deputació, y que en la dita visita se entenia ordinàriament, de manera que prest se faria conclusió.
En aquest mateix die, aprés dinar, los magnífics
doctors del Real Consell Criminal vingueren
en consistori per los negocis de dita visita, excepto lo senyor regent que stava indispost.

96v

Dilluns, a XIIII. En aquest die, aprés dinar, los
magnífics doctors del Real Consell Criminal
vingueren en consistori per los negocis de la visita, excepto lo senyor regent que stava indispost.

[1574 ]

Dissapte, a XVIIIIo. En aquest die lo magnífic
mossèn Jaume Fortunyo, oïdor real, partí de la
present ciutat per anar a sa casa que té en la
ciutat de Tortosa, per sos negocis y affers. Lo
mateix die mossèn Jaume Alòs Colomc, sobrecollidor del general, vingué en consistori y digué que era arribat de la sua sobrecol·lecta.
Dilluns, a XXI. En aquest die, aprés dinar, los
magnífics doctors del Real Consell Criminal
vingueren en consistori per los negocis de la visita, excepto lo senyor regent que stava indispost.
Dimarts, a XXII. En aquest die los dits magnífics doctors del Real Consell Criminal vingueren en consistori per lo mateix effecte, excepto
dit senyor que stava indispost.
97v

Dimarts, a XV. En aquest die Thomàs Escales y
Luís Seguer, guardas ordinaris del General, collidor y credenser respectivament lo any proppassat dels drets del safrà en les parts de Urgell,
vingueren en consistori y digueren que eren
tornats de exercir los dits càrrecs.
Dijous, a XVII. En aquest die lo magnífic mossèn Galceran de Vallgornera, oïdor militar,
partí de la present ciutat per anar a sa casa que
té en Perpinyà y fer allí sos propris negocis.

Dimecres, a XXIII. En aquest die, aprés dinar,
los magnífics doctors del Real Consell Criminal vingueren en consistori per los negocis de
la visita, excepto lo senyor regent que stava indispost.
Dijous, a XXIIII. Festa del gloriós sant Joan.
Divendres, a XXV. En aquest die, aprés dinar,
los magnífics doctors del Real Consell Criminal
vingueren en consistori per los negocis de la visita, excepto dit senyor regent que, com és dit,
estava indispost.

a. a continuació una paraula ratllada il·legible.
b. a continuació unes paraules ratllades il·legibles.
c. a continuació ratllat vingué en cons.

a. és interlineat, damunt de en ratllat.
b. a continuació ratllat havien.

435

001-644 Dietari2.indd 435-435

17/06/2010 18:33:49

[1574 ]

visita, exceptat lo magnífic misser Puig qui està
indispost.

Dissapte, a XXVI. En aquest die lo senyor canceller y los magnífics misser Sabater y misser
Sala, doctors del Real Consell Civil, vingueren en consistori per a tractar sobre la causa
entre mossèn Joan Settantí y lo procurador
del General, per rahó de la exequució dels béns
de son pare, qui és restat en molta summa debitor al General.
98r

En aquest mateix die, a hora molt tarda, los
il·lustres fra Francesc Burguès, balliu de Mallorca, don Anton de Rocabertí y lo magnífic
mossèn Miquel d’Oms, embaxadorsa del General qui eren anats a la cort de sa magestat,
tornant de dita cort, arribaren en la present
ciutat, y perquè no avisaren de lur entrada, los
senyors deputats no.ls isqueren a rebre. Y entengués, que dexaren de avisar lur entrada per
causa que lo dit don Anton de Rocabertí venia
indispost.

Dilluns, a XXVIII. En aquest die, aprés dinar, los
magnífics doctors del Real Consell Criminal vingueren en consistori per dits negocis
de la visita, excepto el senyor regent que stà
indispost.
99r

Dimarts, a XXVIIIIo. Festa del gloriós sant Pere.
Dimecres, a XXX. En aquest die, aprés dinar,
dits magnífics doctors del Real Consell Criminal vingueren en consistori per dits negocis de
la visita, excepto dit senyor que, com és dit,
està indispost.

Juliol

Dijous, a VIII. En aquest die los dits senyors
regent y magnífics doctors del Real Consell
Criminal vingueren en consistori per dits negocis de la visita, excepto lo dit magnífic misser
Puig qui està indispost.

MDLXXIIII

Dijous, lo primer. En aquest die lo senyor deputat real no vingué en consistori perquè, segons allí se digué, era anat a Pedralbes.

Divendres, a VIIIIo. En aquest die los il·lustres
y molt magnífics senyors fra Francesc Burguès, balliu de Mallorca, don Anton de Rocabertí y [mossèn Miquel] d’Oms, qui foren tramesos a sa magestat per embaxadors del
General, vingueren en consistori y feren relació als senyors deputats y.ls donaren rahó de
tot lo que havien tractat en lur embaxada, de la
qualb relació, y de tot lo que en dita embaxada
era estat fet per dits senyors embaxadors, ses
senyories restaren molt contents y satisfets y
per ço se offeriren, per part del General, a servir-los-ho en tot lo que occorregués. E aprés
ditsc embaxadors donaren als senyors deputats
una letra de sa magestat de dos de maig proppassat, la quald és resposta que dita embaxada,
y és recondida en la scrivania major de la present casa. En aquest mateix die los dits senyors
reverent y magnífics doctors del Real Consell
Crininal vingueren en consistori per dits negocis de la visita, excepto dit magnífic misser
Puig qui està indispost.

Divendres, a II. Festa de la Visitació de sancta
Elisabeth.
98v

Dissapte, a III. En aquest die lo magnífic misser Phederic Font y Pastor, doctor del Real
Consell Civila novament provehit, ha jurat y
oÿt sentència de excomunicació per rahó de
dit son offici. [..a]quest dia fins a XXVII del
corrent se à fet lo compte al sobredit senyor
misser Federich Fonct, doctor [del] Real Consel Sevil, de denou liures, devuyt sous, a raó
de CCC lliures, sous l’any, que val la terca de
tres mesos, [...]V lliures, sous y lo dia XVI
sous, un (diner), despedit a III de noembre
any MDLXXIIII.
Dilluns, a V. En aquest die, dits magnífics
doctors del Real Consell Criminal vingueren
en consistori per dits negocis de la visita, y
també vingué lo senyor regent, però no vingué lo magnífic misser Puig per estar indispost lo qual, per la mateixa causa, havia faltat
alguns altres dies.

Dimecres, a VII. En aquest die los dits senyors
regent y magnífics doctors del Real Consell
Criminal vingueren en consistori per dits negocis de la visita, excepto lo magnífic misser
Puig qui està indispost.

99v

Dimarts, a VI. En aquest die los dits senyors reverent y magnífics doctors del Real Consell
vingueren en consistori per dits negocis de la
a. A continuació ratllat jurà.

Dissapte, a X. En aquest die se féu festa en la
present ciutat del gloriós sant Christòphol.
Dilluns, a XII. En aquest die los dits magnífics
doctors del Real Consell Criminal vingueren
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat Dimecres a VII. En aqu,
qual interlineat.
a continuació ratllat senyors.
a continuació una paraula ratllada il·legible.
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en consistori per dits negocis de la visitaa, y
també vingueren los senyors regent y misser
Puig.

Dilluns, a XXVI. Festa de santa Anna.
Dimarts, a XXVII. En aquest die, aprés dinar, los
dits senyors regent y doctors del Real Consell
Criminal vingueren en consistori sobre dits negocis de la visita.

Divendres, a XVI. En aquest die los dits senyors
regent y doctors del Real Consell Criminal vingueren en consistori, per los matexos negocis
de la visita.

Dimecres, a XXVIII. En aquest die, de matí y
aprés dinar, los dits senyors regent y doctors
del Real Consell Criminal vingueren en consistori sobre dits negocis de la visita.

Dimarts, a XIII. Festa de santa Margarida.
Dimecres, a XIIII. En aquest die los dits senyors regent y doctors del Real Consell Criminal vingueren en cosistori, per dits negocis de
la visita.
100r

101v

Dijous, a XV. En aquest die, aprés dinar, los dits
senyors regent y doctors del Real Consell Criminal vingueren en consistori, per dits negocis
de la visita.

Dissapte, a XXXI. En aquest die, aprés dinar, los
dits senyors regent y doctors del Real Consell
Criminal vingueren en consistori sobre dits negocis de la visita.

Dilluns, a XVIIIIo. En aquest die lo senyor Galceran de Vallgornera, oïdor militar, vingué en
consistori y dix que dissapte proppassat era
arribat de Perpinyà, ha hont era anat per sos
negocis. En aquest mateix die los dits senyors
regent y doctors // 100v // del Real Consell Criminal vingueren en consistori, per dits negocis
de la visita.

Agost

Dilluns, a II. En aquest die, aprés dinar, los dits
senyors regent y doctors del Real Consell Criminal vingueren en consistori sobre dits negocis de la visita.
102r

Dimarts, a III. En aquest die, per ordinació y
delliberació del magnífics consellers y Consell
de la present ciutat se començà a vendre a pes
tota sort de fruit.
Dijous, a V. En aquest die se féu festa en la present ciutat del gloriós sant Domingo, y los senyors deputats, convidats per part del prior y
convent del monestir de santa Catharina, anarena a oyr l’offici y sermó en dit monestir,
acompanyats de sos officials y ab los porters devant ab les masses altes.

Dijous, a XXII. Festa de santa Magdalena.
Divendres, a XXIII. En aquest die, aprés dinar,
dits senyorsb regent y doctors del Real Consell
Criminal vingueren en consistori, per dits negocis de la visita.
Dissapte, a XXIIII. En aquest die, aprés dinar,
los dits senyors regent y doctors del Real Consell Criminal vingueren en consistori sobre dits
negocis de la visita.

MDLXXIIII

Diumenge, lo primer. En aquest die, per ordinació y delliberació dels senyors consellers y
Consell de la present ciutat se començaren a
vendre los raÿms a pes en totes les plasses, y foren aforats a rahó de dos diners la liura.

Dimarts, a XX. En aquest die los dits senyors
regent y doctors del Real Consell Criminal vingueren en consistori, per dits negocis de la
visita.

101r

Dijous, a XXVIIIIo. En aquest die, de matí y
aprés dinar, los dits senyors regent y doctors
del Real Consell Criminal vingueren en consistori sobre dits negocis de la visita.
Divendres, a XXX. En aquest die, de matí y aprés
dinar, los dits senyors regent y doctors del Real
Consell Criminal vingueren en consistori sobre dits negocis de la visita.

Dissapte, a XVII. En aquest die, de matí, arribà
nova en la present ciutat que la armada turquesca, que és de tres-centes sexanta veles, era
sobre Tunes, y que arribà allí a XXV de juny
proppassat.

Dimecres, a XXI. En aquest die los dits senyors
regent y doctors del Real Consell Criminal vingueren en consistori, per dits negocis de la visita.

[1574 ]

102v

a. a continuació ratllat excepto lo senyor regent.
b. a continuació ratllat doctors.

Diumenge, a VIII. En aquest die, aprés dinar,
los dits senyors doctors del Real Consell Criminal se ajustaren en casa del senyor regent, per
dits negocis de la visita.
a. a continuació ratllat en.
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Dilluns, a VIIIIo. En aquest die, de matí, los
dits senyors regent y doctors del Real Consell
Criminal vingueren en consistori sobre dits
negocis de la visita.
Dimarts, a
Lorens.

X.

vingueren en consistori sobre dits negocis de la
visita, y ab dits senyors deputats, oïdors y assessors del General estigueren fins a les sis hores.
Dimarts, a XVII. En aquest die, aprés dinar, lo
senyor deputat ecclesiàstic no vingué en consistori per estar de mala gana.

Festa del gloriós màrtyr sant

Dimecres, a XI. En aquest die, de matí a les sis
hores, vingueren en consistori los senyors deputats y oïdors de comptes y lo senyor regent
y magnífics doctors del Real Consell Criminal,
y los magnífics assessors y advocata fiscal del
General y també lo magnífic miçer Joan Baptista Serra, applicat en los negocis de la visita
que.s fa contra los deputats y y oïdors del
trienni proppassat, y aprés de haver oÿda la
missa del Sperit Sanct, la qual ja alsguns dies
abans se digué en la present casa de la Deputació per la bona direcció de dits negocis, se tancaren tots per a votar les enquestes y processos
de la visita, y estigueren en consistori fins
cerca de una hora, y dinaren en // 103r // la
present casa, y tantost aprés tornaren en lo mateix, y estigueren fins que foren tocades les
honze ores de la nit.

Dimecres, a XVIII. En aquest die lo dit senyor
deputat ecclesiàstic, per la matexa rahó, no vingué en consistori, però digué a mi, scrivà major, que digués als altres senyors deputats que
fessen en sa absència tots los negocis del General que.ls paregués, perquè ell consentia en tot.
104r

Dissapte, a XXI. En aquest, de matí, dit senyor
deputat ecclesiàstic no vingué en consistori per
estar, com és dit, indispost.
Dilluns, a XXIII. En aquest die, aprés dinar, lo
senyor regent y magnífics doctors del Real
Consell Criminal vingueren en consistori per
oyr y habilitar la sentència de les enquestes de la
visita, que és ordenada per lo magnífic miçer
Francesc Serra, altre dels assessors ordinaris del
General, y estigueren fins a les nou hores de nit.

Dijous, a XII. En aquest die, de matí a les set
hores, vingueren los sobredits, y aprés de oÿda
la missa del Sperit Sanct se tancaren tots per
los dits negoçis, y estigueren en consistori fins
a les dotze hores, y dinaren en la present casa,
y tantost aprés tornaren en lo mateix, y estigueren fins que foren tocades les nou hores de
la nit.
Divendres, a XIII. En aquest die, de matí a les
set hores, vingueren los sobredits, y aprés de
oÿda la missa del Sperit Sanct, se tancaren tots
per los dits negoçis, y estigueren en consistori
fins a les dotze hores, y dinaren en la present
casa, y tantost aprés tornaren en lo mateix, y
estigueren fins a les nou hores de la nit.

Dimarts, a XXIIIIo. Festum sancti Bartholomei.
104v

Dissapte, a XXVIII. Festa del gloriós sant Agustí.

Diumenge, a XV. Festa de la Assumpció de
Nostra Senyora.
Dilluns, a XVI. Festa del gloriós sant Roch. En
aquest die, aprés dinar, los dits senyors regent y
magnífics doctors del Real Consell Criminal

Dimecres, a XXV. En aquest die, aprés dinar,
los dits senyors regent y doctors del Real
Consell Criminal vingueren en consitori per
firmar la dita sentència de dites enquestes de
la visita.
Dijous, a XXVI. En aquest die, aprés dinar, se
proferí y publicà la sentència de la visita feta
contra los qui foren deputats y oïdors lo trienni
proppassat y, ultra los nomenats en la lata de
dita sentència, foren presents en consistori los
magnífics assessors y advocats ordinaris y advocat fiscal de dit General, y molts altres qui allí
acudiren per oyr dita sentència.

Dissapte, a XIIII. En aquest die, aprés dinarb,
los dits senyors doctorsc vingueren en consistori sobre dits negocis de la visita, y ab los dits
senyors deputats, oïdors y assessors estigueren
fins a les vuyt hores de vespre.
103v

Divendres, a XX. En aquest die, aprés di[nar], lo
senyor deputat ecclesià[stic] no vingué en consistori per estar indispost, y [re]meté a dir que
feçen lo que o[co]regués, com appar en lib[re]
de Delliberacions.

105r

a. a continuació ratllat s.
b. a continuació ratllat s.
c. a continuació ratllat y.

Dilluns, a XXX. En aquest die, de matí, lo senyor Jaume Fortunyo, oïdor real, vingué en
consistori qui dix era arribat divendres proppassat a la vesprada de la ciutat de Tortosa,
hont era anat per sos negocis. En aquest mateix
die pervingué nova que lo camp y armada del
turc, que és sobre Tunis y la Goleta, ha tengut
entre si divisió y controvèrsia, y que entre.lls
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són morts passats set mília turcs, y entre ells lo
rey de Trípoli, y que la Goleta y Tunis estan ab
gran ànimo y esfors.

Setembre

MDLXXIIII

Dijous, a II. En aquest die lo excel·lent loctinent general envià a demanar als senyors deputats, qui, encontinent, acompanyats com és
acostumat, ana[ren] a sa excel·lència, y en arribar allí los donà una letra de sa magestat la qual
digué era en creensa de sa excel·lència. Y axí,
explicant aquella, digué a ses senyories, ena effecte, que sa magestat los recordava que continuassen lo que convenia fer per acabar de
expel·lir y castigar los ladres y bandolers qui
perjudicavan lo General, y van divagant per lo
present Principat, axí com tenien offert, perquè
ultra lo que fins açí, per ses senyories era fet y lo
fruyt y bon effecte que.n havien resultat, era
menester fer altra cosa més. E dits senyors deputats, parlant lo senyor deputat ecclesiàstic,
responent a sa excel·lència, // 105v //digueren
també, en effecte, que legida la dita carta de sa
magestat entendrien en lo fahedor, y farien a saber a sa excel·lència lo que delliberarien.
Dissapte, a IIII. En aquest die, aprés dinar, los
senyors regent y doctors del Real Consell Criminal vingueren en consistori, aprés que foren
fora de la visita de la presó, per a consultar ab
ells, los senyors deputats, sobre les supplicacions per part de mossèn Francesc de Alentorn,
Galceran de Gravalosa y miçer Joan Perpinyà lo
die present presentades a ses senyories en consistori, ab què supplican de la sentència contra
ells donada a XXVI del passat, en les enquestes o
procés de la visita contra ells yb altres feta com a
deputats y oïdors del trienni proppassat.
106r

Dimecres, a
Marie.

VIII.

Dimarts, a
Crucis.
Dijous, a

XIIII.

XVI.

107r

[1574 ]

Dissapte, a XVIII. En aquest die, de matí, lo senyor Galceran de Vallgornera, oïdor militar,
partí de la present ciutat per anar en sa casaa
que té en la vila de Perpinyà. En aquest mateix
dieb los senyors deputats donaren licència a
mossèn Jaume Alòs Colom, sobrecollidor del
General en la sobrecol·lecta de levant, de anar a
la sua sobrecol·lecta per fer lo que és obligat per
son offici. E també donaren licència a mossèn
Pau Ferrer, sobrecollidor del mateix General en
la sobrecol·lecta de ponent, de anar a la sua
sobrecol·lecta per fer lo que és obligat per son
offici.
Dilluns, a XX. En aquest die, de matí, mossèn
Jaume Alòs Colom, sobrecollidor del General,
partí de la present ciutat per anar a fer la sua
sobrecol·lecta, segons és obligat per son offici

107v

Dimarts, a XXI. Festum sancti Mathei, apostoli et
evangeliste. En aquest die, de matí, mossèn Pau
Ferrer, sobrecollidor del General, partí de la
present ciutat per a fer la sua sobrecol·lecta.

108r

Dimecres, a XXVIIIIo. Festum sancti Michaelis.
Dijous, a XXX. Festum sancti Hieronymi.

Octubre

M D LXXIIII

Dissapte, a II. En aquest die lo senyor Jaume
Fortunyo, oïdor real, partí de la present ciutat
per anar a Nostra Senyora de Montserrat, per
ses devocions.

Festum Nativitatis Beate

Divendres, a X. En aquest die lo senyor deputat
militar no vingué en consistori per ésser anat en
la sua torra. En aquest mateix die, aprés dinar,
lo senyor regent y magnífics doctors del Real
Consell Criminal vingueren en consistori per
tractar sobre les supplicacions de la sentència
de la visita dels deputats y oïdors del trienni
proppassat.
106v

senyors regent y doctors del Real Consell Criminal vingueren en consistori y feren conclusió
del consell, que per los senyors deputats és demanat, sobre les supplicacions presentades de
la sentència contra alsguns dels deputats y oïdors del trienni proppasat, en lo procés de la
visita.

108v

Festum Exaltacionis Sancte

En aquest diec, aprés dinar, los

a. en effecte interlineat.
b. y altres interlineat.
c. a continuació ratllat los.

Dilluns, a
Francisci.

IIII.

Festum beati seraphici, sancti

Dimecres, a VI. En aquest die vingué en consistori lo senyor Jaume Fortunyo, oïdor real, qui
lo die de ayr al vespre, arribà de Nostra Senyora
de Montserrat. En aquest mateix die mossèn
Jaume Alòs Colom, sobrecollidor del General,
vingué en consistori y digué que a XXVIII del passat era arribat de la sua sobrecol·lecta, y presentà y dexà en consistori lo libret de la Creueta.
Dijous, a VII. En aquest die mossèn Pau Ferrer,
sobrecollidor del General, vingué en cona. a continuació ratllat i interlineat y negocis.
b. a continuació ratllat mossèn.
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sistori y digué que hayr vespre arribà de la sua
sobrecol·lecta, y presentà y dexà en dit consistori lo libre de la Creueta.
109v

Dilluns, a XVIII. Festum beati Luce, evangeliste.
Dimecres, a XX. En aquest die lo magnífic miçer
Miquel Cordelles, doctor del Real Consell Civil, novament provehit, ha jurat y oÿt sentència
de excomunicació per rahó de dit son offici. En
aquest mateix die lo magnífic miçer Pau Agullana, doctor del Real Consell Criminal, també
novament provehit, ha jurat y hoÿt sentència de
excomunicació.

110r

Diumenge, a XXXI. En aquest die, per orde dels
senyors deputats, fou liurat a Francesc Brunet,
elegit per guarda y credencer dels safrans lo corrent any, lo segell de la cauquilla, y li fou manat
que ab ell se’n anàs primer y fes l’offici de receptor fins que dit receptor arribàs allí.
111r

XXIII.

Dimarts, a II. Commemoracio Defunctorum.
Dimecres, a III. Jaume Bosc, porter real, qui
servex en la casa de la Deputació, ha referit que
en aquest die, de matí, han faltat en la present
casa, y en lo exercici de sos officis a hora deguda, los offiçials següents, ço és, Hierònym Ferrer, Vicens Arles, Francesc Lop, Pere Martí
Tost. En aquest die, aprés dinar, los dits magnífics miçer Miquel Coromines, miçer Joan
Amell y miçer Miquel Tristany vingueren en
consistori, sobre dits negocis de la exequucióa
dels béns de mossèn Francesc Antoni Settantí,
quòndam.

Festum Translacionis sancte

Dilluns, a XXV. Melchior Rovira referí que en
aquest die mossèn Vicens Arles ha faltat de [...]
y aprés dinar a horas degudes.

Dijous, a IIII. En aquest die lo magnífic miçer
Pere Sabater, doctor y advocat fiscal del Real
Consell Civil de Cathalunya, y mossèn Pere
J[oan] Calvo, procurador fiscal, vingueren en
lo consistori dels senyors deputats y presentaren a ses senyories una supplicaciób ab què, per
part de sa magestat, demanen diverses quantitas que pretenen se deuen a sa magestat per restes de serveys de diverses Corts. En aquest mateix die los dits magnífics miçer Coromines,
miçer Tristany y miçer Amell vingueren en
consistori sobre dits negocis de la exequució
del quòndam mossèn Francesc Settantí.

Dimarts, a XXVI. Lo dit Rovira ha referit lo matex del dit Vicens Arles.
Dimecres, a XXVII. Lo dit Rovira ha referit lo
matex [del] dit Arles. En aquest die los senyors
deputats, per aconsellar-se ab los magnífics assessors del General y altres advocats de la ciutat, del que de present occorra sobre la exequció // 110v // que.s fa en los béns del quòndam
Francesc Antoni Settantí, feren venir en lo present consistori los magnífics micera... Coromines, miçer Joan Amell y miçer Miquel Tristany.
En aquest mateix die, aprés dinar, lo senyor
Joan Ferrer, donzell, senyor de Claravalls, en
Barcelona domiciliat, fou provehit del offici de
deffenedor del General, lo qual vagava per renunciació del magnífic mossèn Ramon Vicens
de Semmanat.

MDLXXIIII

Dilluns, lo primer. Festum Omnium Sanctorum. En aquest die lo dit Francesc Brunet partí
de la present ciutat per a fer dit exercici del safrans.

Divendres, a XXII. Officials. En aquest die los
senyors deputats privaren per salari de tres dies,
per no ésser en la Deputació lo mateix die de
matí ahora deguda, mossén Miquel Ferrer,
Matheu Gràcia de Sarrià, Vicens Arles, Hierònym Ferrer, Joseph Bosc, Francesc Cavaller,
Joan Ferrer y Francesc Oller, y han-se de deduhir de la terça, segons en el libre de Delliberacions.
Dissapte, a
Eulalie.

Noembre

Divendres, a XXVIIIIo. En aquest die lo senyor
deputat militar no vingué en consitori per ésser
anat fora la present ciutat, per sos negocis.

Divendres, a V. En aquest die, de matí, mossèn
Antoni Anglès, secretari del excel·lent loctinent
general, vingué en consistori y, de part de sa
excel·lència, digué als senyors deputats que fossen en sa casa en aquest matí, per coses que occorren al servey de sa magestat. E los dits senyors deputats, acompanyats dels officials del
General, com és acostumat ab los porters devant ab les masses altes, anaren a sa excel·lència
y essent allí, sa excel·lència donà a dits senyors
deputats una letra de sa magestat, la qual dix
era en crehensa del que de part de sa magestat
dirie a ses senyories; y, encontinent, explicant
dita crehensa, dix com sa magestat los scrivia la

a. a continuació un espai en blanc.

a. a continuació ratllat de mossèn Franc.
b. a continuació ratllat q.

111v

Dijous, a XXVIII. Festum beatorum apostolorum
Symonis et Jude.
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pèrdua de la Goleta y que, per estar la armada
del turc tant cerca d’estes terres ab tanta potència y força ab gran dany de la christiandat, restaria sa magestat servit en què ses senyories volguessen aconsellar a que en açò pot y deu fer, y
ajudar-li de alguna cosa per a poder destorbar
la fúria y potència del turc. E dits senyors deputats, parlant lo senyor deputat ecclesiàstic, respongueren que veurien la letra de sa magestat,
y que cerca aquella, y lo que sa excel·lència de
part de sa magestat ha dit, determinarien lo fahedor com a bons y faels vassals de sa magestata
y celosos de la religió christiana, y que referirien a sa excel·lència la determinació que sobre
açò serà feta. E tornats que foren dits senyors
deputats, en lur consistori, obriren y legiren
dita letra de sa magestat, la qual és recondida en
la scrivania major y és del tenor següent:
“A los venerables y amados nuestros, los dipputados del nuestro Principado de Cathalunya.
El rey.
Dipputados, por haverse perdido la Goleta como
sabeís, y ser muy necessario proveher y prevenir con
todo cuydado y celeridad a los males que se speran
y pueden seguir, teniendo tan cercano al enemigo
con su armada y fuerças, scrivimos a nuestro lugarteniente general desse Principado os hable de
nuestra parte. Lo que del entendereís encargamos
y mandamos os que le deýs crédito y hagaýs lo que os
dixiere // 112r // y encomandare, conforme a la
urgente necessidad que se offrece y a lo que de vosotros y vuestra gran fidelidad confiamos, ca en ello
seremos muy servido. Dada en Madrid a XXVII de
octubre de MDLXXIIII. Yo el rey.
Vidit, Comes, generalis thesaurarius. Vidit, Sapena, regens. Vidit, Terça, regens. Vidit, Sentis,
regens. Vidit, Campi, regens. Vidit, Pla, regens.
Gassol, secretarius.”
Dissapte, a VI. Festum sancti Severii.
Dimarts, a VIIIIo. En aquest die mossèn Miquel
Salvador Riera, mercader ciutadà de Barcelona,
provehit del offici receptor dels drets dels safrans en les parts de Urgell en lo corrent any, per
absència de mossèn Luís Berta, absent del present Principat per negocis del General, provehit
de dit offici, prengué lo segell del colp dels despaigs de dits safrans y partí de la present ciutat
per exercir dit offici. En aquest die, de matí, segons Bernat Icard, porter de la present casa, ha
referit faltaren Vicens Arles y Joseph Bosc.
112v

Dimecres, a X. En aquest die, aprés dinar, los senyors deputats y oïdors de comptes, acompaa. a continuació ratllat y celos de.

nyats de sos officials y ab los porters devant
portant les masses altes y tots ab gramalles de
dol, anaren al dol que lo senyor regent miçer
Bernabé Serra y lo magnífic miçer Joan Baptista Serra, son fill, tenien en casa dit senyor regent de la mort de la muller de dit magnífic
miçer Juan Baptista Serra, que hayr de matí
morí, y lo present die fou molt solemnament
soterrada.

[1574 ]

Dijous, a XI. Festum sancti Martini.
Divendres, a XII. En aquest die, Bernat Ycart,
porter real, ha referit que de matí han faltat en
lurs instàncies de la present casa, mossèn Joseph Bosc, Vicens Arles y Pere Pau Vidal y que
no han obert lur instància. En aquest mateix
die, de matí, vingué en consistori lo senyor
Galceran de Vallgornera, oïdor militar, qui lo
die de hayr era arribat de Perpinyà, hont era
anat per sos negocis.
En aquest mateix die, de matí, mossèn Machià
Castelló, síndic de la present ciutat, vingué en
lo consistori dels senyors deputats y, de part
dels magnífics consellers de la present ciutat,
digué a ses senyories que losa guardas del General qui estan en los portals Nou, de Sant Daniel, del Àngel, de Sant Antoni y de Mar tenen
arrendat lo dret del carbó y altres drets de la
present ciutat y que, specialment, los guardes
dels dits portals Nou, del Àngel y de Sant Daniel, per fer valer més lo dit dret, ab les banderes del General abb què se acostuman de senyalar y guiar les provisions que venen a la present
ciutat, per provisió de dits senyors deputats y
lurs officials, // 113r // ab motiu que dit carbó
ve per dits senyors deputats y officials del General, no provehexen a diversos particulars
fent-lo pagar a XX y XXII sous la càrrega del carbó, estant solament aforat a setze sous la càr
rega, y que lo mostaçaf de la present ciutatc,
tenint respecte als dits guardes de dits portals
per ser officials del General, ha dexat de procehir
contra ells, y que axí dits magnífics consellers
pregaven a ses senyories manend remediar lo desorde que en dites coses los dits guardes fan, y
castigar-los degudament. E dits senyors deputats respongueren a dit síndic que.ls pesava molt
que los officials del General fessen cosa alguna
en dany y deservey de la ciutat y dels particulars,
y que.u manarien remediar y castigar.
Dissapte, a XIII. En aquest die, de matí, los
magnífics miçer Miquel Coromines y miçer
a.
b.
c.
d.

guardas interlineat, damunt de portalers ratllat.
ab iuterlineat.
a continuació ratllat per.
a continuació ratllat ssen.
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Miquel Tristany vingueren en consistori, sobre
los negocis de la exequució dels béns del quòndam mossèn Francesc Antoni Settantí.
113v

Dimecres, a XVII. En aquest die, de matí, lo senyor Henric Agullana, deputat militar, és partit de la present ciutat per a Gerona, per sos negocis y affers.
Divendres, a XVIIII. En aquest die, per tractar
sobre los negocis de la exequució contra mossèn Joan Setantí, vingueren en consistori miçer
Coromines, miçer Amell y miçer Tristany.

114r

Dimarts, a XXIII. En aquest die, aprés dinara,
los dits magnífics miçer Miquel Coromines,
miçer Miquel Tristany y miçer Joan Amell vingueren en consistori, per tractar sobre dits negocis de la exequució contra mossèn Joan Setantí.
Dijous, a XXV. Festum beate Catharine, virginis.

114v

Dissapte, a XXVII. En aquest die, de matí, vingué en consistori lo senyor Henric Agullana,
deputat militar, qui dix era arribat hair vespre
de Gerona, hont era anat per sos negocis y affers. Aquest dia fonch fet lo compte al senyor
Galceran de Valguarnera, oÿdor de comptes
del General del principat de Catalunya, per X
dies que ha servit per ausènsia del senyor mossèn Enrich Agullana, diputat del dit General,
los quals valen, deduït son salari de oïdor, sis
liures, dich [VI] lliures, sous, sumat y [proonat]
y despedit per mi, en Barchinona, a XXVIIIIo de
noembre any MDLXXIIII.
Dimarts, a XXX. Festum sancti Andre, apostoli.

Decembre

MDLXXIIII

Dimecres, lo primer. En aquest die, a les dues
hores aprés dinar, los senyors deputats y oïdors
de comptesb, // 115r // sabent que venia de
Roma y havia de entrar en la present ciutat lo
il·lustríssim y reverendíssim senyor cardenal
Patxeco, archibisbe de Burgos, qui, segons se
diu, va a residir en sa església, acompanyats dels
officials de la present casa de la Deputació y de
lesc cases del General y Bolla y altres officials
del General, qui en la present ciutat residexen,
ab los porters devant portant les masses grans al
coll, y anant tots a cavall per la Calceteria y la
Bòria, y per tot lo restant carrer dret isqueren al
portal Nou, y anant per lo camí de dalt, qui va
[a] la Creu de Orta, quant foren passada la pria. a continuació ratllat s.
b. a continuació ratllat acompanyats dels officials de la.
c. a continuació ratllat officials.

mera creu de dit camí, e abans de arribar a la
torra que.s diu de la Verge Maria, trobaren dit
senyor cardenal qui venia acompanyat de molt
excel·lent loctinent general del present Principat, qui li anava al costat a la mà esquerra, y de
tot lo Real Consell Criminal y Civil qui anava
derrera de sa il·lustríssima y reverendíssima senyoria, ab los porters de dit Real Consell devant sa senyoria il·lustríssima y reverendíssima, y acompanyat també de molts altres
senyors y persones notables de tots los tr[es]
staments, qui abans de dits senyors deputats
eren exi[ts] a rebre dit senyor cardenal. E dits
senyors deputats y oïdors, acostant-se quant
millor pogueren a sa il·lustríssima y reverendíssima senyoria, ab lo acatament honor y reverència que.s pertany, lo saludaren y li donaren la benvinguda, fent senyal de voler-hi
besar la mà. E per dit senyor cardenal foren rebuts ab gran compliment y contento. Y, encontinent, dit senyor loctinent general se posà
a la mà dreta de dit senyor cardenal, y lo senyor deputat ecclesiàstic a la mà esquerra, y
devant los senyors deputats militar y real, y devant ses senyories los senyors oïdors de comptes, e devant ells los porters del dit Consell
Real, y devant aquells los dits porters de dits
senyors deputats ab dites masses al coll, e devant dits porters los dits officials del General
qui a ses senyories acompanyaven. E així vingueren envers la present ciutat fins prop lo
pont de les Bigues, ha hont arribaren los magnífics consellers de la present ciutat acompanyats de sos prohòmens y moltes altres persones de tots los staments de la present ciutat y,
poc abans de arribar dits consellers, los dits senyors deputats, ab lo mateix acatament honor
y reverència que dalt és dit, se despediren de sa
il·lustríssima y reverendíssima senyoria, y se’n
tornaren per lo mateix camí fins al portal Nou,
y de allí, per lo carrer Jussà de Sant Pere y per la
riera de Sant Joan, y exint a la plassa Nova, tornaren a la present casa. Y tot lo poble de la present ciutat estava // 115v // per les finestres,
carrers y camí, fins al dit pont de les Bigues sperant, ab gran contento, la vinguda y entrada de
dit senyor cardenal y president de la yglésia.
Dijous, a II. En aquest die, a les deu hores de
matí, los senyors deputats y oïdors de comptes,
sens lo senyor deputat ecclesiàstic, qui per sa
indisposició restà en casa, anant a peu acompanyats dels officials del General que són dits en
lo die de hayr, anaren a visitar lo dit il·lustríssim
y reverendíssim senyor cardenal Patxeco, lo
qual posava en casa de dit senyor loctinent general de dit Principat. Y vent dit senyor cardenal, arribaven allí dits senyors deputats, los isqué a rebre fins a la porta de la sala, y estant
tots de peus, dits senyors deputats y oïdors,
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parlant lo senyor deputat militar, ab lo acatament, honor y reverència que.s devia, per part
de tot lo present Principat, li donaren la benvinguda y li significaren lo contento gran que
tot lo Principat tenia de sa vinguda, y se offeriren servir sempre sa il·lustríssima y reverendíssima senyoria en tot lo que sie servit manar. E
dit senyor cardenal, havent rebut los dits senyors deputats ab gran compliment y contento, los agraý molt la voluntat que conexia a
tot aquest Principat, y se offeria a tot lo que fos
en favor y benefici de aquell.

Dilluns, a XIII. Festum sancte Lucie, virginis.
117r

Divendres, a III. En aquest die, aprés dinar, los
magnífics miçer Coromines, miçer Tristany y
miçer Amell vingueren en consistori sobre dits
negocis de la exequució del quòndam mossèn
Antoni Settantí.
Dissapte, a IIII. En aquest die, de matí, vingueren en consistori los magnífics miçer Miquel
Coromines, miçer Miquel Tristany y miçer
Joan Amell, sobre dits negocis de la exequució
del quòndam mossèn Antoni Settantí. En
aquest mateix die lo senyor don Luís Ycart, balle general de Cathalunya, vingué en consistori
dels senyors deputats, // 116r // y assentat entre los senyors deputat militar y reverent oïdor
ecclesiàstic digué, en effecte, que de part de alguns particulars interessats en la gràcia apostòlica del excusado, a que sa magestat concedia,
fehia a saber a dits senyors deputats que, pus
per ses senyories se havia scrit y respost al excel·
lentíssim senyor duc de Cardona que, per part
del General, no.s podia acceptar algú dels tractes y partits que, per part de sa magestat, eren
presentats als laycs del present Principat, molts
dels particulars interessats en dita gràcia havien
pensat manllevar a censal mort una notable
quantitat, segons se poria trobar y prestar
aquella a sa magestat, ab què fos servit a dites
persones, per luició de dits censals, consignar
del servey de les primeres Corts la equivalent
quantitat dels preus de dits censals, y de les
pensions y prorates que fins al die de dita luïció serien degudes, y que dit senyor balle general, de part sua y de dites persones, a ses senyories lo dit pensament fehia saber, perquè cerca
de açò los fessen tot lo favor que de ses senyories y del General speraven. E los dits senyors
deputats, encontinent, parlant lo senyor deputat ecclesiàstic, respongueren que, per part lur
y del General, lo dit negoci affavoririen en tot
lo que serie possible, com fins assí tenien acostumat.
Dilluns, a VI. Festum sancti Nicolai.
116v

Dimecres, a VIII. Festum Concepcionis Beate
Marie Virginis.

[1574 ]

Dimecres, a XV. En aquest die, perquè de matí
foren trobats en diversos cantons y locs públics de la present ciutat cartells de desafius en
nom de Carles Settantí, desafiant a tots aquells
qui, per exequució dels senyors deputats, comprarien les cases y proprietats que eren de mossèn Francesc Antoni Settantí, quòndam, les
quals, per deute de bolles de dit quòndam
Francesc Antoni Settantí y per exequució dels
senyors deputats, se venien en lo encant públic, com de dita exequució consta en lo procésa que.s porta en lo consistori dels senyors
deputats, instant lo procurador del General
contra mossèn Joan Settantí, possessor de dites proprietats, y diversos opposants, y de dits
desafius consta en la enquesta que de ells y altres coses en lo dit consistori contra dit Joan
Settantí y altres se instrueix; los senyors deputats, per aconsellar-se sobre dit negoci y millor
fer conforme a justícia lo que convingués al bé
y útil del General y a la authoritat y jurisdicció
de ses senyories, manaren, ultra los magnífics
assessors y advocats ordinaris del dit General,
venir en la present casa los magnífics miçer
Joan Baptista Serra, miçer Joan Amell, miçer
Miquel Tristany y miçer Miquel Ferreró, qui
ab los dits magnífics assessors del General en
aquest die, de matí y aprés dinar, entengueren
en dit negoci, segons en dita enquesta se
conté. E tantost, lo mateix matí, los senyors
deputats feren venir en la present casa lo noble
don Hierònym Meca, regent la vegueria de
Barcelona, y ab requesta continuada en lo libre
de Delliberacions, lob requiriren que, encontinent, prengués y portàs en la present casa les
persones de dit mossèn Joan Settantí, Phederic Settantí, germans, Antoni Calders y dels
criats de dit Joan Settantí y un passamaner //
117v // qui està en la botiga de la casa de dit
Settantí, los quals, encontinent, per dit veguer
foren presos y portats, y per manament de ses
senyories detenguts en los càrcers de la present
casa, excepto dit Calders qui primer fou pres
per la règia cort, en la qual, per lo mateix delicte, se hac fet regalia. [...]dpoc aprés, lo magnífic [mossèn] Onofre de Ferre[res], algutzir
real [o]rdinari, vingué en [dit] consistori y, de
[pa]rt del excel·lent loctinent general [i del]
Real Consell Criminal, digué a ses [senyories]
que.ls fehien a sa[ber] com ells tenien [pr]es a
Antoni Caldés, [cri]at de dit Settantí, [pe]r lo
delicte dels dits [de]safius, y que tenien [ca]rtes
que dits deputats [h]avien fet pendre [y] tenien
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat de dita exequució.
a continuació ratllat que.
ha interlineat.
[...] ...y dit Real Consell interlineat al marge esquerre.
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en son po[der] a Joan Settantí, que si.l tenien
per [c]astigar-lo que fessen [lo] que.ls tocava,
però [si] era per relaxar-lo, [los] feyan a saber
[que] en la règia cort [e]stava processat [de]
regalia, y que [n]o.l relaxassen sens [d]ar-lo-ne
part. E dits senyors deputats, encontinent, respongueren [a] dit algutzir que [e]lls havien
manar [pe]r pendre la persona [d]el dit Joan
Settantí [p]er rahó de dit delicte, [y] per reintegrar lo dany y perjudici causat al General y al [l]
íbero exercici de la jurisdicció de ses senyories y
exacció del drets y deutes del General, y quea
estaven ja instruint la enquesta sobre dit delicte
en lo present consistori, y que aprés que haguessen conegut de aquell, y fet tot lo que a ses
senyories tocaria per descàrrec de lur offici y altrament, segons per capítols y actes de Cort són
obligats, offerien liurar dits presos a sa excel·
lència y dit Real Consell.
E aprés, en aquest mateix die, aprés dinar en la
vesprada, los senyors deputats manaren al magnífic miçer Francesc Gort, assessor, y a mi Luís
Rufet, scrivà major del dit General, que en
aquella hora y encontinent anassen al excel·
lentíssim loctinent general del present Principat y, de part de ses senyories, li donassen larga
rahó dels dits desafius, y de ésser, per manament de ses senyories preses les persones de
dits germans Settantí y altres, y de tot lo més
avant que cerca de aquest negoci lo die present
és estat fet, y del sufriment y dissimulació que
dits senyors deputats, en tot aquest trienni, han
tengut de les moltes insolències que, per dits
germans Settantí y altres per part lur, són fetes
per divertir la dita exequució que.s fa contra los
béns del pare dels dits germans Settantís, y que
a sa excel·lència diguesen que, per ésser aquest
cas y delicte de dits desafius tant directament
perniciós y prejudicial, com és, al líbero exercici
de la exacció dels drets del dit General, y a la
jurisdicció dels dits senyors deputats, entenienb, per la integració de dit prejudici y per lo
que lo càrrec que lurs officis los obliga fer de
dit cas y delicte, lo sentiment que fos conforme
a justícia pensant que seria servey de Déu, de sa
magestat y de sa excel·lència. E que axí, de part
de dits senyors deputats, supplicaven a sa excel·
lència que, en lo que occoreria en aquest negoci, haver mester son favor y lo de sa magestat, a
qui també los senyors deputats entenien donarne particular rahó, fos servit sa excel·lència donar y procurar dit favor. E dit magníffic assessor e jo, dit scrivà major, anaren encontinent a
sa excel·lència y, parlant lo dit magnífic miçer
Gort, li digueren en effecte tot lo sobredit, axí
com per dits senyors deputats nos era manat. E
a. a continuació ratllat ja.
b. a continuació ratllat que.

sa excel·lència, responent, digué en effecte que
havia molt sentit la insolència de dits desafius, y
que restava molt content // 118r // del sentiment que los dits senyors deputats entenien fer
per lo tocava al respecte e interès del General, y
que lo mateix sentiment sa excel·lència entenia
manar fer del que tocava a sa magestat, y que
dits senyors deputats procurassen de fortificar
la enquesta, y fer bon procés, y lo que més avant
tocava a lur càrrec, que sa magestat y sa excel·
lència ne restarien servits, y a més de axò, sa excel·lència, per lo que toca a sa magestat, manaria que un tant gran atreviment no restàs impunit, la qual resposta per dit magnífic assessor y
mi, dit scrivà major, fou referida per dits senyors deputats en lur consistori.
Dijous, a XVI. En aquest die, de matí, los magnífics mossèn Onofre de Ferrera y mossèn Pere
Salavardenya, algutzirs reals ordinaris, vingueren en lo consistori dels senyors deputats y, en
virtut de un memorial que portaven firmat de
mà de sa excel·lència y del Consell Real, y en
virtut de regalia que era feta, demanaren les
persones de dits germans Settantís, les quals,
aprés de moltes rèpliques, consultes y requestes
sobre açò fetes, los dits algutzirs, contra voluntat y consentiment de dits senyors deputats, entre les dotze y una hores del die, prengueren
los dits Settantís, qui estaven deposant en lo
archiu nou de la present casa de la Deputació,
y.ls se’n portaren presos per posar-los en mà y
poder de la cort real y en los càrcers de la present ciutat, com més largament està continuat
en los actes cerca de açò lo die present per mi,
scrivà major, rebuts y continuats en lo libre de
Delliberacions corrent.
E lo mateix die, aprés dinar, los dits senyors deputats, sentint molt lo gran prejudici y agravi
que per sa excel·lència y dit Real Consell s’era
fet al dit General, en una cosa tant nova com era
de haver-se’n portat de la present casa de la Deputació los dits presos, per aconsellar-se del fahedor, per reparo y remey de dits agravis, manaren convidar les persones dels tres staments y
los doctors que.s nomenen en dit libre de Delliberacions. E lo mateix die, aprés dinar, les dites
persones dels tres staments vingueren en consistori y, hoÿt y entès dels senyors deputats tot
lo sobredit, aconsellaren lo que.s conté en dit
libre de Delliberacions. E los doctors qui foren
convidats vingueren en consistori, // 118v // ço
és, miçer Pere Aylla, miçer Joan Baptista Serra,
miçer Joan Amell, miçer Miquel Tristany, miçer Miquel Ferreró, miçer Onofre Pau Cellers y
miçer Miquel de Tamarit, y tractaren sobre dit
negoci ab los magnífics assessors y advocat fiscal del dit General lo que de justícia se podia
fer.
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Divendres, a XVII. En aquest die, de matí,
vingueren en consitori dels senyors deputats
los magnífics doctors nomenats y applicats
per aconsellar sobre los negocis occorrents
cerca la presa dels germans Settantís. E dits
doctors y los magnífics assessors del General
ordenaren una requesta per als magnífics doctors del Real Consell Criminal de la qual se
feren, encontinent, les còpies necessàries.
E lo mateix die, aprés dinar, vingueren en dit
consistori les persones dels tres staments per
aconsellar en aquestos negocis, lo die de hayr y
altres lo die present, com en dit libre de Delliberacions se conté nomenades. E també los
dits doctors applicats. E comunicada la dita requesta a les dites persones dels tres staments
apparegué molt bé y axí, dits senyors deputats
a consell de aquelles y de dits assessors y altres
doctors applicats, manaren al síndic del General que la presentàs en aquest mateix die a cada
un de dits doctors del Real Consell, y lo dit síndic, encontinent, en companyia de mossèn
Nuri Joan Fogassot, scrivà de manament, lo
qual requerí per a rebre lo acte de les presentacions de dita requesta, partí de la present casa
de la Deputació per a presentar aquella com li
era manat. E a més de açò, los dits senyors deputats, a consell de dits magnífics assessors de
la present casa y de dits altres doctors applicats, ab lur provisió en deguda forma feta en la
enquesta que se instrueix sobre lo delicte de
dits desafius, y altres impediments de dita exequució dels béns de dit Settantí, condemnaren
quiscun dels dits Onofre de Ferrera y Pere Salavardenya en mil liures ab lo doble; y legida
en lo consistori dels senyors deputats per mi,
scrivà major, la dita provisió, apparegué bé a
les dites persones dels tres staments, y aconsellaren que.s intimàs y exequutàs lo més prest
que fos possible, y per ésser ja la hora que açò
passava de nit y molt tarda, y per altres moltes
consyderacions y justes causes que entre molts
de // 119r // dits doctors se tractaren en dit
consistori, aprés de ésser fora les dites persones dels tres staments, la íntima y exequució
de dita provisió y condemnació se differí per lo
die de demà, de matí.
Dissapte, a XVIII. En aquest die, de matí, per
aconsellar als senyors deputats en lo negoci
occorrent de la captura de dits germans Settantís, vingueren en lur consistori les dites
persones del tres staments, a XVI y XVII del
corrent per ço nomenades, y també los dits
doctors per lo mateix applicats y nomenats, y
tractant, ço és, dites persones dels tres staments en dit consistori, y dits doctors en lo
archiu nou, sobre la íntima y exequució de dita
provisió y condemnació feta a di[ts] algutzirs

ordinaris, y de lesa consyderacions y causes
per les quals lob die de hayr, a dita hora tarda,
se differiren de fer, aconsellaren a dits senyors
deputats que, attès lo die de XVI del corrent en
les dues embaxades que de part de dits senyors
deputats, per los dits magnífics miçer Gort y
miçer Sans, se eren fetes a sa excel·lència en dit
Real Consell, y l’altra per ésser ja anat a cassà, y
axí fora de la present ciutat, y a nit vespre sa
excel·lència arribà y és vuy en la present ciutat,
per ço, abans de passar avant en la íntima y
exequució de dita provisió y condemnació, fos
feta, de part dels senyors deputats y dites persones dels tres staments, solemne embaxada a
sa excel·lència, notificant y deduhint-li largament tot lo que per ses senyories, y de part lur,
era estat fet cerca la dita exequució dels béns
de la heretat del pare de dit Joan Settantí, y lo
delicte dels desafius, torps e impediments, per
obviar y evitar dita exequució, posats y donats,
y la captura de dits germans Settantís com a judiciats de dit delicte, per manament de dits senyors deputats feta, y de la vinguda que lo dit
die de XVI del corrent feren en lo present consistori los magnífics mossèn Onofre de Ferrera
y Pere Salavardenya, algutzirs reals, de part de
sa excel·lència, y en virtut de un memorial que
dehian resultava de regalia per sa excel·lència
manada fer per dit delicte, de mà de sa excel·
lència firmat, demanant les persones de dits
germans Settantís, que dits senyors deputats tenien preses en la present casa de la Deputació,
per rahó de dit delicte y altres de què sobre lo
impediment y torb de dita exequció eren judiciats, y la reposta per dits senyors // 119v // deputats a dits algutzirs feta, y la rahó y justificació que dits senyors deputats, per dits magnífics miçer Gort y miçer Sans, trameteren a
donar a sa excel·lència y a dit Real Consell, y de
la resposta per dit Real Consell, en absència de
sa excel·lència, per dits miçer Gort y miçer Sans
tramesa a dits senyors deputats, y la repetició
que dits algutzirs reals, contra voluntat y consentiment de dits senyors deputats, lo dit die
de XVI del corrent, feren de les persones de
dits germans Settantís, y de les requestes per ses
senyories a dits algutzirs reals fetes, y totes les
altres coses sobre açò degudes, segons que.s
contenen en los actes de aquelles rebuts y continuats en la scrivania major de la present casa,
y en lo present consistori a les dites persones
legits, e los agravis, prejudicis y danys notables
que en la repetició de dits germans Settantís,
directament, eren estats fets al dit General, y
notificant-li també en dita embaxada la requesta que lo die de hayr, en absència de sa excel·lència, per lo síndic del General, fou presen-
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a. a continuació ratllat condemnacions.
b. a continuació ratllat s.
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tada als magnífics doctors de dit Real Consell,
supplicant a sa excel·lència que, entès lo sobredit y lo evident agravi, prejudici y dany que
dels actes y procehiments de la cort real y de
dits algutzirs resultan al General contra forma
dels capítols y actes de Cort, privilegis, usos,
pràctiques y costums del General, sie sa excel·
lència servit, per observança dels dits capítols y
actes de Cort, privilegis, usos, pràtiques y costums, remediar y reintegrar los dits danys, ab la
promptitut que negoci tant important requereix, perquè altrament dits senyors deputats,
per procurar dita reintegració, no podien dexar de fer lo que per lur càrrec són obligat. E
per a fer dita embaxada elegiren los molt reverent y molt magnífics senyors Luís Joan Vileta,
canonge de la Seu, Galceran Burguès y de Santcliment, donzell, y Joan Luís Lull, ciutadà de
Barcelona, los quals, encontinent, acompanyats dels officials de la present casa y altres del
General y de mi, scrivà major, y portant los porters de la present casa devant ab les masses grosses posades al coll, anaren al excel·lentíssim loctinent general, qui en aquest matí era en son
palacio, y parlant lo un de dits embaxadors
aprés de l’altre per l’ordre de dits staments
acostumat, explicaren dita embaxada deduhint, notificant y suplicant a sa excel·lència, en
effecte, lo que per dits senyors deputats y persones dels tres staments los era comès y ordenat.
E dit excel·lentíssim senyor loctinent general, a
dita embaxada, en sa lengua castellana responent, digué en effecte que los senyors deputats
no tenien rahó de quexar-se, y que lo rey ni //
120r //sa excel·lència no entenen prejudicar en
res al General, y que lo die que posaren los desafius per los cantons de la present ciutat, de gran
matí sa excel·lència ne fou avisat y manat fer,
encontinent, regalia en dit cas, per lo gran desacato que s’era fet, y que lo rey fou primer a posar la mà en aquell, y sa excel·lència manà ésser-ne avisat lo senyor deputat Agullana, y que
se presentaren los senyors deputats en pendre
los germans Settantís, los quals sa excel·lència
havia manat se prenguessen ha hont se vulla
que fossen, y que dits senyors deputats passassen avant en fer sos procehiments, y laudamentun curie com ja sabia que havien fet, que sa excel·lència no.ls impediria ans los ajudaria en lo
que toca al General, y.ls donaria lo auxili del
bras real, y ab tot axò, les quexes del General comunicaria al Real Consell y manaria fer justícia.
La qual resposta, per dits embaxadors tornats
en lo consistori dels senyors deputats, fou allí
refferi[da]a. E oïda aquella, lo senyor Henric
a. a continuació ratllat y perquè era ja cerca la una hora
aprés migdie restaren dits senyors deputats y persones dels

Agullana, deputat militar, en descàrrec del que
sa excel·lència havia dit de haver-lo manat avisar dels dits desafius lo matí que.s posaren, digué allí públicament que lo dit matí, abans de
ésser ubertes les portes de sa casa, arribà allí
Bernar Ycart, un dels porters reals qui servexen
en la present casa de la Deputació, y dit senyor
Agullana, qui encara estava en lo lit, essent avisat per un de sos criats que dit Bernat Ycart portava de nou negoci del General de molta importància, encontinent, féu entrar en la cambra y
dit Ycart li donà un dels cartells de dits desafius, dient ha hont lo havia trobat; y tantost,
aprés de haver dit senyor Agullana legit aquell,
lo magnífic miçer Franquesa, doctor y advocat
fiscal del Real Consell Criminal, arribà en dita
casa del senyor Agullana, sens dir que venia de
sa excel·lència sinó mostrant venia com de si
mateix ab zel de ajudar y valer al General, y li
mostrà molts altres de dits cartells que digué
eren trobats per diverses parts. Y parlant del
gran desatino y desacato de qui.ls havia fets, lo
dit magnífic miçer Franquesa offerí a dit senyor
deputat, per part sua y del Real Consell, en
aquest cas affavorir lo General per a què tal cas y
delicte fos castigat, lo que per dit senyor deputat li fou regraciat y agraït; y essent-se lo dit
magnífic miçer Franquesa despedit de dit senyor Agullana, encontinent, avisats ja los altres
senyors deputats y los senyors oïdors de comptes acudiren de gran matí, y abans // 120v // de
la hora ordinària, en la Deputació y dit senyor
Agullana los digué lo que primer ab dit Ycart y
aprés ab dit magnífic miçer Franquesa havia
passat, y en lo mateix punt, per rahó de dit cas,
procehiren, segons la obligació de lur càrrec. E
digué, també, dit senyor Agullana, que aquell
matí, per part de sa excel·lència ni del Real
Consell, altra persona, ni altra cosa, li era estada
parlada, sinó lo que dit magnífic miçer Franquesa li digué. E aprés, tingut per dits senyors
deputats y persones dels tres staments col·loqui sobre dites coses, perquè requerien major
consyderació y perquè era ja cerca la una hora
aprés migdie, restaren dits senyors deputats y
persones dels tres staments y també dits doctors que lo mateix die, aprés dinar, tornassen
en dit consistori per a tractar y aconsellar lo que
cerca dit negoci més avant occorrega.
E axí, lo mateix die aprés dinar, les dites persones dels tres staments, exceptat lo senyor Font,
y dits doctors tornaren en consistori y entengueren que en lo temps que.s féu la propdita
embaxada, que era cerca les dotze hores de migdie, encara estava ajustat lo Real Consell Crimitres staments y també dits doctors que lo mateix die, aprés
dinar, tornassen en dit consistori per a tractar y aconsellar lo
que cerca dit negoci més avant occorrega.
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nal en lo palàcio de sa excel·lència, y.u estigué
fins tocades les dues hores aprés migdie. Y estant tractant cerca lo negoci concorrent, de
part del senyor miçer Bernabé Serra, regent la
Règia Cancellaria, fou tramès a dir a dits senyors deputats que pregava a ses senyories li
trametessen alguns de dits magnífics doctors
per a parlar y dir-los cerca dit negoci lo que li
occorria. E dits senyors deputats, ab consell de
dites persones dels tres staments, encontinent,
trameteren a dit senyor regent los magnífics
miçer Pere Aylla, miçer Miquel Ferreró, miçer
Francesc Gort y miçer Joan Amell; los quals,
tornats de dit senyor regent, refferiren en effecte a dits senyors deputats y persones dels tres
staments que dit senyor regent, ab tot lo bon
zel que.s podia desitgar, los ha dit que diguessen en aquest consistori que tot aquest die, de
matí y fins tocades les dues hores aprés migdie,
lo Real Consell Criminal era estat aplegat tractant del present negoçi, y que allí se era resolt y
conclòs lo que ha convingut y.s devia fer conforme a justícia, y que és molt gran lo sentiment que sa excel·lència y lo Real Consell entenia fer, axí del cas per lo qual los dits germans
Settantís // 121r //són estats presos, com dels
procehiments que sa excel·lència y lo Consell
Real són informats se fehian en lo present consistori per la dita repetició dels dits presos y,
que de sa part y de tot lo Real Consell, exortava
y pregava molt los dits senyors deputats y persones del tres staments que tinguessen gran mirament en fer y exequutar los procehiments que
pretenien fer, encara que.ls paregués poder-los
fer de justícia, y a ells, dits doctors qui allí eren
anats y també als altres, encarregava y pregava
que mirassen molt en aconsellar al dit consistori qualsevol procehiments que entenguessen fer
en prejudici de la règia cort y sos officials y ministres, e que per aquietar estes contencions se
havie pensat que los senyors deputats se deurien tenir per contents, que volent ses senyories
pendre les deposicions de dits germans Settantís y fer acaraments, comprobacions de scriptures y altres actes y procehiments tocants a les
generalitats, sa excel·lència y la règia cort los
manarien portar en la present casa, y acabat que
haguessen de deposar-los se’n tornarien en los
càrcers reals, ha hont de present, per manament
de sa excel·lència, estan, y que de açò paria se
devia tenir lo General per content. Y que ara
tantost en aquesta hora, que eren cerca les quatre aprés migdie, se ajustaria lo Real Consell y
aguardaria la resposta del que cerca açò en lo
present consistori apparria, la qual dit senyor
regent encarregava y pregava molt fos tornada
ab tota la prestesa que fos possible; y moltes altres paraules digué dit senyor regent, y també
dits magnífics doctors referiren de gran demostració y encariment de dits sentiment, exorta-

ció y promptitut de resposta que, segons dits
magnífics doctors referiren, són tres principals
capsa que dit senyor regent ha volgut fossen en
lo present consistori ben entesos y consyderats
per lo bon succés que per tots se deu desitjar en
lo present negoci. E per dits senyors deputats y
persones de dits tres staments, oÿda dita relació, aprés de haver tractat madurament sobre lo
que de dit senyor regent se era entès, les dites
persones aconsellaren a dits senyors deputats
que tornassen de resposta a dit senyor regent
que no tenien per bon remey de dits agravis
portar los dits presos en la Deputació, y aprés
de haver-los exigida la deposició y fets altres actes, tornar-los a la règia cort, sinó que sa excel·
lència los manàs restituir y reintegrar al General, com és obligat, y aprés que lo General hauria
conegut d’ells, per los casos y delictes que li
toca, los restituÿria y posaria en mà // 121v //
de sa excel·lència, en virtut de la regalia contra
ells feta, axí com se offeriren fer en las requestes
a dits algutzirs ordinaris y a quiscú dels magnífics doctors del Real Consell, respectivament,
presentades. E dits senyors deputats al dit Consell manaren tornar esta resposta y per aquella
trameteren los matexos magnífics miçer Aylla,
Gort, Ferreró y Amell; los quals, tornats de
portar y donar dita resposta, digueren y referiren en dit consistori que a dit senyor regent y
Consell Real, qui estaven juncts, havien dit lo
que per ses senyories los era estat manat, e que
dit senyor regent y Consell los han respost, en
effecte, que altra vegada los exortavan y encarregavan del que ja, per lo senyor regent, los era
estat dit, y a dits doctors advertien una y moltes
vegades que mirassen molt lo que havien de
aconsellar, y que, pues axí era que dits senyors
deputats no.s contentaven del que se’ls era offert per la règia cort, esta nit hi tornassen pensar. E per dits senyors deputats y persones
aquesta relació hoÿda, perquè era ja hora de nit
molt tarda, encarregaren a tots los dits doctors
ajustats per aconsellar en dit negoci, que esta
nit y demà de matí studien en què recau la justícia del General cerca dits agravis, quin y qual
deu ésser lo remey y reparo de aquells, y lo que
més avant se pot y deu fer de justícia per a procurar y haver dit remey. Y demà, aprés dinar a
les dos hores, dits magnífics doctors sien en lo
present consistori per aconsellar en scrits lo fahedor en lo sobredit.

[1574 ]

Diumenge, a XVIIIIo. En aquest die, aprés dinar, los dits magnífics doctors nomenats y applicats per aconsellar en dits negocis dels dits
germans Settantís, per orde dels senyors deputats, se ajustaren en casa del magnífic miçer
Francesc Serra, altre dels assessors de dit Genea. a continuació ratllat d.
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E axí, en aquest mateix die aprés dinar, les dites
persones dels tres staments, exceptat lo senyor
Miquel Oliver, vingueren en dit consistori y
vingué també lo molt reverent senyor Pere de
Corbera, prior de Sant Miquel Desfay y canonge de la Seu de Barcelona, un de dites persones anomenades qui encara no era vingut y
essent també allí los magnífics miçer Francesc
Gorta, assessor, y miçer Francesc Sans, advocat
fiscal de dit General, per orde y menamant de
dits senyors deputats, parlant primer lo dit
magnífic miçer Gort molt largament y aprés lo
dit magnífic miçer Sans, digueren y referiren a
dits senyors deputats y persones de dits staments la resolució per ells feta en lo ajust que
tingueren lo die de hayr en casa del dit miçer
Serra y lo die de vuy de matí en lo present consistori y lo consell que sobre açò a ses senyories,
per ells y per los altres magnífics doctors és donat de fer primer per ara dita embaxada a sa
excel·lència, y que segons la resposta de aquella
veurien lo que de justícia se havia de fer, deduhint cerca de açò, molt largament, ab gran
zel del bon succés los dits convenients e inconvenients, consyderacions y motius que entre
dits doctors eren estats tractats. E oïda per dites
persones dels tres staments la dita relació, aprés
de diversos col·loquis y tractes per y entre ells
sobre açò tinguts, aconsellaren a dits senyors
deputats que, per ses senyories, se fes la dita
embaxada a sa excel·lència, y si possible era
aquell mateix die, encara que era ja hora tarda.
E axí los dits senyors deputats, encontinent,
manaren al síndic del General que, de part de
ses senyories, anàs a sa excel·lència y.l supplicàs
fos servit donar-los hora per anar aquella matexa vesprada a fer embaxada a sa excel·lència; lo
qual síndic, tornat en consistori, digué que per
sa excel·lència li havia dit que la hora de dita
embaxada fos per lo endemà de matí a les nou
hores, y axí.s dexà per a dit die y hora.

ral, que, per estar malalt, no podia ésser en la
present casa de la Deputació, y allí tractaren lo
que de justícia havien de aconsellar a dits senyors deputats, cerca los procehiments fahedors contra la cort real per dita repetició de les
persones // 122r // de dits germans Settantís. Y
aprés de haver largament discursat y tractat lo
necessari cerca dits procehiments, encara que
segons digueren y resolgueren, la dita provisió
y condemnació de mil liures ab lo doble contra quiscú de dits algutzirs reals fos feta conforme a justícia, consyderada la qualitat del
present negoci y los convenients e inconvenients que de exequutar, o no exequutar dita
provisió al dit General poden resultar, digueren també y resolgueren que los dits senyors
deputats, conforme les constitucions de la rey
na Maria e altres leys, usos y costums del present Principat, de justícia no devien, per ara,
passar avant en exequutar dita provisió y condemnació de dits algutzirs reals ni fer altres
procehiments exequutius, sinó que los matexos senyors deputats fessen embaxada a dit excel·lentíssim loctinent general, ab la qual lo
suppliquen sie servit manar restituir los dits
presos en la present casa de la Deputació, offerint-los restituir a la cort real aprés que dits
senyors deputats hajan conegut d’ells per lo
que.ls toca, axí com per ses senyories y, de par
lur, és dit en les requestes fetes y presentades
als dits algutzirs y als magnífics doctors del
Real Consell Criminal, y en la precedent embaxada feta a sa excel·lència, y que aprés de
dita embaxada, segons a resposta de sa excel·
lència, dits magnífics doctors, en lo que restava a fer, aconsellarien a ses senyories lo que.ls
parria ser de justícia.
Dilluns, a XX. En aquest die, de matí, tots los
dits magnífics doctors, qui en casa del magnífic miçer Francesc Serra feren la precedent resolució de justícia, vingueren en lo consistori
dels senyors deputats per orde de ses senyories
y, allí parlant, lo un aprés l’altre, y deduhint
diversos convenients e inconvenients, consyderacions y motius sobre lo exequutar o no
exequtar dita provisió y fer altres procehiments exequutius en lo occorrent negoci de
dits Settantís inseguint la dita resolució lo die
passat per ells feta, aconsellaren a dits senyors
deputats que, per ara, fesen a sa excel·lència la
dita embaxada que lo die de hair los apparegué
ésser feta y que aprés, segons la resposta de sa
excel·lència, aconsellarien lo que.ls parria de
justícia. E dits senyors deputats, per a donar
rahó de // 122v // dita resolució y consell, manaren convidar per al mateix die aprés dinar,
en lo present consistori, les persones dels tres
staments per a tractar y aconsellar en aquestos
negocis nomenades.

123r

Dimarts, a XXI. Festum beati Thome, apostoli. En
aquest die, de matí a les nou hores, los senyors
deputats, excepto lo ecclesiàstic qui per sa indisposició restà en casa, y los molt reverent y
magnífics oïdors de comptes, acompanyats de
lurs officials y ministres del General qui residexen en la present ciutat, anant los porters devant ab les masses grosses al coll, anaren a sa
excel·lència; y arribats en sa presència, y feta
primer la deguda cortesia y acato, parlant lo senyor deputat militar, per ésser com és dit lo ecclesiàstic absent, y explicant dita embaxada, deduhí breument a sa excel·lència les causes y
delictes, per indicis dels quals, dits senyors deputats tenien preses en la casa de la Deputació
les persones de dits germans Settantís, y lo que
a. a continuació ratllat y.
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havia passat fins en aquesta hora entre sa excel·
lència, son Real Consell y dits algutzirs ordinaris, e dits senyors deputats cerca dita captura y
repetició de dits Settantís, y les justificacions
per part del General fetes, axí ab dits algutzirs
reals com ab sa excel·lència y son Real Consell,
per a què fossen servits entendre la justa causa
que dits senyors deputats tenen de voler tenir
presos en la casa de la Deputació los dits Settantís, supplicant a sa excel·lència que, per al que
convé al líbero exercici de la exacció dels drets
del General y de la jurisdicció dels dits senyors
deputats, fos sa excel·lència servit manar restituir los dits germans Settantís en la casa de la Deputació, en poder de dits senyors deputats, per a
fer, cerca los delictes y culpes dels quals són judiciats, los procehiments que per part del General a dits senyors deputats de justícia tocaran a
fer, offerint a sa excel·lència que tot lo que al
General tocaria a fer se despediria dins brevíssim
temps, y aprés, per virtut de la regalia que sa
excel·lència havia manat fer la qual no entenien
en ninguna cosa prejudicar, restituïria los dits
presos en poder de la règia cort, significant que
en açò dits senyors deputats y lo General rebria
molt gran y singular mercè. E dit senyor loctinent general, responent en sa lengua castellana,
entre moltes paraules demostrants lo bon zel e
intent que sempre havia tingut de servar y guardar les constitucions, privilegis y leys del present
Principat, conforme ho havia jurat, digué, en
effecte, que no havia fet res ab intent de prejudicar ni destorbar lo General, sinó de ajudar y
afavorir-lo, y que la fluxedat dels virreis causava
açò, perquè havia més de dos o tres anys que sa
magestat li havia scrit // 123v // que miràs com
los deputats tenien presons en la casa de la Deputació, perquè era cosa nova y no les hi havia
dissimulat, y que ha donat rahó a sa magestat del
que ha passat en aquest negoci, y axí no estava
en sa mà poder tornar los dits presos a dits senyors deputats y que axò havia de fer sa magestat, y pesava a sa excel·lència com no stavaa en sa
libertat, però que sempre que dits senyors deputats haurien mester los dits presos, per fer en lo
que tocava al General qualsevol procehiments,
sa excel·lència manarà ésser-los portats y trets,
de manera que sens que resten en la Deputació
pugan dits senyors deputats fer tots los procehiments tocants al General, tant líberament com
sie mester. E replicant dit senyor deputat militar
y supplicant altra volta la dita mercè, sa excel·
lència respongué que certament no.u podia fer,
per haver com és dit, consultat ab sa magestat.
E despedits dits senyors deputats de sa excel·
lència ab lo acatament y respecte que.s pertany,
y tornats en lur consistori, manaren per al mateix
die, aprés dinar, ésser convidades les dites per
a. a continuació ratllat a sa ex.

sones dels tres staments per a donar-los rahó de
la resposta de dita embaxada.

[1574 ]

E així lo mateix die, aprés dinar, vingueren en
lo present consistori totes les dites persones
dels tres staments per aconsellar aquestos negocis anomenades, exceptat lo senyor canonge
Vileta, a les quals, allí ajustades, los dits senyors
deputats refferiren la dita embaxada y resposta
de sa excel·lència a d’aquella feta. E aprés de
haver molt comunicat, discursat y tractat sobre
dita resposta, e sobre lo que en ella se conté de
les presons de la present casa, e també sobre la
exequució de dita provisió y condemnació de
dits algutzirs, y altres procehiments del General que cerca les presents contencions par se pugan fer contra la cort real, aconsellaren a dits senyors deputats, que per ses senyories, ab molta
diligència, sie tramesa a sa magestat una persona de molta qualitat e intel·ligència, qui
done rahó a sa magestat y a son Real Consell de
tot aquest present negoci, y del notable agravi
que sa excel·lència y la // 124r // cort real han
fet al General de porta-se’n de la present casa
de la Deputació los dits presos, qui estaven detinguts per delictes directament tocants al General y no aa altri. E que los dits doctors, nomenats y applicats per aconsellar en aquests
negocis, pus havien entesa dita resposta de embaxada, digan y aconsellen en scrits los procehiments que de justícia, per part del General se
poden fer, entretant que anirà dita embaxada, y
que aquells se fassan sens perdre un punct. E
dits senyors deputats digueren que lo die de
demà farien ajustar los dits doctors per lo dit effecte, y del que resolrien y aconsellarien donarien rahó a ses merçès. E axí manaren dits doctors ésser convidats per al die de demà de matí.
Dimecres, a XXII. En aquest die, de matí, per
orde dels senyors deputats vingueren en consistori los magnífics doctors applicats per a
tractar los dits negocis de dits germans Settantís, e informats per los senyors deputats de la
embaxada per ses senyories lo die de hayr feta a
sa excel·lència, y de la resposta de sa excel·lència, y del que les persones dels tres staments a
dits senyors deputats aconsellaren, havent dits
magnífics doctors comunicat y tractat entre si
lo fahedor en lo que resta de dits negocis, resolgueren y digueren ésser de justícia que, attessa
la propdita embaxada y resposta de aquella, y lo
que fins açí ha passat en dits negocis y moltes
altres causes dignes de molta consyderació, per
ara fos sobresegut en la íntima y exequució de
dita provisió y condemnació feta a dits algutzirs
real(s) de mil liures per quiscú ab lo doble, e
que en ninguna manera se deu acceptar la ofa. a interlineat.
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ferta feta per sa excel·lència de dexar los dits
presos per al exercici del General del modo que
se offerexen, que és cada vegada que los senyors
deputats los hauran mester dexar-los, y aprés
tonar-los en los càrcers reals, perquè resultaria
gran prejudici al General sinó eren restituïts en
la casa de la Deputació y en los càrrecs de aquella, axí com estaven al temps que dits algutzirs
reals, per manament // 124v // de sa excel·lència y en virtut de dit memorial, los se’n portaren de allí, e que a sa excel·lència sie presentada, per lo síndic del General, la supplicació y
scriptura per los matexos doctors sobre aquestos negocis ja ordenada, y als magnífics doctors
del Real Consell, si apparrà, sie presentada altra
scriptura y requesta sobre dit negoci que apparega més convenient, ultra la que ja.ls és presentada. E tot lo sobredit digueren y aconsellaren
ésser de justícia, e més avant loaren molt lo parer y consell de les dites persones dels tres staments, de trametre a sa magestat una persona
de molta qualitat e intel·ligència per al present
negoci, y aconsellaren també que lo qui serà
tramès a sa magestat se’n porte los actes que de
dites presentacions se faran y los que ja són fets,
per a millor informar a sa magestat de tot lo
succehit. E aprés los senyors deputats restaren
ab dits doctors que lo mateix die, aprés dinar,
fossen en consistori per a regonèixer la dita supplicació y scriptura que se havia de presentar a
sa excel·lència, y veure si en aquella se havia de
ajustar, levar o mudar cosa alguna.
E axí lo mateix die, aprés dinar, los dits doctors
vingueren en consistori e, regoneguda y revista
dita supplicació y scriptura, adobaren aquella
lo que paragué, y resolgueren que fos presentada segons dits doctors la havien dexada en dit
consistori. E aprés dits senyors deputats manaren les dites persones dels tres staments, per
aconsellar en estos negocis nomenades, ésser
convidades per al die següent de matí, a effecte
de donar-los rahó del consell, per dits doctors,
en dites coses, lo die present donat, y per a mostrar-los dita supplicació y en tot haver lur
consell.
Dijous, a XXIII. En aquest die, de matí, per
ordea dels senyors deputats vingueren en consistori les dites persones dels tres staments, per
aconsellar en los negocis occorrents cerca dits
germans Settantís nomenades, excepto los senyors canonge Vileta y Galceran de Navel, y
per orde y manament dels senyors // 125r //deputats los magnífics miçer Francesc Gort, assessor del General, miçer Miquel Ferreró y miçer
Miquel Tristany, doctors en dits negocis applicats, largament los explicaren lo consell, per
a. a continuació ratllat dels senyors deputats.

ells y per los altres magnífics doctors, lo die de
hair, per via de justícia donat als dits senyors
deputats, deduhint les causes y consyderacions
per les quals tots los dits doctors concordes de
justícia se eren moguts a donar lo dit consell. E
les dites persones, oïts los dits doctors y lo consell y parer de aquells y dels altres que allí és estat referit y tot ben consyderat, aconsellaren als
dits senyors deputats que seguessin lo dit consell dels dits magnífics doctors, y que la persona
que, seguint lo consell ja sobre açò donat, se
tremetrie a sa magestat, partís ab tota la diligència possible, y ab tots los actes y scriptures
per la bona informació y direcció del present
negoci necessàries. E aprés lo mateix die, de
matí, estant dites persones dels tres staments
ajustades en dit consistori, los senyors deputats
los digueren que a V de noembre proppassat, lo
excel·lent loctinent general donà a ses senyories una letra de sa magestat, de XXVII de octubre proppassat, sobre la pèrdua de la Goleta y
altres coses en crehença de dit excel·lent loctinent general, la qual és recondida en la scrivania major y en lo present libre, a la dita jornada
de V de noembre insertada. E que sa excel·lència, aprés de donada dita letra explicant la crehença, digué a dits senyors deputats, en effecte,
que sa magestat restaria molt servit de rebre socorro y consell del present Principat y comtats,
per millor provehir y prevenir, ab tot cuydado y
promptitut als mals que se speran y poden seguir de dita pèrdua de la Goleta, y de tenir tant
prop lo turc, enemic nostre y de nostra santa fe
cathòlica, ab sa armada y forces, e que no havien encara respost a sa magestat ni a dit excel·
lent loctinent general, y supplicaven a ses mercès los aconsellassen lo que sobre dites coses se
devia respondre y fer. E dites persones dels tres
staments, havent tractat allí entre ells sobre lo
mateix, parlant lo un aprés de l’altre, digueren
a ses senyories que, per ésser negoci aquest de
molta consyderacióa, qualitat e importància,
pensarien en ell y altre die dirien a ses senyories
lur parer. En aquest mateix die, aprés dinar,
vingueren en consistori // 125v // los doctors
applicats en los negocis occorrents de dits germans Settantís, y feren memorials del que se’n
haurà de portar, lo qui serà tramès a sa magestat, per informar-lo de aquells.

Any

MDLXXV

Dissapte, a XXV. Festa de la Nativitat de Nostre
Senyor Jesuchrist.
Diumenge, a XXVI. Festa del gloriós prothomàrtyr sant Steve.
a. consyderació interlineat.
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126r

Dilluns, a XXVII. Festa del gloriós apòstol y
evangelista sant Joan.

al dit General y a tot lo Principat més útil y convenient.

Dimarts, a XXVIII. Festa dels benaventurats
Màrtyrs Innocents.

Divendres, a XXXI. En aquest die, en la matinada, se entengué en la present ciutat que lo sereníssim senyor don Joan de Àustria, venint de
Itàlia ab vint-y-una galeres, era arribat en la
costa de la mar del present Principat, y estant
tota la present ciutat molt alegra de tal nova,
sperà ab gran desig la sua vinguda en dita ciutat. Y tantost lo mateix matí se descobriren les
dites galeres, y acudint los de la ciutat a la marina, estigueren allí fins cerca la una hora aprés
migidie que les dites galeres, ab gran alegria y
regozijo, arribaren en la plaja de laa mar de la
present ciutat, saludant primer les galeres y
aprés responent la ciutat, com se acostuma. Y a
la vora de la mar arribaren, entre onze y dotze,
lo excel·lent loctinent general ab molts senyors
y cavallers, y los molt magnífics senyors consellers de la present ciutat, acompanyats de sos
prohòmens com se acostuma, y aguardaren allí
fins cerca la una hora que lo dit sereníssim senyor desembarcà. Y essent allí prests cotxos y
cavalls per a sa altesa, que.s dehia ésser tramesos per dit excel·lent loctinent general y per la
excel·lent senyora dona Hierònyma de Requesens, sa altesa puja a cavall en un bell cavall y,
ab cara y gest de molta alegria y contento, entrà
en la present ciutat acompanyat del excel·lent
loctinent general, qui li anava a la mà dreta, //
127r // y dels dits magnífics consellers y prohòmens, anant lo magnífic conseller en cap a la
mà esquerra y los altres ab sos prohòmens devant, y devant ells tota l’altra cavalleria, com se
acostuma, y a[xí] arribà sa altesa en lo palàcio
del dit excel·lent loctinent general, ha hont
posà y estigué ab gran contento y regozijo.

Dimecres, a XXVIIIIo. En aquest die, aprés dinar, per orde dels senyors deputats, vingueren
en consistori les persones dels tres staments nomenades per aconsellar en los dits negocis de la
captura y repetició de dits germans Settantís,
exceptat lo senyor balliu de Mallorca qui era
fora de la present ciutat. E los dits senyors deputats digueren a dites persones com, per anar
a informar y donar rahó a sa magestat de dits
negocis, havien elegit lo molt magnífic senyor
Miquel Oliver, un de les dites persones nomenades per aconsellar en dits negocis, y que havien també delliberat que lo magnífic miçer
Francesc Gort, altre dels magnífics assessors y
advocats ordinaris del dit General, vaja en companyia de dit senyor Oliver, per aconsellar-li tot
lo que occorrega de justícia en los negocis de
dita anada. E perquè, per los magnífics doctors
per aconsellar en dits negocis applicats, eren ja
ordenades les instruccions que dit senyor Oliver se’n ha de portar, foren allí legides per lo dit
magnífic miçer Gort, y les dites persones allí
ajustades, aprés de haver-les oÿdes, parlant la
una aprés de l’altra, loaren molt a dits senyors
deputats la bona elecció que havien feta del dit
senyor Oliver, y també.ls paregué bé la companyia de dit magnífic miçer Gort, y quant a les
dites instruccions que allí foren legides, digueren que lo intent y effecte d’elles los paria bé, y
que los senyors deputats les manassen polir y
habilitar com millor los paragués. E tractant
aprés, dits senyors deputats, ab dites persones
dels tres staments sobre la resposta fahedora de
la letra de sa magestat de XXVII de octubre proppassat, en crehença del excel·lent loctinent de
octubre proppassat, en crehença del excel·lent
loctinent general a dits senyors deputats tramesa, y per dit loctinent general ab explicació
de dita crehença, a ses senyories donada a V del
passat, en la qual letra y crehença sa magestat,
en effecte, demana socorro y consell per a poder resistir a la fúria del turc, enemic nostre y de
nostra santa fe cathòlica, com appar en lo present dietari a la propdita jornada, sobre la qual
resposta, los dits senyors deputats y dites persones tractaren ja a XXIII del corrent, y lur parer y
consell dexaren per altre die, encara que sobre
dita resposta entre dites persones en lo present
tracte // 126v // hagués diversos parers, la major
part d’elles fou de parer y aconsellà als dits
senyors deputats que responguessen a sa magestat lo que per part del General, segons capítols y actes de Cort, se podia y devia fer, y lo que
més avant los paregués per aquest intent, ésser

Janer

[1575 ]

MDLXXV

Dissapte, lo primer. En aquest die, de matí, los
senyors deputats militar y real, sens lo senyor
deputat ecclesiàstic qui estava indispost, y los
tres senyors oïdors de comptes, acompanyats
dels officials y ministres del General qui residexen en la present ciutat, ab los porters devant
portant les masses grosses al coll, anaren a visitar ditb sereníssim senyor don Joan de Àustria,
y a besar les mans de sa altesa. Y arribant en sa
presència, ab lo respecte y acato que.s pertany y
ab senyal de voler-li besar les mans, sa altesa los
rebé ab gran alegria y compliment, y parlant lo
senyor deputat militar, digué y significà a sa altesa lo gran contento que tot lo Principat tenia
de la sua vinguda, y que de part del General y de
tot lo Principat eren allí per a besar les mans de
a. a continuació ratllat present.
b. a continuació ratllat senyor.
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[1575 ]

sa altesa, y se offeriren servir a sa altesa en tot
lo que fos son servey. E sa altesa, responent a
dits senyors deputats ab cara y gest molt alegre
y content, en effecte, digué que aquesta ciutat
y tot lo Principat tenia molta rahó de alegrar-se de la sua vinguda, per la molta voluntat
que.ls havia sempre tenguda y tenia, e particularment a la present ciutat, y que agrahia molt
la voluntat que li havien mostrat y mostraven,
y que pendria plaer que en estos dies que estaria en la present ciutat, dits senyors deputats,
vessen en què sa altesa podria valer y affavorir
lo present Principat, perquè.u faria ab molt
gran compliment, y desitjava se offerís occasió
per a poder-ho mostrar per obra, y moltes altres paraules digué de cortesies y compliments. E despedint-se dits senyors deputats de
sa altesa, ab lo degut acato y respecte, y ab senyal de voler-li besar les mans, sa altesa altra
vegada los replicà dient y fent-los les // 127v //
matexes offertes de affavorir y valer-los en tot
lo que occoregués, y fetes per dits senyors deputats noves gràcies, se tornaren a despedir en
la matexa manera de sa altesa, y ab la matexa
companyia se’n tornaren en la present casa de
la Deputació.

Dimarts, a XVIII. En aquest die lo senyor Jayme
Fortunyo, oïdor real, partí de la present ciutat
per anar a Nostra Senyora de Montserrat.
Dijous, a XX. Festa del gloriós màrtyr sanct Sebastià. En aquest die lo senyor Jayme Fortunyo, oïdor real, tornà de Nostra Senyora de
Montserrat.
129v

Dimarts, a XXV. Festum Conversionis beati Pauli, apostoli.
130r

Dijous, a VI. Festum Epiphanie Domini.
Dilluns, a X. En aquest die mossèn Pau Ferrer,
sobrecollidor de ponent, demanà licència als
senyors deputats per anar a la sua sobrecol·
lecta; y fonc-li donada.

128v

129r

Dimecres, a XII. En aquest die mossèn Pau Ferrer, sobrecollidor de ponent, partí de la present ciutat per anar a la sua cobrecol·lecta. En
aquest mateix die lo senyor Miquel Oliver, embaxador del General per anar a informar a sa
magestat sobre los negocis occorrents de la captura dels germans Settantís, partí de la present
ciutat en companyia del magnífic miçer Francesc Gort, altre dels assessors del General, per
anar a dita embaxada.

Dimarts, a
toli.

XXV.

Conversio sancti Pauli, apos-

Dissapte, a XXVIIIIo. En aquest die de matí, los
molt reverents frares Pere Frigola, abbat de
sanct Benet de Bages, Francesc Sanctjust, abbat
de // 130v // Nostra Senyora de Serrateix, Christòphol Vilana, abbat de Palau, Martí Joan de
Calders, monjo de Sant Culgat de Vallès, y
Francesc Caraps, monjo de Ripoll, tots del ordre de Sant Benet, y lo molt reverent senyor
Guerau Vilana, canonge de la Seu de Barcelona, vingueren en lo consistori dels senyors deputats y, aprés que los dits reverents abbat Frigola y canonge Vilana, largament, parlaren y
deduhiren a ses senyories lo que de present occorra per a la conservació dels monestirs y cases
de la religió de Sant Benet, presentaren a dits
senyors deputats la supplicació que en sa original forma és açí cosidaa.

Dimarts, a IIII. En aquest dia lo senyor Galceran de Vallgornera partí de la present ciutat per
anar a visitar lo senyor d’Elbons, son germà,
qui està malalt en lo loc d’Elbons.
128r

Dilluns, a XXIIII. En aquest die, de matí, mossèn Hierònym Cescases, receptor del General,
és partit de la present ciutat en companyia de
Luís Bofill y Luís Seguer, guardes ordinaris del
General, y de Marturià Ferrer, porter real, per
anar a visitar la col·lecta de Barcelona. En
aquest mateix die mossèn Jaume Alòs Colom,
sobrecollidor de levant, vingué en consistori y
dix que a X de janer partí per a la sua sobrecol·
lecta, y arribà a XXI del mateix.

137r

Diumenge, a XVI. En aquest die lo magnífic miçer Luís de Copons, advocat fiscal del General,
partí de la present ciutat per anar a visitar sa
casa.
Dilluns, a XVII. Festa del gloriós sant Antoni.
En aquest die a hora tarda, lo senyor Galceran
de Vallgornera, oïdor militar, tornà en la present ciutat venint del loc d’Elbons, hont era
anat per a visitar a son germà qui estava malalt.

Febrer

MDLXXV

Dimarts, lo primer. En aquest die, de gran
matí, los senyores deputats entengueren que
Francesc Antic y Joan Sanxo, qui estaven presos en los càrcers de la Deputació, eren fugits
de dits càrcers. Y acudint, encontinent, tots a la
Deputació, trobaren com dits presos eren fugits y havien romput y cremat la porta principal
de la presó, com més largament appar en la informació y enquesta que se’n ha rebuda. Y, entre altres moltes diligències y procehiments
a. a continuació dos memorials, datats el 29 de gener de 1575,
que ocupen els folis 131r al 135v del dietari i es transcriuen a
l’apèndix 2.
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que dits senyors deputats feren per a trobar y
cobrar dites persones, manaren publicar, ab offerta de pecúnies, la crida que en la present jornada està continuada en libre de Delliberacions
y també en registre.
Dimecres, a
Marie.

II.

Festum Purificacionis Beate

Dijous, a III. En aquest die mossèn Pau Ferrer,
sobrecollidor del General, comparegué en concistori, y digué a ses senyories que lo primer del
corrent era arribat de la sua sobrecol·lecta.
137v

Divendres, a IIII. En aquest die mossèn Hierònym Cescases, receptor del General, Luís Seguer y Luís Bofill, guardes de dit General, vingueren en consistoria y digueren que, hayr
vespre, arribaren de la visita de la col·lecta de
Barcelona.

prior Cobera, miçer Callar, miçer Tristany, miçer Amell y miçer Garbí, sobre los matexos negocis de laa religió y monestirs del orde de sant
Benet.
141v

140r

Dijous, a XVII. En aquest die lo magnífic miçer
Luís de Copons, advocat fiscal del General,
tornà a partir per anar a sa casa, per sos negocis
y afers.

Marts

142r

Divendres, a XXV. Festa de la Encarnació de
Nostre [Senyor].

142v

Diumenge, a XXVII. Dominica in Ramis.
Dimarts, a XXVIIIIo. En aquest die los senyors
Galceran de Vallgornera, oïdor militar, y miçer
Luís de Agullana, assessor del General, partiren
de la present ciutat per anar a la vila de Perpinyà, per negocis del General.
Dijous, a XXXI. En aquest die mossèn Francesc
Cavaller, qui obtenia l’offici de un dels ajudants de la scrivania major, passà d’esta present
vida. Nostre Senyor lo tinga en la sua glòria.

143r

143v

Divendres, a IIII. En aquest die los senyors regent y miçer Gort vingueren en consistori, y
donaren rahó a ses senyories del punct en què
estaven les constitucions que.s [...], per orde de
títols, y refferiren y mostraren que sols restaven
a copiar, y que tot lo demés era fet.
140v

Abril

MDLXXV

Diumenge, a III. Pascha Resurreccionis Domini
Nostri Jesuchristi.

MDLXXV

Dijous, a III. En aquest die, per orde dels senyors deputats, vingueren en consistori los reverents y magnífics miçer Guerau Vilana, lo senyor prior Corb[era], miçer Callar, miçer Miquel Tristany, miçer Joan Amell y miçer Narcís
Garbí, y tractaren sobre los negocis occorrents
de lab religió y monestirs de sant Benet.

Dimarts, a XV. Festa de la gloriosa verge sancta
Madrona.
Dissapte, a XVIIIIo. En aquest die lo senyorb
Henric Agullana, deputat militar, no vingué en
consistori perquè era anat a la sua torra.

Dissapte, a V. En aquest die tornà en la present
ciutat lo magnífic miçer Luís de Copons, que
era anat a visitar sa casa.
138v

[1575 ]

Dilluns, a VII. En aquest diec, aprés dinar, vingueren en consistori per orde de ses senyories
los dits Guerau Vilana, prior Corbera, miçer
Callar, miçer Tristany, miçer Amell y miçer
Garbí, sobre dits negocis de la religió y monestirs de sant Benet y no tractaren res.
Dimarts, a VIII. En aquest die, aprés dinar, vingueren en dit consistori los dits miçer Vilana,
a. a continuació ratllat y que.
b. a continuació ratllat regió.
c. a continuació ratllat de.

Dilluns, a XI. En aquest die mossèn Mathià
Castelló, síndic de la casa de la present ciutat,
vingué en lo consistori dels senyors ciutat, digué a ses senyories que dits magnífcis consellers los certificaven que, estant // 144r // lo senyor don Pedro de Cardona, portantveus de
general governador y residint en lo present
Principat, y exercint dit offici de governador, y
portant, per ço, la vara o insígnia acostumades,
lo senyor don Henric de Cardona, son fill, porta també per la present ciutat y altres parts de
Cathalunya vara o insígnia de governador,
semblant a la que porta dit son pare, y presum
també exercir dit offici, e que per la present
ciutat van alguns altres pretesos nous officials
que.s diuen ser del excusado o cruzada, portant
també vares largues y insígnies de officials, e
que certs pretesos commissaris y officials prohibexen que en la present ciutat no.s pugen vendre missals, breviaris, diurnals, ni altres libres
de officis divinals, sinó que primer, per quiscú
d’ells, sie pagat cert nou vectigal, y que tot lo
sobredit se fa contra constitucions generals del
present Principat, y que com la deffensa y cona. a continuació ratllat reg.
b. a continuació ratllat depu.
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servació de aquelles principalment toca a dits
senyors deputats, los dits magnífics consellers
preguen e insten a ses senyories que, entenent
per totes les vies lícites y possibles, en la observança de aquelles, procuren totes les dites coses fetes y que.s fan contra constitucions, ésser
tornades a loc, a fi que no.s fassan agravis al
present Principat contrafent a dites constitucions ni altrament. E los dits senyors deputats
respongueren, a dit síndic, que digués, a dits
magnífics consellers, que ja abans de les festes
de Pasqua proppassades havien hagut notícia
de tot lo sobredit, y que havien ja entès, y entenien en fer-ho remediar, y que no.n levarien
mà, ni dexarien de fer tot lo que tocava a lur
càrrec. E aprés que dit síndic fou fora del present consistori, los senyors deputats manaren
al magnífic miçer Francesc Sans, advocat fiscal
de dit General, que, de part de ses senyoriesa,
anàs, encontinent, al excel·lentíssim loctinent
general del present Principat y, de part de ses
senyories, digués a sa excel·lència que dits senyors deputats, abans de les proppassades festes de Pasqua, deduhiren a sa excel·lència los
agravis y contrafaccions de constitucions //
144v // que per les coses sobredites se fahian al
present Principat, supplicant a sa excel·lència
manar-ho revocar y remediar per observança
de les dites constitucions y que, com encara
no.s fos remediat, ans los dits officials presumen portar y fer lo que dalt és dit, los dits senyors deputats supplicaven altra volta a sa excel·lència fos servit manar-ho tot remediar. E
poc aprés, essent lo dit magnífic miçer Francesc Sans tornat de sa excel·lència, digué, a
dits senyors deputats, que aprés de haver explicat a sa excel·lència lo sobredit que per ses senyories li era manat, sa excel·lència li ha respost que los senyors deputats de aquestos
negocis parlassen y tractassen ab lo magnífic
miçer Luís Sorts, doctor del Real Consell Criminal. Y entesa, per dits senyors deputats, la
resposta de sa excel·lència, manaren, encontinent, als magnífics assessors y advocats ordinaris de dit General, pus se differia tant la reparació y remeis de dits negocis, ordenassen
promptament les supplicacions y requestes y
altres scriptures, que per dits negocis fossen
convenients, perquè se pogués provehir y procebir en tot conforme justícia.

a mi, dit scrivà major del dit General, que, de
part de ses senyories, comunicàs ab los magnífics consellers de la present ciutat les dites supplicació y requesta, per a què vessen ses magnificències si.ls occorria ajustar o adobar en
aquelles cosa alguna, E axí, lo mateix die, per
mi, dit scrivà major, foren comunicades y legides a dits magnífics consellers en la casa de la
present ciutat, los quals, aprés de haver-les
oÿdes y enteses, digueren que.ls paria estava
molt bé, y axí yo, dit scrivà major, ho referí a
dits senyors deputats.
Dilluns, a XVIII. En aquest die lo senyor miçer
Luís de Copons, advocat fiscal del General, qui
era anat a sa casa, tornà en la present ciutat.
145v

Dijous, a XIIII. En aquest die, havent los dits
magnífics assessors y advocats del // 145r // dit
General ordenades dues scriptures, ço és, una
supplicació per sa excel·lència y una requesta
per a dit don Henric de Cardona, per remey del
agravi y contrafacció de constitucions que fa lo
dit don Henric, dits senyors deputats manaren
a. a continuació ratllat e.

Divendres, a XXII. En aquest die, de matí, per
als officis de la festa del gloriós sant Jordi, foren
convidades les persones dels tres staments y senyores continuades en un memorial, per ço fet,
recondit en la scrivania major de dit General.
Lo mateix die, aprés dinar, estant molt ordenada la capella del gloriós sant Jordi que.s en la
present casa de la Deputació, y estant molt ben
parat y ornat un bell altar al un cap dels corredors, los quals estaven enpaliats com se acostuma, foren celebrades solemnes vespres y
completes devant lo dit altar dels corredors,
com és acostumat, y féu les vespres lo i·lustre y
reverent senyor // 146r // bisbe de Barcelona. Y
per oyr-les vingueren los senyors deputats y
oïdors de comptes, exceptat lo senyor oïdor
militar qui és absent de la present ciutat y vegueria, ço és, lo un aprés l’altre, venint los senyors deputats, quiscú ab son porter devant, y
tots acompanyats de molts senyors y persones
de tots staments, com és acostumat, y també
los magnífics consellers de la present ciutat,
acompanyats com se acostuma en semblants
festes, y acabades vespres se’n tornaren de la
matexa manera que eren vinguts.
Dissapte, a XXIII. Festa del gloriós màrtyr y cavaller sant Jordi, patró nostre. En aquest die,
de matí, los senyors deputats y oïdors, excepto
lo senyor oïdor militar qui és absent de la present ciutat y vegueria de Barcelona, vingueren
en la casa de la Deputació per oyr lo offici y
sermó del gloriós sant Jordi, ço és un aprés l’altre, acompanyats com vingueren a les primeres
vespres, y los magnífics consellers de la present
ciutats, acompanyats com se acostuma en semblants festes. E lo senyor bisbe de Barcelona
féu lo offici, y predicà lo reverent senyor Bernadí Font, canonge de la Seu de Barcelona, y féuse molt solemne offici y sermó, per lo que, ultra
los qui havien acompanyat los senyors deputats, acudiren allí molts altres senyors y senyores y moltes altres persones de tots staments.
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146v

Dilluns, a
sant Marc.

XXV.

Festa del gloriós evangelista

aprés dinar, los dits magnífics miçer Ferreró,
miçer Fort y miçer Sunyer vingueren en consistori sobre dita causa entre lo procurador del patrimoni real y lo procurador del General y síndic de la ciutat.

Dimarts, a XXVI. En aquest die, de matí, lo senyor Jaume Cerveró, deputat ecclesiàstic, partí
de la present ciutat per anar a Tortosa, per sos
negocis y affers. En aquest mateix die, de matí,
lo senyor Joan Bolet, deputat real, partí de la
present ciutat per anar a Nostra Senyora de
Montserrat, per ses devocions.

Dissapte, a VII. En aquest diea, aprés dinar, vingueren en consistori los magnífics // 148r //
miçer Miquel Tristany y miçer Joan Amell sobre lo negoci de la exequció de mossèn Joan
Settantí.

Divendres, a XXVIIIIo. En aquest die, de matí a
hora de consistori, vingué lo senyor deputat
reala en la present casa, qui dix, ayr al tart, arribà de Nostra Senyora de Montserrat, per a hont
partí a XXVI del corrent.
147r

En aquest mateix die los magnífics miçer Miquel Ferreró, miçer Francesc Fort y miçer Guillem Sunyer vingueren en consistori per la causa entre lo procurador del patrimoni real y lo
procurador del General y síndic de la ciutat, sobre diners dels servey del rey.

Dilluns, a VIIIIo. En aquest die, aprés dinar, los
dits magnífics miçer Ferreró, miçer Fort y miçer Sunyer vingueren en consistori sobre dita
causa entre lo procurador del patrimoni real y
lo procurador del General y síndic de la present
ciutat.
Dijous, a XII. Festa de la Assensió del Senyor.
148v

Dissapte, a XXXI. En aquest die los dits magnífics miçer Ferreró, miçer Fort y miçer Sunyer
vingueren per lo mateix effecte en consistori.

Maig

MDLXXV

Dilluns, a II. En aquest die, aprés dinar, los
magnífics miçer Miquel Tristany y miçer Joan
Amell vingueren en consistori sobre los negocis de mossèn Settantí. En aquest mateix die,
aprés dinar, los dits miçer Ferreró, miçer Fort y
miçer Sunyer vingueren en dit consistori, sobre
dita causa entre lo procurador del patrimoni
real y lo procurador del General y síndic de la
ciutat.
Dimarts, a III. Festum Invencionis Sancte Crucis.
147v

[1575 ]

Dijous, a V. En aquest die, aprés dinar, los
dits magnífics miçer Ferrero, miçer Fort y miçer Sunyer vingueren en consistori sobre ditab causa entre lo procurador del patrimoni
real y lo procurador del General y síndic de la
ciutat.
Divendres, a VI. En aquest die, de matí, lo senyor Galceran de Vallgornera, oïdor militar,
vingué en consistori qui dix, lo die de hair al
tart, en companyia del magnífic miçer Luís
Agullana, assessor del General, arribaren de
Perpinyà hont eren anats per negocis de dit General. E també lo dit senyor miçer Agullana
vingué lo mateix matí. En aquest mateix die,
a. real interlineat.
b. a continuació ratllat negocis.

Divendres, a XIII. En aquest die, de matí, per
causa de la festa del dia proppassat que era asignat per a lo que segueix, los senyors deputats y
oïdors de comptes, acompanyats de sos officials y ab los porters davant portant les mases
altes, anaren a la Lotja de la present ciutat, y feren comensar de encantar los arrendaments
dels drets del General.
Dissapte, a XIIII. En aquest die, de matí, los senyors deputats y oïdors de comptes anaren
acompanyats, com és dit, a la dita Lotja per lo
sobre dit effecte.
Dilluns, a XVI. En aquest die, de matí, vingueren en lo consistori dels senyors deputats los
reverents misser Rafel Talavera, cabiscoll, y
mossèn Joan Dara, canonges de la Seu de Barcelona, y de part del reverent Capítol dels canonges de dita Seu, digueren y explicaren als
senyors deputats lo gran agravi que lo reverent
mossèn Pere Viver, degà de dita Seu, en virtut
de preteses commissions de sa magestat o altres, feya a tot lo principat de Cathalunya y
comptats de Rosselló y Cerdanya, per ço que
havia prohibit y prohibiha que los libraters de
la present ciutat y altres parts de Cathalunya
no venessen breviaris, diornals, missals y ores
de Nostra Senyora, del offici de la església Romana, novament restituhit, sinó que ultra lo
comú preu y valor de aquells se pagàs a dit
dagà Viver, // 149r // per composició de
quiscú d’ells, ço és, per quiscun missal sinc reals, per quiscun breviari dos reals, per quiscun
diornal un real y per quiscunas oras un sou, y
axí ha inposat y exigeix nous vectigals contra
forma de les constitucions y altres leys d’esta
a. a continuació ratllat de ma.
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terra, y han supplicat a dits senyors deputats
que, per observança de aquelles, de las quals
ses senyorias són protectors y deffensors, sien
servits manar procurar lo necessari remey de
dit agravi. E los senyors deputats los respongueren que ja eren informats de dit agravi, y
entenien en fer-lo remediar, y que no.n levarien la mà, segons la obligació de són càrrec.
E poc aprés del sobredit, los dits senyors deputats y oïdors de comptes anaren a la Lotja
de la present ciutat,a y feren encantar y comensar a liurar los arrendaments dels drets de
les bolles de plom y sagell de cera de dit General.
Dimars, a XVII. En aquest die, de matí, los senyors deputats, acompanyats dels officials y
ministres del General y ab los porters devant ab
les mases altes, anaren en la Lotja de la present
ciutat, ha hont feyen encantar los arrendaments de les bolles del General. E poc aprés de
ésser arribats allí, mossèn Miquel Cellers, scrivà del Consell de la casa de la present ciutat,
vingué a ses senyorias y, de part dels magnífics consellers de la mateixa ciutat, los digué que
los magnífics consellers havien entès lo agravi
del nou vectigal que lo reverent degà Viver exigiha y rebia dels breviaris, diornals, missals y
oras que en lo die proppassat és dit, y recordaven a ses senyorias lo agravi que també feya lo
senyor don Henric de Cardona, portant vara e
insígnia de governador, com a pretès adjunct
del spectable portantveus de general governador, son pare, qui és en lo present // 149v //
Principat, y lo agravi també de fer-se pagar lo
secretari de sa excel·lència nou vectigal de sou
per liura, per les licències de traure ferro del
present Principat y de Rosselló y Cerdanya, y
que encara que dits magnífics consellers sapien
que dits senyors deputats, molts dies ha, són
certificats de tots los dits agravis, y que entenen
en procurar lo remey de aquells, per ésser tots
contra constitucions y altres leys del present
Principat, los dits magnífics consellers pregaven molt a ses senyorias que, per observança de
dites constitucions y altres leys, la conservació
y protecció de les quals a ses senyorias principalment toca, fossen servits procurar de fer remediar dits agravis per totes les vies posibles,
offerint-se dits magnífics consellers per, part de
la present ciutat, valer y ajudar a ses senyorias
en tot lo que de la present ciutat occorrerà. E
dits senyors deputats li respongueren que digués, a dits magnífics consellers que, per remey
de tots los dits agravis, havien fet y feyan ja, per
part del General, tot lo que.s podie y devie fer, y
que a ses magnificències farien a saber lo que.ls
occorreria.
a. a continuació ratllat y encantaren.

E aprés los dits senyors deputats deliberaren,
per lo matex die, aprés dinar, ésser convidades
y ajustades en la present casa de la Deputació
sis persones de quiscun estament, per a donarlos rahó de dits agravis y del que fins açí era fet
per lo remey de aquells, y per tractar y haconsellar-se, ab dites persones, del que més avant seria fahedor.
E lo mateix die, després dinar, de les persones,
per manament dels senyors deputats convidades, vingueren en lo present consistori les persones del tres staments següents, ço és, per lo stament ecclesiàstic: los reverents senyors Bernat
de Santcliment, Pere de Corbera, Jaume Cassador, Bernadí Font, Raphel Talaveraa, canonges
de la Seu de Barcelona; // 150r //per lo estament
militar: los senyors, don Garau de Queralt, don
Miquel Desbosc, Galceran Burguès de Santcliment, Ramon Vicens de Santmenat, Rianbau
de Corbera, senyor de Linàs, Thomàs Pujades,
en Barcelona domiciliats; per lo estament real:
los senyors, miçer Bernat Fivaller, conseller,
Joan Luís Lull, Miquel Salgueda, Luís Gibert,
Miquel Bastida, Galceran de Navells, Miquel
d’Oms, ciutedans de Barcelona. Als quals, en dit
consistori ajustats, los senyors deputats, parlant
lo dit senyor deputat militar, per ésser lo senyor
deputat ecclesiàstic absent de la present ciutat y
vegaria de Barcelona, foren proposats los dits
agravis y lo que fins açí, per ses senyorias, era estat fet per a procurar lo remey de aquells, y pregaren, a les dites persones, que volguessen aconsellar, a ses senyorias, lo que.ls paregués haver-se
de fer perquè millor y més promptament fossen
remediats los dits agravis. E les dites persones,
havent entès tot lo sobredit, y tractat y communicat entre elles lo que en açò a dits senyors deputats podien aconsellar, foren de parer y aconsellaren que, per ésser dits agravis molt grans y
importants, dits senyors deputats, a consell de
sos magnífics assessors y advocats y altres que.ls
aparegués applicar-i, // 150v. // devien procehir
conforme a justícia, ús y stil de la present casa
contra totes les persones qui causaven los dits
agravis y, altrament, com millor fos per a la deguda reperació y remey de dits agravis, y que
abans de fer ninguna cosa, los senyors deputats,
devien ajuntar en la present casa de la Deputació
les persones dels tres staments que.s troben en la
present ciutat, y donar-los rahó de tot lo sobredit, y demanar-los consell del que sobre lo mateix los aparegués ésser millor y més convenient,
perquè ab tan bon consell se pogués millor açertar lo fahedor.
Dimecres, a XVIII. En aquest die, de matí, los
senyors deputats y oïdors de comptes, axí com
a. a continuació ratllat canonges de la Seu de Barcelona.
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los altres dies, anaren a la Lotja de la present
ciutat per a fer encantar los arrendaments de les
bolles.
Dijous, a XVIIIIo. Festa del gloriós sant Ivó. En
aquest die, de matí, lo senyor deputat ecclesiàstic vingué en consistori y dix que hair vespre
aribà de Tortosa, ha hont era anat per sos negoçis y affers. E aprés, lo matex matí, los senyors
deputats y oïdors, axí om los altres dies, anaren
en la Lotja per fer encantar y liurar los dits
arrendaments.
Divendres, a XX. [En]a aquest die, de matí,
[los] senyors deputats [y o]ïdors de comptes,
[tam]bé anaren en Lotja a fer encantar y [liu]rar
los dits arren[da]ments. En aquest die, de matí,
los senyors deputats manaren als porters de la
present casa que convidassen les persones del
tres staments, que de present se troban en la
present ciutat, per a què lo matex die, aprés
dinar, fossen en la casa de la Deputació per a
donar-los rahó del que // 151r. // occoreria
cerça los agravis dels quals en les precedents
jornades se fa mensió. E axí foren convidades y
vingueren en la casa de la Deputació les persones dels tres staments següents, ço és, per lo
stament ecclesiàstic: los reverents senyors abbat
Sant Joan, abbat de Sant Lorens del Mont,
Carles Domènec, abbat de Vilabartran; don
Miquel Tormo, prior de Besalú; Joan Dara.
Per lo stament militar: los senyors don Joan de
Eril, don Miquel Bosc, don Berenguer de Paguera, Galceran Burgès de Santcliment, Thomàs Pujades, don Henric Despalau, don Joan
Burgès, don Bernat de Boxadors, Joan Carles
de Calders, Pere Joan Santcliment, don Phederic Bosc, don Galceran Mecab, Guillem Joan
de Ivorra, don Pedro de Paguera, Ramon Vicens de Santmenat, Sagismundo Ortís, Jaume
Salbà, // 151v // Joan Ferrer, senyor de Claravalls, Pere Antoni de Rocacrespa y Desplà,
Pere Pau Bonaventura Bolet, Francesc Agullana y de Calders, Jaume Spuny, Hierònym
Ortís de Cabrera, Luís de Regedell, Janot de
Regedell, Benet de Vallgornera, Pau Salbà,
Miquel Ciurana, don Dimàs de Boxadors, don
Joan de Eril, menor, Pere Cassador, Perot
Salbà, Gaspar de Pons. Per lo stament real: los
senyors, miçer Bernat Fivaller, conseller, Joan
Luís Lull, Luís Gibert, Miquel Salgueda, Miquel Bastida, Galceran de Navell, Luís Dusay,
Gabriel Costa, Francesc Casademunt, Luís
Cornet, Luís Salgueda.
E los dits senyors deputats, parlant primer lo
senyor // 152r // deputat ecclesiàstic, proposaa. en ... arrendaments interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat don.

ren a dites persones del tres staments los agravis y perjudicis en les precedents jornades explicats, y.lls pregaren que volguessen aconsellar a ses senyorias lo que paregués millor y
més convenient per a procurar lo remey de
aquells. E les dites persones, encontinent,
tractant y comunicant entre si sobre dites coses, y havent allí oïts los magnífics assessors y
advocats ordinaris del dit General en tot lo
que d’ells sobre lo matex volgueren saber y entendre, attès, segons digueren, que los dits
agravis eren molt grans y perjudicialls a tot lo
present principat de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, y contra constitucions y
altres leys de aquesta terra, aconsellaren a dits
senyors deputats que, per ara, se fes, encontinent, enbaxada al excel·lentíssim loctinent general de part dels senyors deputats y dites persones ajustades, deduint y explicant a sa excel·lència los dits agravis, y supplicant-lo que fos
servit manar-los remediar per observança de
dites constitucions y altres leys. Y entès per los
dits senyors deputats lo dit consell, encontinent, per a fer dita embaxada nomenaven, ço
és, per lo stament ecclesiàstic: los dits senyors
abbat de Vilabartran, don Miquel Tormo, canonge Dara; per lo stament militar: los dits senyors don Joan de Erill, Galceran Burguès de
Santcliment, Ramon Vicens de Santmenat;
per lo stament real: miçer Bernat Fivaller, conseller, Miquel Bastida, Luís Dusay. // 152v //
Les quals nou persones, essent ja, per lo síndic
del General, haguda licència y hora de sa excel·
lència per a fer dita embaxada, anant acompanyats de molts officials de la casa de la Deputació y de altres persones, y portant devant los
porters de la dita casa ab les mases groces altes
en forma de embaxada, segons se acostuma,
anaren a sa excel·lència, qui era en la casa o palau de sa habitació, per a deduir, explicar y referir a sa excel·lència, de part de dits senyors
deputats y de dites persones dels dits tres staments, los sobredits agravis y perjudicis, y per
a supplicar a sa excel·lència fos servit manarlos remediar. E poc aprés, les dites nou persones foren tornades de dita embaxada y, a dits
senyors deputats y persones dels tres staments,
que com és dit estaven ajustades, refferiren, en
effecte, que los dits agravis y perjuidicis, axí
com los era ordenat, havien deduït y explicat a
sa excel·lència, y tambéa havien molt supplicat
fos servit manar-los remediar per observança
de dites constitucions y leys de la terra. E que
sa excel·lència, en effecte, los havie respost, ço
és, quant al agravi y perjudici de la vara e insígnia del senyor don Henric de Cardona, que li
paria ninyeria que això paregués agravi, y.s marevellava que los consellers de la present ciutat

[1575 ]

a. a continuació ratllat lo.
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si mostrasen en res. E quant al agravi del nou
vectigal sobre los breviaris, diornals, missals y
oras, respongué, en effecte, que lo dit reverent
degà Viver seguia en axò l’orde que li és donat
de part de sa magestat, en virtut de gràcies y
commissions apostòliques, y que sa excel·lència no.y tenia res que dir, ni.y podia tocar. E
quant al agravi del dit vectigal sobre las licèncias de traure ferro, respongué també, en effecte, que sempre ha entès és estat acostumat de
fer per los secretaris dels predecessors de sa excel·lència en son càrrec, y ha també entès sa excel·lència que.s podia y.s devia fer, // 153r //
però que si en alguna cosa se excedeix, o.s fa en
axò lo que fer no.s deu, sa excel·lència ho entendrà y manarà remediar aquest pretès agravi,
y en tot servarà i manarà servar les constitucions y altres leys del present Principat, com és
obligat, que ultra la obligació que.y té, desige
tant la conservació y observança de aquelles
com qualsevol natural del present Principat y
comtats.
E aprés de oïda dita relació de embaxada, los
dits senyors deputats, a dites persones del tres
staments, pregaren que, pus havien entès la resposta de sa excel·lència, los aconsellasen lo que
més avant los paria fer en estes coses y negocis.
E les dites persones aconsellaren, a dits senyors
deputats, que, per a tractar més fàcilment dits
negoçis y aconsellar a ses senyorias lo que més
avant fos necessari, devien ses senyories elegir y
anomenar algunes persones de dits tres staments. E dits senyors deputats, seguint aquest
consell, per lo propdit effecte, elegiren y anomenaren les persones dels tres stament següents, ço és, per lo stament ecclesiàstic: los
dits senyors abbat de Vilabartran, Bernat de
Santcliment, prior Corbera, sacristà Cassador,
cabiscol Talavera, canonge Font; per lo stament militar: los dits senyors don Joan de Erill,
don Miquel Desbosc, Galceran Burguès de
Santcliment, Ramon Vicens de Santmenat,
Rienbau de Corbera, Thomàs Pujades; //
153v // per lo stament real: los dits senyors miçer Bernat Fivaller, conseller, Joan Luís Lull,
Miquel Salgueda, Luís Gibert, Miquel Bastida,
Galceran de Navell, Luís Dusay.

Dissapte, a XXI. En aquest die, de matí, los senyors deputats y oïdors anaren a Lotja, acompanyats com acostumen, per a fer encantar y
liurar los arrendaments de les bolles. En aquest
matex die, dits senyors deputats donaren licència a mossèn Pau Ferrer, sobrecollidor del General, de anar a la sua sobrecol·lecta, y dix que
partiria la derrera festa de Sincogesma que seria
a XXIIII del corrent.
Diumenge, a
ma.

XXII.

Diumenge de Sinquages-

Dilluns, a XXIII. Segona festa de Sinquagesma.
En quest die los pares inquisidors, en la plaça
del Born, feren acte dels inculpats de heretgia y
peccats nefandos; y los senyors deputats y
oïdors, que molts dies abans foren convidats,
anaren y assistiren en dit acte en lo modo en
semblants actes acostumat.
Dimarts, a
gesma.
154r

En aquest matex die de XX de maig, lo magnífic
miçer Pere Sabater, doctor del Real Consell Civil, novament provehït per lo loc de adjunct de
miçer Torroella que miçer Paulo Pla ha dexat,
ha prestat lo jurament acostumat. Ena aquest
matex die de XX de maig, lo magnífic miçer
Francesc Xammar fou donat al exercici del matex offici y loc de la Règia Audiència que tenia
ans de ésser anat ser regent de Mallorca.
a. en ... Mallorca interlineat al marge esquerre.

XXIIII.

Terçera festa de Sinqua-

Dimecres, a XXV. En aquest die de matí, los senyors deputats y oïdors anaren en Lotja per a
fer encantar y liurar los arrendam[ents] de les
bolles. En aquest matex die, aprés dinar, per
orde dels senyors deputats, vingueren les persones electes per a tractar los negoçis dels aggravis occorrents sobre la vara del senyor don
Henric de Cardona, y dels vectigals dels breviaris, y de les licències del ferro. E havent tractat
sobre dits negocis, aconsellaren als senyors deputats que applicassen alsguns doctors qui,
junctament ab los magnífics assessors del General, vessen y aconsellassen lo que.s devia y
podie fer de justícia.
Dijous, a XXVI. En aquest die, de matí, los senyors deputats y oïdors de comptes, en la forma acostumada, anaren a Lotja per a fer encantar y liurar los dits arrendaments. En aquest
mateix die, aprés dinar, per orde dels senyors
deputats, vingueren en consistori los magnífics
miçer Tristany, miçer Masnovell y miçer Fort
per a tractar y aconsellar, als senyors deputats,
sobre los negocis occorrents dels aggravis dels
quals se tractà en les jornades de hahir y altres
dies precedents.
Divendres, a XXVII. En aquest die, de matí, los
senyors deputats y oïdors de comptes, en la
forma acostumada, anaren a Lotja per a fer encantar y liurar los arrendaments de les bolles.
En aquest die, aprés dinar, per orde dels senyors deputats, vingueren en consistori los
magnífics miçer Masnovell, miçer Tristany y
miçer Fort per a tractar y aconsellar en negocis
en los quals són applicats.
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Dissapte, a XXVIII. En aquest die, de matí, los
senyors deputats y oïdors de comptes, en la forma acostumada, anaren a Lotja per a fer encantar y liurar los arrendaments de les bolles. En
aquest matex die, aprés dinar, los magnífics miçer Masnovell y miçer Tristany vingueren en
consistori per a tractar y aconsellar en los negocis en què són applicats. E també lo matex die
vingueren en consistori los magnifics miçer
Ferreró y miçer Guillem Sunyer, per a tractar y
aconsellar, als senyors deputats, en la enquesta
contra Pere Arropit, qui feya los ploms del General, sobre la absència de son offici.
Dilluns a XXX. En aquest die, de matí, los senyors deputats y oïdors de comptes, en la
forma acostumada, anaren a Lotja per a fer encantar y liurar los arrendaments de les bolles.
Dimars, a XXXI. En aquest die, de matí, los senyors deputats y oïdors de comptes, en la
forma acostumada, anaren a Lotja per a fer encantar y liurar los arrendaments de les bolles.

155r

En aquest die, de matí, lo senyor oïdor militar
partí de la present ciutat per a anar a Nostra Senyora de Montserrat, per sa devoció. En aquest
die, aprés dinar, los magníficis miçer Ferreró,
miçer Masnovell, miçer Sunyer, miçer Fort y
miçer Tristany, vingueren en consistori per a
tractar y aconsellar en los negoçis per los quals
son applicats.

Juny

MDLXXV

Dimecres, lo primer. En aquest die, de matí,
los senyors deputats y oïdors de comptes, en la
forma acostumada, anaren a Lotja per a fer encantar y liurar los arrendaments de les bolles.
En aquest die al vespre, lo senyor oïdor militar,
venint de Nostra Senyora de Montserrat, arribà
en la present ciutat.
Dijous, a II. Festa del Sacrasíssim Cos de Nostre
Senyor Jesuchrist.
Divendres, a III. En aquest die, aprés dinar, los
magníficis miçer Tristany y miçer Fort vingueren en consistori per a tractar y aconsellar en los
negocis per los quals són applicats.
Dissapte, a III. En aquest die, de matí, los senyors deputats manaren als porters // 155v //
de la present casa que, per aprés dinar a les dues
hores, convidassen les persones dels tres staments elegides per a aconsellar en los agravis
dels quals se fa mensió en la jornada de XX del
passat. E ajustades dites persones, y entès per
los magnífics assessors del General y altres doctors, en açò applicats, lo que era de justícia

çerca dits aggravis, aconsellaren, a dits senyors
deputats, que seguissen lo que dits assessors y
altres doctors los aconsellaven de justícia. E
axí, a consell de dits assessors y doctors, foren
fets los procehiments de justícia que.s contenen en les informacions y processos de dits aggravis.

[1575 ]

Dilluns, a VI. En aquest die, de matí, los senyors deputats y oïdors de comptes, en la
forma acostumada, anaren a Lotja per a fer encantar y liurar los arrendaments de les bolles.
En aquest die, aprés dinar, los senyors deputats, essent certificats que en la Seu de la present ciutat estava recollit Francesc Brocà, que
lo trienni passat era deputat local de Puigcerdà, lo qual ses senyorias havien manat pendre per culpes y delictes de son offici // 156r //
de les quals era impedit, manaren a Bernat
Icart, porter real deservint en la casa de la Deputació, que, en companyia de qui li paregués,
anàs a la dita Seu, y prengués, y en los càrcers
de la dita casa de [la] Deputació portàs y posàs
la persona de dit Francesc Brocà. Y lo dit porter, aquí mateix, en companyia de altres, anà a
complir lo manament de ses senyorias, y poc
aprés tornà, y a ses senyorias digué que, havent
pres lo dit Brocà y volent-lo traure de la yglésia, lo reverent canonge Sorribes y altres preveres de d[ita] Seua no le.y han dexat traure, y ab
grans crits y avalots que moguerenb de fet lo
detingueren, pretenent que axí se havia de fer
per la immunitat de la iglésia. E dits senyors
deputats, entenent quant injustament era estada feta la dita detenció y torp del líbero exercici de la jurisdicció de ses senyorias y del General, manaren rebre informació de la dita
detenció y torp y junctament ab açò tremeteren lo matex porter al dit canonge Sorribes y
altres, per a què.ls manàs que, a pena de doscents ducats, comparagesen personalment devant ses senyories y en son consistori dins un
quart. Y lo dit porter, poc aprés, tornà y referí
que havia fet lo dit manament al dit canonge
Sorribes y altres preveres qui li havien fet lo dit
impediment y torp. E, instruint-se en lo consistori de dits senyors deputats la enquesta
que.s devia contra los sobredits, la dita enquesta no passà més avant, per ço que, rebent-se los testimonis que allí se contenen, lo
reverent Capítol de la Seu, lo qual encontinent
se congregà, envià embaxada als senyors deputats de dos canonges, qui foren lo canonge
Beuló y lo canonge // 156v // Dara, los quals,
arribats en consistori, referiren com venien allí
de part del reverent Capítol per a entendre
a. a continuació ratllat havien levat y.
b. a continuació ratllat p.
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particularment lo que en aquest negoci pasava,
y que lo que se era fet, per lo canonge Sorribes
y altres, era estat seguint lo costum que en la
Seu se té de defensar, indistinctament, totes
les persones que allí se recullen, que no sien
tretes per qualsevol cas de què sien inculpades,
y axí los ho havien aconsellat sos advocats. E
oïda la dita proposició, los fonc respost, per orgue del senyor ardiacha Cerveró, diputat ecclesiàstic, y aprés per orgue del senyor Henric
Agullana, diputat militar, que feyen maravella
posassen ninguna manera de difficultat en dexar traure de la yglésia, persones preses per provisions dels senyors diputats, exercint com
exercexen jurisdicció ecclesiàstica y apostòlica,
la qual poden, deuen y han sempre acostumat
exercir en qualsevol locs de yglésies y monestirs, tots los quals, és cert, no deuen ni poden
exemir-se de la jurisdicció apostòlica, y que per
ço se resolguessen en donar obra, ab tot effecte, que lo home fos posat en poder dels senyors deputats, altrament proceÿrien conforme a capítols de Cort, per reintegració del
torp fet a la exacció dels drets del General y al
exercici de la jurisdicció dels senyors deputats.
E axí los dits canonges Beuló y Dara se’n anaren de consistori, y pasat un quart de hora, poc
més ho menys, vingué en consistori lo magnífic miçer Sans, advocat del reverent Capítol, y,
en companyia sua, lo síndic del dit Capítol, lo
qual síndic // 157r // se restà fora y entrà sol en
consistori lo dit miçer Francesc Sans, qui, de
part del dit reverent Capítol, explicà als senyors deputats com los senyors de Capítol no
havien, fins en aquella hora, entès que lo
home era estat pres en la Seu se prengués per
orde y provisió dels senyors deputats, ni per
coses tocants al General, y lo que se era fet no
era estat gens ab pensament ni ànimo de perjudicar en res al General, ni impedir la juris.
dicció dels senyors deputats, y que per ço, en
haver entès, per relació dels dits canonges
Beuló y Dara, lo que passava, en la hora havien fet recollir en un aposento lo dit home
pres, y axí enviaven allí a dir a ses senyories
ordenassen lo que volien se fes de ell, perquè.l tenien allí a tota disposició de ses senyories y, encontinent, los senyors deputats manaren a dos porters ordinaris de la casa y a un
commisari real, y altres officials se trobaven
presents, que anassen a la Seu y prenguessen
lo dit Brocà, y aquell portassen pres als càrcers de la present casa, tot lo qual fonc encontinent exequutat. Y arribant los dits porters y
officials a la Seu en la hora, per part del reverent Capítol los fonc liurada la persona del
dit Brocà, y aquella presa, aportaren y posaren en les presons comunes de la present casa;
tot lo que, des del principi fins a la fi, fonc fet
dins espay de dos hores, poc més o menys.

157v

Dimars, a VII. En aquest die los senyors deputats, en la forma acostumada, anaren a Lotja
per a fer encantar y liurar los arrendaments de
les bolles.
Dimecres, a VIII. En aquest die, aprés dinar, los
magnífics miçer Masnovell, miçer Tristany y
miçer Fort vingueren en consistori per a tractar
y aconsellar en los negocis en los quals són applicats.
Divendres, a X. En aquest die los senyors deputats donaren licència a mossèn Jaume Antoni
Alòs Colom de anar a la sua sobrecol·lecta, y de
rebre y portar les terçes de octubre, noembre,
decembre, janer, fabrer y mars; y dix que partiria dilluns a XIII del corrent.

158r

Dilluns, a XIII. En aquest die vingué en consistori mossèn Pau Ferrer, sobrecollidor del General, que dix que dissapte a XI del corrent és
tornat de la sua sobrecol·lecta.
Dimars, a XIIII. En aquest die los magnífics miçer Masnovell y miçer Fort vingueren en consistori per los negocis per los quals són applicats.
Dijous, a XVI. En aquest die, de matí, lo reverent mossèn Pere Viver, degà de la Seu de Barcelona, en companyia del magnífic miçer Berthomeu Boer, advocat seu, vingué en lo consistori dels senyors deputats, y dit reverent degà
digué, en effecte, de paraula, a ses senyorias,
que havien entès que ses senyorias li havien manat fer laudament de [cor], y.l havien condemnat en certa quantitat per ésser infamats que ell,
dit degà Viver, havia imposat nou vecti- //
158v // gal sobre los breviaris y altres libres del
offici divinal, y que ell no havia imposat tal vectigal, ni havia fet, ni pensat fer res contra lo General, ans sempre lo haviaa servit en lo que li era
estat possible, y que si alguna cosa havia feta en
virtut de commissions de sa Santetat y de sa
magestat, de què lo General se tingués per agraviat, li pesava, y que.u havia fet ab consell de alguns magnífics doctors del Real Consell, y que
entenent sa desculpa, fossen sas senyories servits no passar avant dita condemnació, y que
axí ho supplicava a ses senyorias, y aprés lo dit
miçer Boer digué també y supplicà, en effecte,
lo matex. E los dits senyors deputats, en effecte, respongueren que, precehint legítima informació y procés, y ab consell dels magnífics
assessors y advocats ordinaris del General y de
altres doctors en açò applicats, havian provehït
contra ell, dit degà Viver, lo que era de justícia,
y que revocàs lo que havia fet en la imposició de
a. a continuació ratllat fet.
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ser Francesc Sans,a misser Guillem Sunyer y
misser Pere Monserrat, doctors en drets, per a
tractar y aconsellar-se sobre dits negocis del
pretès exercici // 160r // de governador, que dit
senyor don Henric de Cardona pretén fer, y encontinent, vingueren dits doctors, y tractaren y
aconsellaren sobre dits negocis.

dit nou vectigal y altres coses de què era impetit, y aprés, a consell de dits assessors y altres
doctors, veurian lo que.s podrie fer, altrament
no podien dexar de exequutar lo que estava
provehït, y que, entretant, si defença o justificació alguna entenia donar de si, la donàs en
scrits. Y aprés, dits degà Viver ya miçer Boer, ab
la deguda cortesia, se despediren de ses senyorias e isqueren fora lo consistori. E aprés, los
dits senyors deputats y oïdors, en la forma acostumada, anaren en Lotja per fer encantar y liurar los arrendaments de les bolles.

Divendres, a
tiste.

Dimecres, a XXII. En aquest die lo magnífic
misser Miquel Tamerit, doctor en drets, advocatb de la present ciutat de Barcelona, y loc discret mossèn Miquel Boern, notarid, sýndic de la
dita ciutat, vingueren en lo consistori dels senyors deputats y, de part dels magnífics consellers de la dita ciutat, digueren a ses senyorias,
que per lo dit sýndic era estada presentada una
supplicació al spectable don Pedro de Cardona,
portantveus de general governador, sobre la
vara e insígnia de governador que lo senyor
don Henrice de Cardona, son fill, porta, y sobre lo exercici de governador que pretén tenir y
fer, essent lo dit senyor don Pedro en la present
ciutat, y per dit spectable senyor governador
era estat respost a dita supplicació lo que.s contenia en unes scriptures, còpias de les quals donaren a dits senyors deputats, les quals són recondides en la scrivania major, y pregaren a ses
senyorias, de part de dits magnífics consellers,
que sobre lo matex volguessen procurar y fer lo
que tocavaf a lur càrrec de deputats, y dits senyors deputats prengueren dites còpies y se offeriren fer lo que serien obligats per lur descàrrec.
Dijous, a XXIII. En aquest die, de matí, los senyors deputats manaren convidar y venir en lo
consistori de ses senyorias, los magnífics misserg
Joan Raphel Masnovell, misser Francesc Fort,
misser Miquel Tristany, misser Pere Aylla, mis-

Festum sancti Joannis Bap-

Dissapte, a XXV. En aquest die, de matí, los senyors deputats, tenint feta resolució d’escriure
a sa magestat cerca dits negocis del spectable
governador, y als embaxadors del General qui
són en la cort de sa magestat, y a son Real Consellb, segons se conté en les letres que sobre açò
foren expedides, manaren al magnífic misser
Luís de Agullana, assessor del General, y a mossèn Antoni Joan Bonet, sýndic, que, de part de
ses senyorias, anassen als magnífics consellers
de la present ciutat, y.lsc fecen a saber la dita resolució, y lo que a sa magestat y als altres sobredits se scrivia, per procurar lo remey del agravi
de dit senyor governador, y, encontinent, los
dits magnífics assessor y sýndic anaren a dits
magnífics consellers y, poc aprés, tornaren y referiren que havien fet lo que per ses senyorias
los era estat manat.

Divendres, a XVII. En aquest die, de matí, los
dits degà Viver y miçer Boer tornaren en consistori, y digueren y supplicaren lo matex //
159r // que lo die de hahir havien dit y supplicat, y los senyors deputats també.ls respongueren lo matex. E aprés dits senyors deputats anaren en Lotja en la forma acostumada, per fer
encantar y liurar los dits arrendaments.
159v

XXIIII.

[1575 ]

Mossèn Colom. En aquest, mossèn Colom
vingué de la sobrecol·lecta ab lo libret de la
Creueta. En aquest mateix die vingueren mossèn Luís Rerto, receptor, y Francesc Brunet,
credencers dels cafrans, de acabar lur exercici.
160v

161r

Dimecres, a
Pauli.

Juliol de

XXVIIII.

Festum beatorum Petri et

MDLXXV

Divendres, lo primer. En aquest die, aprés dinar, los magnífics misser Ferreró, misser Fort y
misser Sunyer vingueren en con[sistori] per los
negocis per los quals són applicats.
Dissapte, a II. Festum Visitacionis Beate Marie.
161v

Dissapte, a VIIII. En aquest die morí lo infant
don Carles Lorens, com apar més largament en
la jornada de XVI, en lo qual die arribà la nova
en la present ciutat.

162r

Lo que ha passat entre los assessors del General
y los senyors canceller y regent sobre lo sobrecehiment de la paga del salari del governador.

a. a continuació ratllat dit.
b. a continuació ratllat de la casa.
c. a continuació ratllat sýndic.
d. a continuació ratllat de Barcelona.
e. a continuació ratllat porta.
f. a continuació ratllat a lur es.
g. misser interlineat.

a. a continuació ratllat y.
b. a continuació ratllat man.
c. a continuació ratllat fos.
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[1575 ]

162v

163r

Dimarts, a XII. En aquest die la reyna parí un
fill, com més largament apar en la jornada de
devuyt del corrent, en lo qual die vingué la
nova en la present ciutat. En aquest matex
diea... Que també ha [pa]ssat entre los senyors
del General y los senyors canceller y [re]gent
sobre lo so[bre]cehiment de la [pa]ga del salir
[d]el governador.

deputados que jo mandaré responder a hessa embaxada».

Dijous, a XIIII. En aquest die, de matí, los senyors deputats manar[en] als magnífics misser
Luís de Copons, advocat fiscal, y a misser Luís
de Agullana, assessor del General, que, encontinent, anassen al excel·lent loctinent general
y, de part de dits senyors deputats, li diguessen com, per la constitució feta en les Corts de
MDXXXXVII, estava disposat que lo portantveus
de general governador de Cathalunya nob
puga estar, ni residir, en alguna de les veguerias de Cathalunya per més temps de quatre
mesos quiscun any, si ja no era ab justa, legítima y necessària causa, coneguda y declarada
per sa magestat, o son loctinent general, y lo
Real Consell, de la qual hajan de fer-se essentlos demanat. Y estant en alguna de dites vegarias per més temps dels dits quatre mesos, no li
córrega, ni li puga ésser pagat lo salari, y li diguessen també que, essent estats los dits senyors deputats supplicats e instats per lo magnífic mossènc... Çarriera, sent en açò part
formada que, attès lo dit portantveus de general governador era estat en lo present any en la
vegaria de Gerona per més temps dels dits quatre mesos, ses senyorias fossen servits servar,
en quant a ells fos, la dita constitució. Per ço,
los dits senyors deputats enviaven a supplicar a
sa excel·lència fos servit fer-los entendre si lo
temps que lo dit portantveus del general governador era estat en dita vegaria, ultra los dits
quatre mesos, era estat ab justa, legítima y necessària causa, coneguda y declarada per sa excel·lència y lo Consell Real, segons la forma de
dita constitució. Y, encontinent, // 163v // los
dits magnífics Luís de Copons y misser Luís
de Agullana, ab companyia de alsguns altres
officials de la casa de la Deputació, anaren a sa
excel·lència. E poc après, en lo matex matí,
tornats en lo consistori de dits senyors deputats, referiren, a ses senyorias, com ells havian
fet a sa excel·lència la dita embaxada, lo qual
havien trobat en lo Consell Criminal, ha hont
també era lo senyor regent, e que sa excel·lència, oïda dita embaxada, respongué, en effecte,
les paraules següents, ço és, «esta embaxada
que ha hora me traheys, fuera major la hoviéredes
hecho antes de suspendelle el salario, direys a los

Divendres, a XV. En aquest die, de matí entre
les vuyt y nou hores, vinguéa en lo consistori
dels senyors deputats, mossèn Onofre de Ferre
ra, algutzir real ordinari, y digué, a ses senyories, que sa excel·lència havia manat fer la causa
dels germans Setantís, y ésser donats a manleuta a requesta de dies a pena de cinc-centes
lliures per quiscú, y que.ls ha manat venir en lo
present consistori per a fer-ho entendre a dits
senyors deputats, y que si ses senyories, per les
coses del General, per les quals prengueren los
dits germans Setantís, los volran cobrar abans
de donar-los a dita manleuta, sa excel·lència los
maneria tornar y reintegrar líberament en mans
y poder de dits senyors deputats, y que, per
aqueix affecte, li ha manat que la firma de dita
manleuta se allargàs per a les tres hores aprés
migdia, y que abans se donàs està rahó a ses senyories, y que ya hair, aprés dinar, de part de sa
excel·lència, vingué en la present casa per a dir a
ses senyories lo mateix y, per no ésser estats en
consistori, // 164r // per manament de sa excel·
lència, és tornat a venir en aquesta hora. E los
senyors diputats li respongueren que veurien lo
que convindria al General, y del que.s determinaria se donaria resposta al dit mossèn Ferrera.
E aprés que dit mossèn Ferrera fou fora de dit
consistori, los senyors deputats manaran convidar, per a venir a dit consistori, les persones
dels tres estaments applicades per a trectar y
aconsellar en los negocis de dits germans Setantís. Y axí, lo mateix matí, vingueren, ço és, per
lo estament ecclesiàstich, los reverents senyors
Pere de Corbera y Raphael Talavera, doctors y
canonges de la Seu de Barcelona, y per lo estament militar los magnífichs senyors don Miquel Desbosc,b Galceran Burguès de Sanctcliment y Thomàs Pujades, donzells, y per lo
estament real los magnífichs senyors Johan
Luís Lull y Miquel Salgueda, ciutedans de Barcelona. Als quals, dits senyors deputats, proposaren y referiren lo que dit mossèn Ferrera, de
part de sa excel·lència, los havia dit cerca la restitució dels dits germans Setantís. Y hoÿda per
ells dita proposició yc relació, y hagut sobre
açò, per y entre les dites persones de dits staments y dits senyors deputats, [hagut] madur
col·loqui, y hoÿt sobre lo mateix lo consell y parer del magnífichs assessors y advocats ordinaris del dit General, aconsellaren als senyors diputats que acceptassen la offerta de sa excel·lència, y que, per ses senyories, fossen cobrades les
persones de dits germans Setantís, y restituhi-

a. text inacabat.
b. no ... estar interlineat.
c. a continuació un espai en blanc.

a. a continuació ratllat ren.
b. a continuació ratllat y.
c. y interlineat.
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des en los càrcers de la present casa de la Deputació, per les coses del General, per les quals
eren estats presos, y que açò se fes ab les protestacions y salvetats que conviguen, al bé y útil
del General, y al líbero exercici de la jurisdicció
dels senyors deputats. E aprés dits senyors deputats, seguint lo dit consell y parer, y també lo
dels dits magnífics assessors y advocats ordinaris del dit General, que és conforme al de les
dites persones dels tres staments, determinaren
que hu de ses senyories digués a dit mossèn Ferrera que, per aprés dinar a les tres hores, //
164v. //los senyors deputats manarien anar,
allà hon seria menester, los officials y ministres
que convindrien per a copiar y repetir de la règia cort les persones de dits germans Setantís. E
axí, havent ses senyories entès que los dits germans Setantís estaven, per la règia cort arrestats
en la casa que lo senyor don Johan de Boxadós
té en lo carrer de Moncada de la present ciutat,
manaren requerir al mateix mossèn Onofre de
Ferrera y també al magnífic regent la vegaria de
Barcelona que, a les tres hores aprés dinar, fossen ena dita casa, a hont dits germans Setantís
estan arrestats, per a tornar y portar-los en los
càrcers de la present casa de hont eren estats
trets, y a mossèn Pau Calopa, procurador del
General, y a mossèn Bernat Pellicer, hu dels
ajudants de la scrivania major, y als altres officials del dit General manaren que a dita hora,
fossen en dita casa per a assistir y fer allí lo que a
quiscú de dits officials, segons son offici, tocaria, y al dit procurador delb General manaren
que, al temps de la restitució de dites persones,
acceptàs y cobràs aquelles per part del General,
ab les protestacions y salvetats contengudes en
una scriptura, per lo magnífic advocat fiscal de
dit General, ordenada, la qual, per aqueix effecte, fon lliurada a dit procurador, y que.n fes
rebre acte per dit ajudant de la scrivania major.
E lo mateix dia, aprés dinar, entre les tres y quatre hores, lo magnífic mossèn Luís de Gualbes,
regent la vegaria de Barcelona, y lo dit magnífic
mossèn Onofre de Ferrera, algutzir real, ab altres llurs officials y ministres, portaren en la
present casa de la Deputació les persones de
dits germans Sentantís, portant aquelles ac peu,
preses y sens spases ni dagues, ni altres armes, y
per ordre de ses senyories lesd posaren, carceraren y dexaren en lae instància de la present casa
que.s diu la guarda- // 165r // roba, a hont, encontinent, per lo scarsaller dels càrcers de la
present casa, foren tancades y guardades. E lo
dit procurador del General refarí, aprés a ses
senyories en consistori, que, essent arribat
a.
b.
c.
d.
e.

aquest, aprés dinar a les tres hores, en la dita
casa a hont los dits germans Setantís estaven arrestats, anant, ell dit procurador, en companyia
de dit senyor veguer y de dit ajudant de dita
scrivania major y de altres, y havent trobat en
dita casa lo dit algutzir real, ell, dit procurador,
per part del General,a ha requ[erit] losb dits veguers y algutzir que, de mà y poder de la règia
cort per part del matexc General, cobrassen y
prenguessen les persones de dits germans Setantís, y les portassen y posassen en la present
casa, en mà y poder de ses senyories, per aconèxer d’ells sobre les coses del General de les
quals són impetits. E que, offerint-se dits officials reals a complir dites requestes, ell, dit procurador, per part de dit General, à acceptades
dites persones de mà del dit Onofre de Ferrera,
algutzir, en nom de la règia cort, ab les protestacions y salvetats que ses senyories li han ordenat y d manat en la scriptura que per ço li és estada donada, y que, per dit ajudant de la
scrivania major, ha fet rebre acte de tot lo sobredit, lo qual acte està continuat en lo manual
comú de la scrivania major, sots calendari del
present die.

[1575 ]

En aquest mateix dia, de matí, Johan Riera,
porter del senyor regent la Règia Cancellaria de
Cathalunya, presentà als senyors deputats, estant en los corredors de la casa de la Deputació,
un manament fet de part del excel·lentíssim
loctinent general de consell de magnífic micer
Hierònyme Pasqual, doctor del Real Consellf
Civil, continent, en effecte, que dins tres dies
paguen al spectable don Pedro de Cardona,
portansveus de general governador, log salari
de son offici,h o dins dits tres dies posen justes
rahons perquè a les predites coses no sien
obligats.
Dissapte, a XVI. En aquest die vingué nova en la
present ciutat que és mort lo infant don Carles
Lorens. Aprés se ha entès que morí de cambres
de sanc dissapte a VIIII del corrent, a migdie, y
que al vespre a les sis hores, fou portat lo cors
dins una litera al Escurial per lo bisbe de Cigüença, ab sis capellans de la capella de sa magestat y ab la guarda de cavall.
165v

en interlineat, damunt de en ratllat.
del interlineat.
a peu interlineat.
a continuació ratllat den.
a continuació ratllat presents.

Dilluns, a XVIII. En aquest die, aprés dinar, los
senyors deputats, ab intervenció dels molt reverent y magnífics oïdors de comptes, e ab cona. a continuació ratllat los.
b. los... algutzir interlineat al marge esquerre.
c. matex interlineat.
d. y manat interlineat.
e. Hycrònym interlineat, damunt de Francesc ratllat.
f. consell ... obligats interlineat al marge esquerre.
g. a continuació ratllat terça del.
h. a continuació ratllat deguda a dos del corrent.
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[1575 ]

sell y parer dels molts reverents y magnífichs senyors micer Francesc Montaner, canceller, miçer Bernabé Serra, regent la Cancellaria, miçer
Francesc Xammar y miçer Phederic Font y Pastor, doctors del Real Consell Civil, miçer Luís
Sorts, miçer Joana Ponsb Cescases y miçer Martí Johan Franquesa, doctors del Real Consell
Criminal de Cathalunya, a la present habitació,
per dits senyors deputats, voluntàriament applicats, e ab consell també y parer dels magnífics miçer Francesc Serra y miçer Luís de Agullana, assessors y advocats ordinaris, y del
magnífic miçer Luís de Copons, advocat fiscal
del dit General, començaren la habilitació de
les persones que havien de concòrrer per a deputats y oÿdors en la extracció fahedora lo die
de la propvinent festa de la gloriosa sanct Magdalena, per lo trienni primervinent que començarà lo primer de agost del corrent any, y continuaren aquella fins al darrer dels enseculats per
a deputat militar inclusive, dexant a major deliberació, en los següents dies fahedora, la habilitació o inhabilitació de alguns dels enseculats
per a deputats y oÿdors ecclesiàstichs y per a deputats militars, per causa de les pretensions o
duptes que contra ells són pretesos y posats. E
també dexaren y porrogaren per a los dies següents, lo que de dita habilitació més avant restava; y continuant-se // 166r // dita habilitació,
y tractant y comunicant dits senyors deputats y
oïdors ab dits magnífics senyors doctors sobre
lo que en dita habilitació lavors occorria, lo dit
senyor deputat militar, entre altres coses que
allí se tractaren, y en conseqüència de aquelles,
digué als dists senyors canceller, regent y altres
magnífics senyors doctors dels dits Reals Consells que, dits senyors deputats, no havien demanat per a la present habilitació los dits senyor canceller, regent y altres doctors de dits
Reals Consells, per ésser-hi obligats per capítols de Cort ni altrament, sinóc que.ls havien
demanats voluntàriament y de llur bona voluntat, y per a rebre mercè de fer aquestes coses ab
llur consell. Y dit senyor regent, responent a.n
aquestes paraules ded dit senyor deputat militar, digué quee axí era veritat, que ses senyories
no tenien obligació de demanar-hi doctors de
dits Reals Consells, ni altres, y que axí se entenia. Y aprés lo dit magnífic miçer Sorts digué
també que tots entenien que era voluntarif, a
dits senyors deputats, demanar-los per a·n
aquestos negoçis y, parlant aprés lo dit senyor
miçer Sescases, digué que axí era veritat y tots
a. Joan interlineat.
b. a continuació ratllat Benet.
c. sinó... demanats interlineat al marge esquerre i seguit de y
pogut ratllat.
d. de interlineat.
e. que interlineat.
f. a continuació ratllat a.

ho entenien. E tots los altres magnífics doctors, deputats y oïdors, hoint lo sobredit, no
parlaren ni digueren res, ans callaren, de modo
que paregué que tots estaven molt satisfets del
que, per dit senyor deputat militar, regent,
Sorts y Sescases era estat dit y respost sobre lo
voluntari ajust y consell de dits senyors doctors
del(s) Reals Consells. E aprés tornaren al tracte y comunicació dels negocis que occorrian
sobre dita habilitació, y dexaren y porrogaren
per a los dies següents lo que de dita habilitació més avant restava. En aquest mateix dia,
aprés dinar, estant dits senyors deputats en dita
habilitació, mossèn Luís Bertró, correu del
General, arribà, per la posta, de la cort de sa
magestat ab un despaig, per a ses senyories,
tramès per los embaxadors del General, qui
allà són y, ultra dels negocis del General, porta
nova que la reyna parí un fill, dimarts, en la
casa real de la vila de Madrid, a XII del corrent,
entre les quatre y sinc hores de // 166v //la matinada, y que dijous a VIII hores de la nit, que
dit mossèn Bertró partí de Madrid, encara no
era batejat.
Dimarts, a XVIIII. En aquest die, aprés dinar,
los senyors deputats, ab dita intervenció dels
dits molt reverent y magnífics oïdors de comptes, y ab dit consell voluntari de dits senyors
canceller, regent y altres magnífics doctors
dels Consells Civil y Criminal, y ab consell
també dels magnífics assessors y advocats ordinaris del dit General, continuaren la dita habilitació dels qui havien de concorre per a deputats y oïdors.
Dimecres, a XX. En aquest die, aprés dinar, dits
senyors deputats, ab dita intervenció y consell,
continuaren la dita habilitació. En aquest mateix dia, aprés dinar, lo magnífic miçer Luís de
Copons, advocat fiscal del General, en presència de mi, Luís Rufet, scrivà major del dit General, y dels testimonis devall scrits, constituït
personalment en una sala gran del palau episcopal de la present ciutat, devant lo reverent senyor don Martí Martínez del Villar, bisbe de
Barcelona, en dita sala personalment trobat, en
nom y per part dels senyors deputats del General de Cathalunya, dix, al dit reverent senyor
bisbe de Barcelona, com los senyors deputats
tenien letres dels senyors Miquel Oliver y miçer Francesc Gort, qui per ses senyories estaven
en cort de sa magestat, ab les quals escrivien
com, per part de sa magestat, los era estat dit
que son servey era que los benefiçis, que en
aquest bisbat de Barcelona se eren conferits a
persones strangeres, se donassen a persones naturals del Principat, y que, per al dit effecte, havie escrit a sa senyoria, donant-li orde, que fes
resignar los dits beneficis en persones naturals,
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Dilluns, a XXV. Festa del gloriós apòstol sant
Jaume. En aquest die los senyorsa Galceran
Burguès de Santcliment y Ramon Vicens de
Santmenat digueren, a dits senyors deputats,
que ayr diumenge havien fet a sa excel·lència la
embaxada, queb dissapte a XX y tres del corrent,
los havien ordenat, e que sa excel·lència los ha
respost que ja havia fet lo que sa magestat li havia scrit y manat, que no tenia més que fer.

y axí los senyors deputats lo supplicaven //
volgués complir ab tot effecte, lo que
per sa magestat se li ordenave. E lo dit reverendíssimo senyor bisbe, responent dix, en effecte,
que era veritat havia rebuda una letra de sa magestat sobre dit negossi, y que ell li tenie respost y sperave lo orde que li donaria, y que en
tenir la resposta faria lo que sa magestat li ordenaria. Presents per testimonis lo magnífic miçer Luís de Agullana, donzell, doctor en drets
en Barcelona domiciliat, y Matheu Gràcia de
Sàrria, mercader de Barcelona.

167r //

Dijous, a XXI. En aquest die, de matí, los senyors deputats, ab la intervenció y consell que
en les presents jordnades és dit, continuaren la
dita habilitació. E lo mateix die, aprés dinar, los
dits senyors deputats, ab la matexa intervenció
y consell, continuaren y acabaren la dita habilitació.

[1575 ]

Dimars, a XXVI. Festa de la gloriosa santa Anna,
mare de Nostra Senyora. En aquest die, aprés
dinar, se féu solemne professó per la malaltia
del sereníssim príncep don Fernando qui està
mal de cambres de sanc, segons que lo mateix
die se era entès.
168r

Divendres, a XXII. Festa de la gloriosa santa
Magdalena. En aquest die se féu extracció de
deputats y oïdors per lo trienni primervinent,
ço és, de matí de deputats y aprés de dinar de
oïdors. E foren extrets per a deputats, los molt
reverent il·lustre y magnífics senyors, don Pedro Oliver, canonge de Tortosa, don Berenguer Arnau de Castro, òlim de Cervelló, baró
de la Lacuna, mossèn Jaume d’Oms, ciutedà de
Barcelona; // 167v //e per a oïdors de comptes
foren extrets los molt reverent y magnífics,
mossèn Antoni Quintana, canonge de la Seu de
Barcelona, mossèn Miquel Ferrer, donzell en
Barcelona domiciliat, mossèn Antoni Johan
Castelló, ciutedà de Tortosa.
Dissapte, a XXIII. En aquest dia, aprés dinar,
los senyors deputats feren venir en llur consistori los senyors Galceran Burguès y de Santcliment y mossèn Vicens Ramon de Sammenat,
donzells en Barcelona domiciliats, y.ls pregaren que, de part de ses senyories, anassen al
excel·lentíssim loctinent general, y li diguessen
que de la cort de sa magestat tenien letres que
sa magestat havia manat provehir en los agravis de la vara, o insígnia, de portantveus de governador que porta lo senyor don Enric de
Cardona y altres, que per part de ses senyories
era estat supplicat a sa magestat, y que la execució de dita provisió havia molts dies era remesa a sa excel·lència, y que fins ara dits senyors deputats no veyen ni sabien remey de
dits agravis, ni la execució de dita provisió, y
que per ço supplicassen, a sa excel·lència, los
ho fes entendre, perquè als embaxadors del
General, qui eren en cort de sa magestat, poguessen scriure que se’n tornassen. E dits senyors Burguès e Sammenat se offeriren a fer
dita embaxada.

Dimecres, a XXVII. En aquest dia, de matí, lo excel·lentíssim loctinent general, envià a dir als
dits senyors deputats que en aquest mateix
matí, a les nou hores, anassen consistorialment
a parlar ab sa excel·lència. Y axí, encontinent,
tocades les nou hores, dits senyors deputats y
oïdors de comptes, acompenyats dels officials
de la casa de la Deputació y altres del General
qui són en la present ciutat, portant los portes
devant ab les masses altes, anaren a sa excel·
lència, y.l trobaren en lo Consell Criminal que
llavors estava ajustat en la sala de la casa de sa
habitació y, ab licència de sa excel·lència, entraren en dit Consell, fent a sa excel·lència y a dit
Real Consell Criminal la cortesia y acato que.s
pertanyia, y, encontinent, estant sa excel·lència
y tots depeus, sa excel·lència, en presència del
Real Consell Criminal y de dits officials, qui a
sses senyories havien acompanyat, y de molts
altres officials y ministres de la règia cort, y de
moltes altres persones de tots staments y moltes d’elles notables que allí se trobaren, digué
públicament y ab veu alta e intel·ligible en sa
lengua castellana, que sa magestat li haviac tramès una carta per a dits senyors deputats, en
crehença de sa excel·lència, que allí mostrà y
donà a dits senyors deputats, y explicant dita
crehensa, com sa magestat segons dix, li havia
manat, digué a dits senyors deputats, en effecte, que sa magestat havia molt sentit lo atreviment, que dits senyors deputats havien tingut,
de alsar lo sou al spectable don Pedro de Cardona, portantveus de general governador, no
podent-ho haver fet, ni tocant a dits senyors
deputats, sinó a sa magestat y a dit loctinent
general, lo que era estat molt gran novetat de la
qual sa magestat era estat molt deservit, y que
no tornassen més a fer semblant novedat perquè sa excel·lència los ne castigaria, y més los
a. a continuació ratllat deputats.
b. que interlineat.
c. a continuació ratllat manat.
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[1575 ]

present Principat, en portar vara o insígnia de
portantveus de general governador, donassen
rahó de dites letres de sa magestat, y del que en
crença de aquella, lo dit excel·lent loctinent general, ab dits tèrmens y paraules aspres, sobergues e insòlites, los havia dit. E axí dits senyors
deputats manaren als portes de la present casa
que, per a lo mateix dia, aprés dinar, convidassen
les dites persones eletes per tractar dits negocis,
y en absència de algunes del stament ecclesiàstic,
que eren absents, convidassen los senyors don
Bernat de Cardona, abbat de Camprodona y
Galceran Albanell, pabordre de Barcelona.

digué que sa magestat seria servit que, occorrent
alguns negocis a dits senyors deputats per los
quals haguessen de enviar enbaxada, aquella no
enviassen que primer no.n donassen rahó a sa excel·lència, y vessen primer si per sa excel·lència
seria donat lo remey per lo qual se havia de fer la
embaxada, perquè sa magestat, qui està occupat
en altres negossis més àrduos y graves, no se hagués tant sovint de enfadar de tantes embaxades, que per axò y per a castigar-los qui.u merexen, sa magestat tenia assí sa excel·lència. E dits
// 168v // senyors deputats, parlant dit senyor
deputat ecclesiàstic, qui de mà de sa excel·lència
rebé dita letra, respongué que legirien la letra y
tractarien sobre lo que sa excel·lència los havia
dit y li tornarien resposta. E axí, tenint dit senyor deputat ecclesiàstic dita letra en sa mà, se
despediren tots de sa excel·lència y de dit Real
Consell, ab la cortesia respecte y acatho que.s
deu. Y tornats ab la matexa companyia en la casa
de la Deputació y llur consistori, obriren y legeren dita letra la qual és del tenor següent:

E axí lo mateix dia, aprés dinar, vingueren en lo
consistori dels senyors deputats les persones
dels tres staments següents ço és, per lo stament ecclesiàstic: los senyors, Bernadí Font,
Raphael Talavera, Galceran Albanell canonges
y pabordre de la Seu de Barcelona; // 169v //
per lo stament militar: los senyors Miquel Desbosc, Galceran Burguès, Thomàs Pujades donzells en Barcelona domiciliats; per lo stament
real: los senyors misser Bernat Fivaller, conseller, Johan Luís Lull, Miquel Salgueda, Luís
Gibert, Miquel Bastida ciutadans de Barcelona.
Als quals, dits senyors deputats, comunicaren
dita letra de sa magestat y referiren lo que sa
excel·lència, en creensa d’ella, los havia dit ab
les paraules y tèrmens tant aspres y sobergues
com dalt és referit. E aprés de haver dites persones y dits senyors deputats largament tractat
y comunicat sobre dites coses, les dites persones, concordes y conformes, aconsellaren a ses
senyories que, promptament, donassen rahó a
sa magestat del mal tracte deb quèc dit senyor
loctinent general, ab ses senyories, sens causa
ni occasió, havia usat explicant dita creensa, tenint per molt cert, que sa magestat no seria servit que dit senyor loctinent general hagués axí
tractat a dits senyors deputats.

“A los venerables y amados nuestros, los diputados del nuestro principado de Cathalunya.
El rey.
Dipputados. Al prior don Hernando de Toledo,
nuestro lugarteniente y capitán general, scrivimos
que os diga lo que del entendereis acerca la suspensión que hezistes a don Pedro de Cardona del salario de portantveses de nuestro general governador,
y lo demás que sobre ello ha passado. Encargamos y
mandamos os que dándole entera fé y creensa, hagaís y cumplaís lo que os ordenare, y andeís muy
advertidos en no intentar novedades, ni meteros en
lo que no os toca, como confiamos que lo hereís, que
tal es nuestra voluntad, y de lo contrario no podriamos sinó quedar deservido. Dada en Madrid
a XVIIII de julio anno de MDLXXV. Yo el rey.
Vidit don Bernardus, vicecancellarius Vidit, Comes, generalis thesaurarius. Vidit, Pla, regens.
Vidit, Sentis, regens. Vidit, Terça, regens. Gassol,
secretarius.”
E aprés de haver dits senyors deputats y oïdors,
y los magnífics assessors y advocats ordinaris del
dit General, entès y comunicat // 169r //lo que
sa magestat scriu en dita letra, y lo que sa excel·
lència, explicant dita crehenca de paraula, los ha
dit, ab tèrmens y paraules molt aspres y sobergues, no acostumades dir a dits senyors deputats, majorment no tenint-ne ocassió alguna,
dits senyors deputats foren aconsellats, per dits
magnífics assossors, que a les persones dels tres
staments, que en la present ciutat de Barcelona
se troben, o a les persones de dits tres staments
eletes per a tractar los negossis, que resulten del
agravi que lo senyor don Henric de Cardona fa al

Trienni 1575 - 1578
1r

Instància no 57 1575 a 1578 a
1581
Dietari de la scrivania major del General de
Cathalunya en lo trienni que ha començat lo
primer de agost, any de la Nativitat de Nostre
Senyor, mil DLXXV.
Essent deputats los molt reverent, molt il·lustre y molt magnífic senyors, don Pedro Botaller y de Oliver, cabiscol y canonge de la Seu de
a. Camprodon interlineat, damunt de Vilabertran ratllat.
b. de interlineat.
c. a continuació ratllat de.
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y ab los matexos porters ab dites masses, venint
emperò los dits senyors deputats novament extrets a la mà dreta y los passats a la esquerra. Y essent arribats en la present casa tots se assentaren
en lo taulell de la scrivania major de dit General,
que és en la sala gran de la present casa, lo qual
estava ornat de catifes y bancals com és acostumat, ço és, los dits senyors deputats y oïdors novament extrets a la part de la instància ha hont,
en lo ivern, se té lo consistori, y ha hont estan los
armaris de dita scrivania major, y a l’altra part los
dits deputats y oïdors qui finiren son trienni. Y
allí los dits senyors deputat real y oïdors de
comptes novament extrets, per rahó de llurs officis, prestaren lo jurament, sagrament y homenatge, y oïren sentència de excomunicació que
eren obligats, en lo modo y forma que.s acostumat, e com més largament se conté en lo libre a
hont se continuen los actes de extraccions y juraments de deputats y oïdors. E aprés, los dits senyors deputats qui novament havien jurat e los
qui llur trienni han finit, entraren per la porta de
dit consistori del ivern, e isqueren al ort, y arribaren en lo porxo de dit ort, a hont en los matins
del estiu se acostuma tenir lo consistori, y estant
tots depeus, los dits senyors deputats y oïdors de
comptes passats y qui havien acabat son trienni,
se despediren dels qui novament havien jurat,
los quals restaren en dit loc tenint consistori. Y
aprés de haver tractat allí lo que cerca lur càrrec
los occorria se’n tornaren a sses cases, tornantse’n quiscú axí com era vingut.

Tortosa, don Berenguer Arnau de Castro y de
Cervelló, bescomte de Illa, baró de la Lacuna,
Jaume d’Oms, ciutedà de Barcelona. E oïdors
de comptes los molt reverent y magnífics mossèn Antoni Quintana, canonge de la Seu de
Barcelona, Miquel Ferrer, donzell en Barcelona domiciliat, Antoni Joan Castelló, ciutedà
de Tortosa. E scrivà major de dit General, jo,
Luís Rufet, notari de Barcelona.
2r

Respostas de sa magestat aserca de
diversos agravis con avant en cartas
160. Any de la Nativitat de Nostre
Senyor MDLXXV.
Dilluns, lo primer de agost. En aquest die, a les
vuyt hores de matí, lo molt magnífic senyor
Jaume d’Oms, ciutedà de Barcelona, deputat
real del General de Catalunya, ensemps ab lo
molt reverent y molt magnífic senyor don Pedro
Boteller y de Oliver, cabiscol y canonge de la Seu
de Tortosa, y lo il·lustre senyor don Berenguer
Arnau de Castro, òlim de Cervelló, bescompte
de Illa y baró de la Lacuna, deputats ecclesiàstic
y militar absents de la present ciutat, e los molt
reverent y magnífics mossèn Antoni Quintana,
canonge de la Seu de Barcelona, Miquel Ferrer,
donzell en Barcelona domiciliat, y Antoni Joan
Castelló, ciutadà de Tortosa, oïdors de comptes
de dit General, novament extrets per lo trienni
que comença lo die present, vingueren en la present casa de la Deputació, ço és, quiscú d’ells per
si acompanyat de molts senyors y persones de
tots estaments, y essent ya allí abans d’ells, los
molt reverent y molt magnífic senyors Jaume
Cerveró, ardiacha de Corbera y canonge de la
Seu de Tortosa, Henric Agullana, donzell en
Barcelona domiciliat, Joan Bolet, burgès de la
vila de Perpinyà, deputats de dit General, e lo
molt reverent y magnífics mossèn Joan Spuny,
canonge de la Seu de Barcelona, Galceran de
Vallgornera, donzell en dita vila de Perpinyà domiciliat, y mossèn Jaume Fortunyo, ciutadà de
dita ciutat de Tortosa, oïdors de comptes de dit
General per lo trienni que en aquesta hora acabava, anaren tots juncts, consistorialment, a la
Seu de Barcelona, acompenyats de dits senyors y
persones de tots staments y dels officials del General, ab los porters devant portant al coll les
masses grosses, y anant los dits senyors deputats
y oïdors qui acabaven son trienni a la mà dreta y
los novament extrets a la mà esquerra, y en la capella de sancta Eulàlia de la dita Seu oïren la
missa del Sperit Sanct, estant los // 2v // dits
deputats novament extrets, assentats, y altrament segons convenia a la part dreta del altar
de la dita capella, y los altres a l’altra part. E
aprés de oïda dita missa tornaren a la present
casa de la Deputació, ab la matexa companyia

[1575 ]

Dimars, a II de agost. En aquest die lo dit senyor deputat real, per causa de sa indisposició
corporal, no vingué en consistori.
3r

Dimecres, a III de agost. En aquest die, de matí
a les vuyt hores, lo il·lustre senyor don Berenguer Arnau de Castro, òlim de Cervelló, baró
de la Lacuna, deputat militar, vingué en la present casa de la Deputació, acompanyat de molts
senyors y persones de tots staments, ya aprés de
oïda la missa del Sperit Sanct en la capella de la
present casa de la Deputació, en presència dels
molt reverent y magnífics oïdors de comptes y
en absència del senyor deputat real qui per la indisposició de sa persona no vingué en la present
casa, prestà lo jurament, sagrament y homanatge, y oí la sentència de excomunicació, que
per rahó de son offici, era obligat prestar y oir,
conforme havien fet los senyors deputat real y
oïdors de comptes lo primer del corrent.
En aquest matex die, aprés dinar, lo dit senyor
diputat militar, lo ecclesiàstic absent de la present ciutat e qui encara no ha jurat, e lo real absent del consistori per sa indisposició corporal,
a. y interlineat.
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e los molt reverent y magnífics oïdors de comptes, acompanyats dels officials y ministres de dit
General, ab los porters devant portant les masses
altes, anaren concistorialment a visitar lo excel·
lentíssim senyor loctinent general del present
Principat. Y en arribar devant sa excel·lència, en
sa casa, aprés de haver fet lo degut acatament,
parlant lo senyor deputat militar, digueren, en
effecte, a sa excel·lència que, essent estat Nostre
Senyor servit comanar-los lo càrrec de deputats y
oïdors del General de aquest Principat, eren allí a
besar les mans de sa excel·lència, y per a supplicar-lo fos servit tenir a ells y les coses de dit General y de tot lo Principat en lo compte, que de
sa magestat y de sa excel·lència, sempre se ha sperat, y se offeriren, per part de dit General, servir a
sa magestast y a sa excel·lència rebé a bons y faels
vassalls de sa magestat. E sa excel·lència los rebé
ab gran cortesia y compliment y, en effecte, respongué que de haver cabut la sort de dits càr
rechs a tals persones se era molt alegrat, y que sa
magestat no podria sinó restar-ne molt content
y servit, y que axí, per part de sa magestat y sua,
se offeria en afavorir a dits senyors deputats y al
dit General en tot lo que occorreguésa.
3v

E aprés de fet lo degut acatament se despediren
[de] sa excel·lència, y se’n tornaren ab la matexa
companyia en la present casa de la Deputació,
de hont eren partits per a fer dita visita.
Dijous, a IIII de agost. En aquest dia lo dit senyor deputat real no vingué en consistori per la
dita sua indisposició, però consentíb a tot lo
que en dit consistori és estat fet en aquest die.
Dijous, a V. En aquest die se féu festa del gloriós sanct Domingo. E axí, de matí, los senyors
deputats militar y real y los senyors oïdors de
comptes se ajustaren en la casa de la habitació
del dit senyor deputat militar y, perquè lo die
abans foren convidats per los pares del monastir de santa Catherina del orde de sant Domingo, acompanyats dels officials y ministres del
General, y portant los porters devant ab les
masses grosses altes, consistorialment, anaren a
hoir lo offici y sermó de la festa de sanct Domingo en dit monastir.
Dissapte, a
Senyor.

VI.

Festa de la Transfiguració del

Dilluns, a VIII. En aquest die lo senyor deputat real, per sa indisposició corporal, no vingué
en consistori, axí com en ningun altre die era
vingut, ni s’era ajustat ab los altres senyors deputats, sinó lo die que anaren a Sanct Doa. a continuació ratllat a dits senyors deputats.
b. a continuació una lletra ratllada.

mingo, y consentí en tot lo que en consistori se
féu en aquest die.
4r

Dimars, a VIIII. En aquests die, aprés dinar, los
magnífics misser Miquel Ferrer, misser Antoni
Negrell y misser Federic Font y Pastor, doctors
del Real Consell Civil, vingueren en lo consistori dels senyors deputats, per a concellar a ses
senyories sobre les dificultats y duptes que tenien en los negocis dels germans Setantís, resultans de la exequució feta contra sos béns, y
sobre lo dupte, també, de la provisió y perpetuació del offici de advocat fiscal, al fi del trienni proppassat feta en favor del magnífic misser
Luís de Copons.
En aquest die foren presentats en consistori los
comptes de mossèn Bernadí Bauló, qui fou diputat local de Vic lo trienni proppassat. En
aquest die lo dit senyor deputat real no vingué
en consistori per causa de sa indisposició corporal, emperò consentí a tot lo que.s féu en
consistori lo matex die.a
Dimecres, a X. Festa del gloriós màrtir sanct
Lorens.
Dijous, a XI. En aquest die lo dit senyor diputat
real no vingué en consistori per la matexa causa
de sa indisposició corporal, ni tantpoc los altres
següents dies, fins al die que expressament se
dirà ésser vingut.
En aquest matex die mossèn Pere Joan Calvo,
procurador fiscal y patrimonial de sa magestat,
vingué en lo consistori dels senyors deputats,
y de paraula supplicà, a ses senyories, fossen //
4v // servits manar pagar a sa magestat tretze mília sinc-centes cinquanta-set lliures, dotze sous y
sinc (diners), que los predecessors de ses senyories, los derrers dies de llur trienni, provehiren
ésser pagades a sa magestat per resta de serveys
de les últimes Corts, com en dita provisió se
conté. E que los senyors oïdors de comptes sien
servits mirar y regonèxer los comptes de dit servey perquè, per part de sa magestat, se pretén
que.y resta a deure a sa magestat altra quantitat,
e que no sien ses senyories deservits que dit procurador fiscal y patrimonial vinga a solicitar y
supplicar lo sobredit, fins que ab tot effecte sie
fet y executat.
Dilluns, a XV. Festa de la Assumpció de Nostra
Senyora.
Dimars, a XVI. Festa del gloriós sant Roc.
Dimecres, a XVII. En aquest die fra Joan Delcaser, camerer del monestir de Cornellà, qui lo
a. A continuació ratllat en aquest.
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trienni proppassat era deputat local de Vilafranca de Coflent, ha presentat en consistori los
comptes de sa administració.
5r

bles serveys de dits senyors canceller y regent, y
també perquè de poc temps ensà sa magestat
mana despetxar los privilegis dels doctors de
son Real Consell, durant son beneplàcit y la sua
mera y líbera voluntat, en la qual forma, sinó de
pocs anys ensà, no se acostumaven de concedir
y despatxar. Y que axí, dits magnífics concellers, considerant los grans danys, inconvenients y agravis que de dita forma de provisions
y privi- // 6r // legis de officials reals se seguexen a tot lo present Principat, havien tingut per
bé de comunicar-ho ab dits senyors deputats y,
per aquex effecte, per dits magnífics concellers,
eren tramesos en lo present consistori y, de part
de dits magnífics concellers, supplicaven a ses
senyories que volguessen considerar lo matex y
lo remey que si pot donar, y comunicar y conferir-ho ab dits magnífics concellers, per la correspondència que estes dues cases del General
y de la ciutat acostumen de tenir, axí en les coses públiques com en les particulars de aquelles, perquè ab lo bon consell de tots millor se
puga assertar en procurar lo remey y reparo de
dits danys, inconvenientes y agravis. E dits senyors deputats los respongueren que havien
també entès y considerat lo matex de dites letres de dits senyors canceller y regent, y pensaven y tractaven en son consistori lo que, per
obligació de llurs càrrechs, havien de fer per remey de dits danys y agravis, y de son parer y resolució donarien rahó a ses magnificències, y
correspondrien en tot lo que convindria, perquè ab lo bon parer y consell de tots millor se
pogués assertar lo fahedor.

En aquest matex die mossèn Pere Joan Calvo,
procurador fiscal y patrimonial, vingué en consistori dels senyors deputats y digué y supplicà
lo matex que a onze del corrent havie dit y supplicat cerca les tretze mília sinc-centes sinquanta-sinc lliures, dotze sous y sinc (diners), que sa
magestat resta cobrador dels serveys de les der
reres Corts.
Dissapte, a XX. En aquest die lo magnífic misser
Joan Baptista Serra, altre dels assessors y advocats ordinaris del dit General, digué als senyors
deputats en son consistori que, per sos negossis
y affers, havie de anar fora de la present ciutat y
que entenia pendre’s los dos mesos que per capítol de Cort li és permès fer absència en son
offici y demanà licència a ses senyories de poder
fer dita absència. E dits senyors deputats li donaren dita licència.
Dilluns, a XXII. En aquest die, aprés dinar, lo
magnífic miçer Joan Baptista Serra partí de la
present ciutat y anava, segons se deya, a la cort
de sa magestat.

5v

En aquest matex die, aprés dinar, lo magnífic
miçer Francesc Puig, misser Miquel Quintana y
misser Miquel Joan Quintana, doctors del Real
Consell Criminal, per orde dels senyors deputats, vingueren en son consistori per aconsellar
a ses senyories sobre la enquesta criminal per lo
qual los germans Setantís estan detenguts en
los càrcers de la present casa.
Dimars, a XXIII. En aquest die, de matí, los
magnífics miçer Miquel de Tamarit y misser
Joan Exerrat, doctors advocats, y mossèn Machià Castelló, síndic de la present ciutat de Barcelona, vingueren en lo consistori del senyors
deputats y digueren a ses senyories que los
magnífics concellers de la matexa ciutat havien
entés, que dos o tres dies havie, que los molt
reverent y magnífics senyors miçer Francesc
Montaner, canceller, y miçer Bernabé Serra, regent la Règia Cancellaria en lo present principat de Cathalunya, havien rebut, ço és, quiscú
d’ells, una letra de sa magestat passada per son
Real Consell Supremo y per sa Real Cancellaria
ab les quals sa magestat, en effecte, los donà
adjuncts en sos càrrechs y que han entès los dits
magnífics concellers, que sa magestat és servit
donar estes adjunctions, no perquè en les persones de dits senyors canceller y regent militen
les causes per les quals se acostumen y.s deuen
donar los adjuncts, sinó per sinistres informacions que a sa magestat són fetes de bons y lloa-

7v

[1575 ]

Divendres, a XXVI. En aquest die, aprés dinar,
per orde dels senyors deputats, vingueren en
consistori los magnífics miçer Puig, miçer Miquel Quintana y miçer Miquel Joan Quintana,
doctors del Real Consell Criminal, per lo negoci criminal dels germans Setantís.
Diumenge, a
Agostí.

XXVIII.

Festa del gloriós sant

Dilluns, a XXVIIII. Festa de la Decol·lació de
sanct Joan Baptista. En aquest dia, aprés dinar, per orde dels senyors deputats, vingueren en consistori los magnífics miçer Puig,
miçer Miquel Quintana y miçer Miquela Joan
Quintana per lo negoci criminal dels germans
Setantís.
Dimars a XXX. En aquest die, lo magnífic miçer Pere Sabater, doctor del Real Consell y advocat fiscal, y mossènb Pere Joan Calvo, procurador fiscal y patrimonial de sa magestat,
a. Miquel interlineat.
b. mossèn interlineat.
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vingueren en consistori, y supplicaren als senyors deputats que pagassen a sa magestat les
tretze mília lliures que, per provisió dels predecessors de ses senyories, se havien de pagar.
Bertó. En aquest mateix die, per manament de
sa excel·lència, mossèn Luís Bertó, correu del
General, fou pres y posat en los càrcers reals per
haver pres la posta fora la present ciutat, per
orde dels predecessors de ses senyories, en la
anada que los derrers dies de llur trienni féu a la
cort de sa magestat.
8r

Dimecres, a XXXI. En aquest die los senyors deputats, attès que certament sebien que sa excel·
lència havia pres a Luís Bertó, correu del General, per coses de son offici, a consell de persones
dels tres staments en açò applicades, ab enbaxada de part de ses senyories feta per lo reverent
mossèn Raphel Talavera, cabiscol y canonge de
la Seu de Barcelona, y dels magnífics mossèn
Galceran Burguès, donzell, y mossèn Miquel
Salgueda, ciutedà, supplicant a sa excel·lència
que dit Bertó no tingués pres per cosas del General. E sa excel·lència los respongué que.l maneria traure, segons dits embaxadors referiren.

Setembre

M D LXXV

Dijous, lo primer. En aquest dia en Barcelona
se féu festa del gloriós sant Llop. En aquest matex die, a vuyt hores de vespres, per manament
de sa excel·lència, mossèn Luís Bertó, correu
del General, fon tret de la presó a hont sa excel·
lència lo havia fet posar a XXX de agost, a dues
hores aprés dinar, per haver servit en son offici
al General.
8v

Dimars, a VI. En aquest die lo senyor Jaume
d’Omps, deputat real, vingué en lo consistori
de la casa de la Deputació, a hont, per causa de
sa indisposició corporal, no era vingut del die
que prestà lo jurament de son offici fins lo die
present. En aquest dia foren presentats en consistori los comptes de la administració de mossèn Janot Spanyol, lo trienni proppassat deputat local de Tremp y Pallàs.
Dimecres, a VII. En aquest die també vingué en
consistori lo dit senyor deputat real.
Dijous, a VIII. Festa de la Nativitat de Nostra
Senyora. En aquest die lo magnífic misser Luís
de Copons, advocat fiscal de dit General, ab licència de dits senyors deputats, partí de la present ciutat per anar a la Manresana y a altres
parts, per sos negocis y affers.

9r

Divendres, a VIIII. En aquest die, aprés dinar, lo
magnífic mossèn Miquel Ferrer, oïdor de comptes militar, digué en consistori, als senyors de-

putats y als altres senyors oïdors, que dissapte
no serà en consistori ni en la present ciutat, y
que consentia a la enseculació y totes altres coses que farien y delliberarien.
Dissapte, a X. En aquest die los senyors diputats
manaren al magnífic misser Luís de Agullana
que, de part de ses senyories, anàs al excel·lentíssim loctinent general del present Principat y
li digués que, per a millor provehir lo que fos de
justícia cerca lo sobrecehiment que, per los precedessors de ses senyories, fonc fet al salari del
spectable senyor don Pedro de Cardona, portantveus de general governador, tenien los senyors deputats necessitat de saber de sa excel·
lència, si lo dit spectable portantveus de general governador, en la estada que últimament ha
feta en la ciutat de Gerona per més de quatre
mesos, si ha estat ultra los dits quatre mesos ab
expressa licència de sa excel·lència concedida,
conforma la constitució de Cathalunya sobre
açò disposant, o si sa excel·lència no li ha concedit tal licència y, encontinent, lo dit magnífic
misser Luís de Agullana, assessor de dit General, anà per lo que li és manat.
E aprés, tornat ena consistori dels senyors deputats, digué que havia dit a sa excel·lència lo
que per ses senyories li era manat, y que sa excel·lència li ha respost que dit expectable senyor gobernador, en dita estada de Gerona de
hont vingué en maig proppassat, havia estat ultra quatre mesos ab expressa licència y manament de sa excel·lència, la qual licència, conforme dita constitució, li és estada donada per
sa excel·lència, per haver axí convingut a la
bona administració de la justícia y al exercisci
del offici de dit senyor governador.
Dilluns, a XII. En aquest die lo magnífic miçer
Pere Sabater, doctor del Real Consell y advocat
fiscal, y mossèn Pere Joan Calvo, procurador
fiscal y patrimonial de sa magestat, vingueren
en consistori, y supplicaren y solicitaren lo matex que altres vegades havien supplicat y soli- //
9v // citat sobre les tretze mília lliures que, per
provisió dels predecessors de ses senyories se
han de donar y pagar a sa magestat. En aquest
die lo senyor deputat real, per causa de sa indisposició corporal, no vingué en consistori, però
consentí ab tot lo que allí fonc fet.
Dimecres, a XIIII. Festa de la Exaltació de Santa
Creu.
Dijous, a XV. En aquest die jurà en la casa de la
Diputació lo molt reverent y molt magnífic senyor don Pedro Boteller y de Oliver, deputat
a. a continuació ratllat dit.
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ecclesiàstic, aprés de haver hoyt missà com és
acostumat, y vingué, y aprés se’n tornà acompanyat de molts senyors y persones notables de
tots staments.
10r

Dissapte, a XVII. En aquest die lo senyor diputat real no vingué en consistori per causa de sa
indisposició corporal, emperò consentí en tot
lo que allí fonc fet, com appar en libre de Delliberacions. En aquest die foren presentats en
consistori los comptes dels deputats locals de
Tarragona y Tortosa.

10v

Dimecres, a XXI. Festa del gloriós apòstol y
evangelista sant Mateu.

11r

abans per causa de les precedents festes, y donà
rahó a ses senyories de sa enbaxada y una carta
de sa magestat en resposta de aquella y de les
cartes sobre dita embaxada a sa magestat trameses y també donà a ses senyories una carta del
príncep de Melito en favor de dita embaxada,
responent al que per part de aquest consistori li
era scrit. E digué més avant que lo magnífic
misser Frances Gort, assessor del General, qui
en sa companyia era estat tremès per dits predecessors, no era arribat encara perquè s’era detingut alsguns dies, per les justes causes que ses senyorias sabien, y que dins pocs dies seria açí.
12v

Dilluns, a XXVI. En aquest dia foren presentats,
en lo consistori dels senyors diputats, los comptes de la administració de mossèn Joseph Monyó, deputat local de Leyda lo trienni proppassat. En aquest matex dia lo magnífic misser
Pere Sabater, advocat fiscal de la règia cort, y
mossèn Pere Joan Calvo, procurador fiscal, vingueren en consistori solicitant la expedició dels
dinés de sa magestat, que en altres jornades és
dit.
Dimars, a XXVII. Festa dels gloriosos màrtirs
sant Cosma y sant Damià.

11v

Dimecres, a XXVIII. En aquest die los senyors
diputats elegiren los magnífics misser Raphael
Masnovell, misser Joan Amell y misser Joan
Puigvert per regonèxer certes scriptures que
per ses senyories los serien comunicades, y per a
què sobre elles los aconsellassen. En aquest dia
foren presentats en consistori los comptes de la
administració dels deputats locals del trienni
proppassat següents, ço és, de Joan Rex, deputat local de Monblanc, de mossèn Plandesancts,a deputat local de Mandresa, de mossèn
Benet Montella, deputat local de Serdanya, y
de mossèn Esteve Moner, deputat local de
Camprodó.
Dijous, a XXVIIII. Festa de sanct Miquel.
Divendres, a
rònim.

12r

Octubre

XXX.

Festa del gloriós sanct Hie-

MDLXXV

Dissapte, lo primer. En aquest dia lo senyor
Miquel Oliver, enbaxador del General, tramès
per los predecessors de ses senyories, qui partí
de la present ciutat a XII de janer proppassat y
arribà a XXVIII del passat mes de setembre, vingué en consistori, a hont no era pogut venir
a. a continuació ratllat local.

Dimarts, a
cesc.

IIII.

[1575 ]

Festa del gloriós sanct Fran-

Dimecres, a V. En aquest die, de matí, lo magnífic misser Francesc Gort, altre dels assessors y
advocats ordinaris del General, qui per los predecessors de ses senyories fou tramès a la cort
de sa magestat en companyia del senyor Miquel
Oliver, vingué en consistori y digué que era
arribat la nit proppassada y, per les justes causes
que ses senyories sabien, se era hagut de detenir
alguns dies y no era pogut venir ab lo dit senyor
Oliver.
Dijous, a VI. En aquest die, de matí, los dits senyor Miquel Oliver y misser Francesc Gort tornaren en consistori dels senyors deputats, y donaren larga rahó y referiren a ses senyories lo
que havien tractat y alcansat en los negocis, per
los quals eren estats tramesos a la cort de sa magestat, y que aprés essent allí los foren comesos,
y digueren que, en scrits, no havien pogut alcansar de sa magestat més de la letra que scriu a
sses senyories, sots data de Madrid a XXVI de
agost proppassat, la qual, per dit senyor Oliver,
fou donada en lo present consistori a sses senyories, com és dit en la jornada del primer del
corrent, y en la scrivania major de dit General
és recondida. E dits senyors deputats, oïda dita
relació, delliberaren y manaren convidar, per
aprés dinar a dues hores, en lo present consistori, // 13r //les persones dels tres staments eletes
e que entrevingueren en los negocis de dita
embaxada, e pregaren a dits senyors Miquel
Oliver y misser Francesc Gort que també fossen
en consistori lo matex die, aprés dinar, per a
donar part, a dites persones, de la dita relació.
E lo matex dia, aprés dinar, de les dites persones convidades vingueren en consistori, ço és,
per lo stament ecclesiàstic, lo reverent senyor
Bernadí Font, canonge de la Seu de Barcelona;
per lo militar los senyors don Miquel Dezbosc,
Miquel Oliver, Galceran Burguès, Thomàs Pujades, en Barcelona domiciliats; per lo real,
Joan Luís Lull, Miquel Salgueda, Galceran de
Navel, Joan Luís Cornet, ciutadans de Barce-
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lona. A les quals persones, dita senyors deputats, manaren legir la dita letra de sa magestat,
que és del tenor següent:

als dits senyors canonge Font, Thomàs Pujades
e Joan Luís Lull que per lo endemà, de matí, fossen en dit consistori per a fer dita embaxada.

“A los venerables y amados nuestros
los deputados del nuestro principado
de Cathalunya.

En aquest mateix die morí lo magnífic misser
Luís Sorts, doctor del Real Consell Criminal de
Cathalunya. Nostre Senyor lo tinga en lo cel.

El rey.
Deputados Miquel Oliver y el doctor Francisco
Gort, embiados // 13v // por vuestros predecessores,
nos dieron su carta de dies de enero próxime passado, y refirieron todo lo demás que han tenido en comissión, conforme a sus instituciones y a lo que después que están aquí les embiaron, y dellos, por la
modestia y cordura con que se ha tractado, y diligencia y cuydado y buena manera de proceder que
han tenido en todo, quedamos con satisfacción, y
aviendo mandado ver y examinar los dichos negocios en la consideración que es razón, se ha provehido
sobre cada uno dellos lo que ha parecido que convienen, conforme a razón y justicia y a nuestro real servicio, y el bien y utilidad dessea nuestro Principado,
como particularmente lo entendereís del prior don
Hernando de Toledo, nuestro lugartiniente general, a quién sobrello podreís acudir para que os diga,
de nuestra parte, como se lo ordenamos, y con esto
avemos mandado a los sobredichos que se buelvan.
Y assí en esta no queda que dezir más de encargaros
le deís entera fee y creençia, con certificaros que en
todo lo que tocare y fuere en pro y beneficio desse
nuestro Principado, tenemos la quenta que se deve,
para hazeros el favor y merced que huviere lugar y
merece vuestra fidelidad y buenos servicios. Dada
en Madrid a XXVI de agosto, anno de MDLXXV. Yo
el rey.

Divendres, a VII. En aquest dia, de matí, los dits
senyors canonge Font, Thomàs Pujades y Joan
Luís Lull foren en dit consistori y, de part de dits
senyors deputats, anaren a fer dita embaxada al
dit excel·lent loctinent general, y supplicar-li lo
que dalt és dit y aconsellat que se li hagués de
supplicar. E poc aprés, lo matex matí, dits senyorsa tres embaxadors, tornats en dit consistori, referiren a dits senyors deputats que havien
fet dita embaxada, axí com era estat aconsellat y
ordenat, y que lo dit excel·lent loctinent general
los ha respost, en effecte, y ab tall y so de paraules de ànimo indignat, que en los negocis dels
germans Setantís y de la vara e insígnia de general governador, queb don Henric de Cardona
pretenia portar, ja sa magestat havia manat provehir y sa excel·lència havia exequutat lo que era
de justícia y en lo negoci dels beneficis ecclesiàstics que no sien conferits ha strangés, ab lo matex ànimo y demonstració de indignació, digué
també, en effecte, que lo remey se pretenia per
part de la terra en aquest negoci era en perjudici
dels bisbes y del que havien acostumat de fer, yc
era gran agravi del bisbe de Barcelona ésser-se
quexats d’ell sol, y que n’havia tornat a consultar
ab sa magestat, yd axí feya molt advertir, y que.n
havia tornat a consultar ab sa magestat; y en lo
negoci de la prohibició dels pedrenyals y altres
armes, ab ànimo y // 14v // demonstració de major indignació y de ironia, digué molt los importa als senyors diputats aquex negoci de les
armes, y aprés, ab lo matex ànimo y demonstració, en effecte, digué que tambée a cerca aquest
negossi de les armes y, assenyaladament, de
prohibir los pedrenyals havia tornat a consultar
ab sa magestat, y que sa excel·lència no tractava
aquest negoci per via de justícia sinó per bon
govern.

Gassol secretarius. Vidit, don Bernardus, vicecancellarius. Vidit, Comes, generalis thesaurarius.
Vidit, Campi, regens. Vidit, Pla, regens. Vidit,
Sentis, regens. Vidit, Sapena, regens. Vidit, Terca,
regens.”
E aprés los dits senyors Miquel Oliver y misser
Francesc Gort feren allí larga relació del que era
estat fet de tots los negocis // 14r // de dita embaxada. E hoÿda y entesa per dites persones la
dita letra y relació, aconsellaren als senyors deputats que fessen embaxada al excel·lent loctinent general, notificant-li lo que sa magestat
scriu en ditab sa letra, y supplicant-lo que, de
part de sa magestat, digués a dits senyors deputats lo que sa magestat havia provehit sobre cadahú dels negocis que dits enbaxadors, ab sa magestat, havien tractat, segons que sa magestat ab
dita sa letra és servit que.s fassa axí. E dits senyors
deputats, tenint per bo lo dit consell, pregaren

15v

a. sse interlineat.
b. dita interlineat.

Diumenge, a XVI. En aquest dia, aprés dinar,
Pere Cabasses, receptor, y Antoni Queralt, credencer l’any propvinent dels drets dels safrans
en les parts def Urgell, partiren de la present
ciutat per anar en dites parts de Urgell, per lo
exercisci de llurs officis; y portaren-se’n lo saa. a continuació ratllat deputats.
b. que...portar interlineat al marge esquerre.
c. y...Sol interlineat al marge esquerre.
d. y ... magestat interlineat al marge esquerre; i, aquest negoci era en perjudici ratllat.
e. també interlineat.
f. a continuació ratllat Dilluns a XVII.
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gell de la cauquilla, del qual feren albarà, y és recondit en la scrivania majora.

dit General ha pagat la dita quantitat per sa magestat, per les causes contengudes en lo procés,
si ara no.u pagava en lo modo degut no se hagués aprés de tornar a pagar.

Dilluns, a XVII. En aquest dia foren presentats
en consistori los comptes de la administració
del deputat local de Balaguer qui fou lo trienni
proppassat.
16r

Dimars, a
sant Luc.

XVIII.

En aquest mateix die mossèn Pere Arles, exactor
del General, referí als senyors deputats en consistori que havia fet arrestar a Perot Vicens de la
Seu de Urgell, per cert deute de arrendament de
bolla, y que dit Vicens se ha dexat dir que era //
17r // familiar del Sant Offici, y no tindrie lo
arrest. E los senyors deputats manaren al magnífic misser Francesc Gort, assessor del General,
qui allí era present, que.n donàs rahó, de part de
ses senyoreis, als reverents pares inquisidors, per
a què entenguessen que estava arrestat per negocis directament tocants al General.

Festa del gloriós evangelista

Divendres, a XXI. En aquest die, de matí, vingueren en lo consistori dels senyors deputats
los senyors Joan Luís Lull, Thomàs Pujades,
don Plegamans de Marimon, Jaume Salbà, don
Joan Burguès y de So, don Bernat de Boxadós,
Phederic Pol, Pau Salbà, don Miquel Àngel
Mitjavila, don Phederic Despalau, don Galceran Meca, Luís Salavardenya, los quals, parlant
lo un aprés del altre, digueren als senyors deputats que, de part del excel·lent loctinent general
del present Principat, era estada publicada, estos dies proppassats per la present ciutat, una
crida en la qual, entre altres coses, se mana
que.s posen en manifest tots los cavalls //
16v // que són en lo present Principat y altres
coses, en gran perjudici dels poblats en lo dit
Principat y comtats y contra les leys de la terra;
y que axí, pus dits senyors deputats són protectors de dites leys y statuts, y tenen obligació de
opposar-se a la deffensa de aquelles, los supplicaven que feçen mirar dita crida y procurassen
reparació y remey dels agravis, contrafacció de
constitucions y altres leys que en dita crida se
trobaran. E los dits senyors deputats respongueren que farian mirar dita crida y lo que més
avant, per lur offici, serien obligats.
En aquest mateix die lo magnífic misser Pere
Sabater, advocat fiscal, y mossèn Pere Joan
Calvo, procurador fiscal de la règia cort, vingueren en consistori y solicitaren los senyors
deputats per la expedició y pagament de les pecúnies, que derrerament és estat declarat, per
los predecessors de ses senyories, ésser pagades
a sa magestat per resta del servey de les últimes
Corts, com moltes vegades ho han solicitat y
supplicat. E los senyors deputats los digueren
que no faltaria molta voluntat de expedir dit
negoçi, però que per ésser absents misser Joan
Baptista Serra, assessor, y misser Luís de Copons, advocat fiscal del General, qui en ella estaven instuïts, no podien ésser ben informats
del modo que se havia de tenir per a fer dita
paga y solució, lo qual modo se havia molt de
consyderar y advertir, perquè ja que una vegada

[1575 ]

En aquest mateix die mossèn Pau Ferrer, sobrecollidor de ponent, ab licència de ses senyories,
partí per a anar a visitar y collir la sua sobrecol·
lecta. E també partí mossèn Jaume Alòs Colom, sobrecollidor de levant, per lo mateix effecte.
Dissapte, a XXII. En aquest die, de matí, lo magnífic misser Francesc Gort, assessor del General, referí, en consistori dels senyors deputats,
que hayr digué als reverents pares inquisidors
lo que per ses senyories lo mateix die de hayr li
fou manat sobre lo arrest de Perot Vicens, y que
los reverents pares inquisidors agrahian molt a
ses senyories la cortesia de donar-los dita rahó,
y que corresponent a.n aquella, pus dit Vicens
era arrestat per negocis del General, pendrian
pler que fessen d’ell lo que fossen servits, offerint que per part del Sant Offici no seria fet impediment algú.
17v

a. a continuació ratllat En aquest mateix die morí lo magnífic misser Luís Sorts, doctor del Real Consell Criminal, de
Cathalunya. Nostre Senyor lo tinga en lo cel.

Dimarts, a XXV. En aquest die los senyors deputats y los oïdors de comptes, per entendre los
agravis que.s diu són fets en la crida del manifest dels cavalls novament publicada, y per a
consellar-se sobre ells, elegiren los doctors següents, ço és, lo molt reverent misser Guerau
Vilana, misser Joan Amell, misser Raphel Joan
Masnovell, misser Francesc Ubac, misser Andreu Ferrer, misser Miquel Ferreró.
Dimecres, a XXVI. En aquest die, per orde dels senyors deputats, vingueren en consistori y tractaren sobre los agravis de la crida del manifest dels
cavalls, los doctors sobre açò lo die de hayr elegits, excepto lo dit misser Guerau Vilana.
Dijous, a XXVII. En aquest die, de matí, los dits
magnífics doctors elegits sobre dit negoci de la
crida del manifest dels cavalls, y també lo dit reverent senyor misser Guerau Vilana, vingueren
en dit consistori y tractaren sobre dit negoci.
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18r

Divendres, a XXVIII. Festum beatorum apostolorum Symonis et Jude. En aquest die partiren de
la present ciutat misser Pere Montserrat, mossèn Joan Carreres, commissari real, Hierònym
Papio, notari, y Bernat del Abbat, porter real,
per anar a exequutar una commissió dels senyors deputats en la col·lecta de Leyda.

diar los agravis fets al present Principat, per la
publicació de la crida del manifest dels cavalls y
altres coses, de part del excel·lent loctinent general novament feta. E los senyors deputats los
respongueren que ja.y entenien, y.s fehia per sa
part lo que convenia. En aquest die, aprés dinar
a la dita hora, vingueren en dit consistoria les
persones dels dits tres staments lo die present
eletes, excepto lo dit senyor conseller qui trameté a dir que, per estar occupat en la casa de la
ciutat cerca lo negoci de la unió per expel·lir los
ladres y mals hòmens que allí de present se
tracta, no podia venir en aquest die, però que
vindrie demà a les vuyt hores. E axí prorogaren
la comunicació de dit negoci per a demà a dita
hora.

Dissapte, a XXVIIIIo. En aquest die, de matí, los
dits magnífics doctors elegits sobre dit negoci
de la crida del manifest dels cavalls, vingueren
en consistori y tractaren sobre dit negoci.
Dilluns, a XXXI. En aquest die, de matí, los dits
magnífics doctors, elegits sobre dit negoci de la
crida del manifest dels cavalls, vingueren en
consitori y tractaren sobre dit negoci.
18v

Novembre

19v

MDLXXV

Dimars, lo primer. Festa de Tots los Sancts.
Dimecres, a II. Commemoració dels Defuncts.
En aquest die, aprés dinar, los dits magnífics
doctors, elegits sobre dit negoci de la crida del
manifest dels cavalls, vingueren en consistori y
tractaren sobre dit negoci.
Dijous, a III. En aquest die, de matí, los senyors
deputats, ab intervenció dels senyors oïdors de
comptes, per a tractar y aconsellar-se sobre los
negocis occorrents de la crida del manifest dels
cavalls y altres coses, de les quals resultan moltes contrafaccions de constitucions y agravis al
present Principat y comtats de Rosselló y Cerdanya, elegiren y nomenaren les persones dels
tres staments següents, ço és, per lo stament ecclesiàstic: los molt reverents fra don Francesc de
Remolins, recebidor de la religió de Sant Joan
de Hierusalem, fra Christòpol Vilana, pabordre
de Sant Culgat de Vallès, Joan Spunya, Bernadí
Font, canonges de la Seu de Barcelona; // 19r //
per lo stament militar: los senyors, don Miquel
Desbosc, Galceran Burguès y de Santcliment,
Miquel Oliver, Andreu Sacosta, en Barcelona
domiciliats; per lo stament real: los senyors conseller en cap de la present ciutat, Joan Luís Lull,
Miquel Salgueda, Miquel d’Oms, ciutadans de
Barcelona. E manaren als porters de la present
casa que, de part de ses senyories, los pregassen
que en aquest die, aprés dinar a les dues hores,
fossen en son consistori.
En aquest mateix die, de matí, abans del sobredit, vingueren en dit consistori los senyors don
Miquel Bosc, Thomàs Pujades, Perot Salbà y
don Philip Malla, y supplicaren als senyors deputats que fossen servits procurar de fer reme-

En aquest mateix die, de matí y aprés dinar, los
dits magnífics doctors, elegits sobre dit negoci
de la crida del manifest dels cavalls, vingueren
en consistori y tractaren sobre dit negoci.
Divendres, a IIII. En aquest die, de matí, vingueren en lo consistori dels senyors deputats
les persones dels tres staments, lo die de hair
elegides per a tractar los dits negocis del manifest dels cavalls, y altres coses prejudicials contengudes en la dita crida novament publicada, y
perquè eren absents de la present ciutat o, altrament, impedits alguns dels dits elegits, per
orde de dits senyors deputats, foren nomenats
y convidats altres, y axí vingueren los següents,
ço és, per lo stament ecclesiàstic: los senyors fra
don Francesc de Remolins, recebidor de la religió de Sant Joan de Hierusalem, fra Philip
Quintana, abbat de Sant Andreu de Sureda,
Jaume Cassador, sacristà de Tortosa, Bernadí
Font, canonges de Barcelona; per lo stament
militar: los senyors don Miquel Desbosc, Andreu Sacosta, Thomàs Pujades, en Barcelona
domiciliats; // 20r // per lo real: los senyors
Bernat Fivaller, conseller en cap, Joan Luís
Lull, Miquel Salgueda, Miquel d’Oms, ciutadans de Barcelona. A les quals persones, los senyors deputats en son consistori, en presència
dels magnífics assessors de dit General y dels altres doctors en aquest negoci applicats, digueren la instància que, per molts cavallers, los és
estada feta per a cobrar degut reparo y remey
dels prejudicis y agravis, y que per relació dels
dits magnífics doctors havien entès que eren
molts y molt grans, y que en dita crida se contrafehia a gran número de constitucions, privilegis y leis del present Principat y comtats, y
que per ab procehir a la reparació y remei de dits
agravis, ab la millor manera que podien pensar

a. a continuació ratllat quasi totes.
b. a continuació ratllat proseguir.

a. a continuació ratllat canonges.
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hagués de ser servey de sa magestat ya contento y de sos ministres, havien pregat a dites
persones eletes fossen en lo present consistori
y oÿssen dels dits magnífics doctors largament
la relació de dits agravis, y aprés aconsellassen
a ses senyories lo que millor se pogués acertar
lo bon fin y èxit que.s desitja del present negoci. E per a què dites persones millor entenguessen los dits agravis, pregaren, ses senyories, al molt reverent senyor Guerau Vilana,
un de dits magnífics doctors applicats, que.ls
volgués allí referir, segons los entenia. E axí,
summàriament, segons dix dit senyor misser
Guerau Vilana, referí aquells y del que més
avant podia dir, se remeté a un memorial de
advertiments de dita agravis, per ell y dits altres doctors fetb, lo qual fonc legit per lo magnífic misser Raphel Joan Masnovell, un també
de dits doctors applicats, còpia del qual, junctament ab còpia estampada de // 20v // dita
crida, és cosida ací, en lo present libre, per més
memòria e informació del esdevenidor. Les
quals persones, aprés de haver entès lo contengut en dits advertiments, tenint los dits agravis
per més àrduos del que abans pensaven, aconsellaren a dits senyors deputats que abans de
procehir per remey de dits agravis, ab lo modo
y forma que més rigurosament los és permès,
encaminant aquest negoci per la major humilitat y cortesia que fos possible, per servey de sa
magestat y de son excel·lent loctinent general,
un de dits senyors deputats, de part de tot lo
consistori y de dites persones eletes, anàs a dit
excel·lent loctinent general y, ab lo bon modo
que aquell de dits senyors deputats qui aniria
sabria tenir, significàs a sa excel·lència los dits
agravis y lo gran erró que han pres los qui dita
crida han aconsellat, y.ls supplicàs los volgués
remediar y reparar, com sien certs que lo intent
de sa excel·lència és per molt bon fi, y no és estat per ningunes vies y medis voler contrafer a
dites constitucions y leis d’esta terra, ni agraviar-la en res. E axí, dits senyors deputats, tenint aquest consell per bo, aprés de ésser les dites persones dels tres staments fora del consistori, en presència dels dits magnífics assessors y
altres doctors en aquest negoci applicats, y abc
lur consell, delliberaren que lo molt il·lustre senyor don Berenguer Arnau de Castro, baró de
la Lacuna, deputat militar, fes la dita embaxada
a sa excel·lència, pregant-lo molt, los altres senyors deputats y los oïdors de comptes, que fos
servit fer-la. E lo dit senyor deputat militar acceptà lo dit càrrec y se offerí fer dita embaxada
lo mateix die, aprés dinar.

a. y contento interlineat.
b. a continuació ratllat sobre açò.
c. a continuació ratllat com.

E aprés, lo mateix die, aprés dinar, lo dit senyor
deputat militar, en dit consistori, referí a dits
senyors condeputats seus y als molt reverent y
magnífics oïdors de comptes, en presència dels
dits magnífics assessors y altres doctors en
aquest negoci applicatsa, lo que axí, com per
dit senyor deputat militarb // 25r // se deya y
referia [en]c lengua cas[tel]lana, fou scrit y continuat per mi, scrivà major, y és del tenor següent, ço és, “que fue a casa del virrey y le halló
sentado al fuego, y después de la devida cortesia, el
virrey le mando sentar en una silla cabesí, donde
dixo tales o semejantes palabras: “Que haviendo
de tratar el consistorio de los deputados algún negocio con su excellencia, el primer passo havía sido
pensar el modo como más sin ruido y más a gusto de
su excelencia se tratasse, para que en ello se mostrasse el respeto y comedimiento que allí se havía de
usar con su excelencia y los demás ministros de su
magestad, y que assí se havían resuelto en que el
dicho barón viniesse sólo, confiados de su intención
sana y del buen zelo que su excelencia tenía de conservar las leyes, usos y costumbres de la tierra, a dezille como los días passados, algunos cavalleros dieron razón al consistorio de un pregón que su
excelencia havía mandado publicar acerca de los
cavallos, en el qual havía muchos capítulos contra
leyes, constituciones, actos y capítulos de Cortes,
usos y costumbres de la tierra, y que assí con el desseo de acertar que en aquel consistorio se tiene, se
havía examinado madurament el negocio tomando parecer de personas doctas, pláticas, desapassionadas y de buen zelo, y que aunque todos entendíamos la buena intención de su excelencia, en
cosa que tanto offendía el ánimo de todos, como era
el passar cavallos a Francia, lo qual desseávamos
que con todo rigor se castigasse, pero que con todo
esso se hallava que en el modo havía tantos quebrantamientos de leyes y de constituciones, y de las
demás cosas ya dichas, y de la immunidad militar,
que no podíamos dexar de supplicar a su excelencia
fuesse servido de querello ver y entender maduramente, y remediallo, y que si para esto era servido
que algunos de los dotores, con quién esto se havía
tratado, informassen extrajudicialmente y de palabra alguno de su consejo, se haría, sperando que
su excelencia querría entender el dicho agravio, y
entendido aquel, se remediaría, // 25v // pues no
era justo que por la culpa de diez o más que entendían en tan ruín trato, o, por la de los officiales que
no lo inquirían y castigavan, padeciesse el resto de
la tierra sin culpa alguna. A lo qual, tras algunas
demandas y respuestas, dió su excelencia por reso-

[1575 ]

a. a continuació ratllat que est aprés dinar font dita embaxada a sa excel·lència li ha dit de part del present consistori
per lo següent, que.
b. a continuació un memorial que ocupa els folis 21r al 24r i
una crida pública impresa, insertada entre els folis 24r i 25v del
dietari, que estan transcrits a l’apèndix 3.
c. en...castellana interlineat al marge esquerre.
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lución de respuesta que su intento jamás havía sido
ni era de quebrantar alguna ley, ni constitución de
la tierra, y que si agora havía tal quebrantamiento holgaría de entenderlo, y que para esto informassen a misser Puig y a misser Cescases que,
entendido que huviesse tal quebrantamiento, holgaría de remediallo.”

27r

Dilluns, a VII. En aquest die los senyors deputats, ab intervenció dels molt reverent y magnífics oïdors de comptes, elegiren los molt reverent y magnífics senyors misser Francesc Montaner, canceller, misser Miquel Ferrer, misser
Pere Sabater, misser Antoni Negrell, misser
Francesc Sala y missera... Pasqual, doctors del
Real Consell Civil, // 26r // per aconsellar als senyors deputats en los dubtes, que a ses senyories
occorran, sobre les supplicacions preteses per
alguns dels condemnats lo trienni proppassat en
la sentència de la visita, feta per los deputats qui
lavors eren, contra lurs immediats predecessors.

Dijous, a XVII. En aquest die los magnífics assessors y advocats ordinaris del dit General, y los
magnífics misser Joan Amell y misser Miquel
Ferreró feren relació als senyors deputats en
consistoria del que, per orde de ses senyories,
havian tractat ab los magnífics misser Joan Pons
Cescases y misser Francesc Puig, doctors del
Real Consell Criminal, sobre los agravis resultants de la crida del manifest dels cavalls y altres
coses.

Dimarts, a VIII. En aquest die, de matí, mossèn
Pau Ferrer, sobrecollidor del General, vingué
en consistori y dix que hayr arribà de la sua sobrecol·lecta, y presentà y dexà a ses senyories lo
libret de la Creueta.
Divendres, a XI. Festa del gloriós sant Martí.
26v

Dissapte, a XII. En aquest die los senyors
oïdors, militar y real, en absència del senyor
oïdor ecclesiàstic, presentaren als senyors deputats en consistori un libre dit Ferrando Paga,
en lo qual, segons digueren, estan continuats
los deutes del General.

Dimecres, a XVI. En aquest die, per orde dels senyors deputats, vingueren en consistori los
molt reverent y magnífics senyors misser Francesc Montaner, canceller, misser Miquel Fer
rer, misser Pere Sabater, misser Antoni Negell,
misser Francesc Sala y misser Hierònym Pasqual, doctors del Real Consell Civil. Y dits senyors deputats los demanaren de consell si la
conexença de les causes de la visita, per los immediats predecessors de ses senyories feta contra lurs immediats predecessors, és ja finida, y si
dits senyors deputats, qui de present són, poden ni deuen conèxer de aquelles per via de
supplicacions o altrament, e també si de les sentències criminals que.s donen per los senyors
deputats se pot supplicar, e si.s poden, y.s deuen, admetre supplicacions de aquelles.

En aquest mateix die, Antoni Monjo, qui lo trienni proppassat era deputat local de la Vall
d’Aran, ha presentat en consistori los comptes
de sa administració.
27v

Dissapte, a XVIIIIo. En aquest die, aprés dinar,
vingueren en consistori dels senyors deputats
lo reverent senyor misser Guerau Vilana y altres
doctors applicats sobre dit negoci de la crida
del manifest dels cavalls, y tractaren sobre
aquells. En aquest mateix die lo magnífic misser Luís de Copons, advocat fiscal del General,
tornà en la present ciutat.

28r

Divendres, a XXV. Festum sancta Catharine.

28v

Dimarts, a XV. En aquest die, de matí, los propdits magnífics doctors vingueren en consistori,
sobre lo mateix negoci del manifest dels
cavalls.

Dimarts, a XXVIIIIo. En aquest die, de matí, per
orde dels senyors deputats, vingueren en consistori los magnífics doctors elegits sobre los
negocis de la crida del manifest dels cavalls, y
tractaren sobre dits negocis. E perquè los senyors deputats, en aquest matí entengueren
que no obstant que, essent estada feta la embaxada, per part de ses senyories al excel·lentíssim
loctinent general, per a què remediàs los agravis de dita crida,b y havent sa excel·lència respost que per a entendre dits agravis fossen, per
part del General, alguns doctors a comunicar y

a. a continuació un espai en blanc.

a. a continuació ratllat sobre lo que.
b. a continuació ratllat y vehent.

Dilluns, a XIIII. En aquest die, de matí, lo senyor oïdor ecclesiàstic, sabent que dissapte
proppassat fou presentat en consistori, lo Fer
rando Paga dels deutes del General, en sa absència, per los altres conoïdors seus, dix que
loava dita presentació y adheria a.n aquella. En
aquest mateix die mossèn Jaume Alòs Colom,
sobrecollidor del General, vingué en consistori
y dix que a XII del corrent arribà de la sua
sobrecol·lecta, y presentà y dexà a ses senyories
lo libret de la Creueta. En aquest mateix die los
magnífics misser Ferreró, misser Masnovell,
misser Amell y misser Ubac vingueren en consistori, sobredit negoci de la crida del manifest
dels cavalls y altres coses.
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tractar ab los magnífics misser Joan Pons Cescases y misser Francesc Puig, doctors del Real
Consell Criminal, y no obstant també que per
part del General los magnífics misser Francesc
Gort, misser Joan Amell y misser Miquel Fer
reró fossen estats moltes vegades ab los dits
magnífics doctors del Real Consell, tractant e
informant-los sobre dits agravis, y estiguessen
encara en la comunicació y tracte de aquells, nores-menys sa excel·lència ha manat exequtar la
dita crida, fent registrar a alguns dels qui habitan
en la present ciutat los cavalls que tenen, y
exequtant y penyorant a altres per les penes de
dita crida en què eren encorreguts, de què dits
senyors deputatsa no feren poca admiració, per
saber que dits magnífics doctors del Real Consell y lo qui per part del General sobre dit negoci
tractaven, no havien encara acabat lo tracte y comunicació de aquell. E axí, dits senyors deputats, ab consell de tots los magnífics doctors per
part del General en aquest negoci applicats, delliberaren y manaren que los dits magnífics misser Francesc Gort, misser Joan Amell y misser
Miquel Ferreró, de part de ses senyories, fossen
ab dits dos magnífics doctors del Real Consell
Criminal y continuassen la comunicació y tracte
de dit negoci, y.ls diguessen que dits senyors deputats estaven molt admirats que, estant en dit
tracte, se fes exequció de dita crida, com dalt és
dit, y que sa excel·lència no haja aguardatb quec
als dits magnífics doctors del Real Consell fossen donats los memorials que, per part del General, se fan ab molta diligència per los assessors
del General y altres doctors applicats.
29r

xadós, Bernat Pau Belloc, y digueren a ses senyories que lo excel·lent loctinent general continuava los agravis començats en la crida del
manifest dels cavalls y altres coses, y que havian
començat exequutara... Juclà y mossèn Joan
Casadamunt, perquè no han registrat los cavalls que tenen, y supplicaren als dits senyors
deputats ab molt gran instància // 29v. // que,
per la obligació que tenen de deffensar les constitucions y privilegis de la terra, los quals per la
dita crida y exequució de aquella són contrafets
y violats, fossen servits procurar la reparació y
remey de dits agravis, per aquella via, modo y
manera que millor y més promptament se pogués fer, com de la tardança se puga seguir molt
gran perill y dany a tots los habitants en lo present Principat y comtats. E los senyors deputats, encontinent, los respongueren que des del
primer die que la dita crida vingué a sa notícia,
ab consell de persones dels tres staments y de
molts doctors en açò applicats, han entès continuament, y entenen en lo que convenia prevenir y fer per a procurar la deguda reparació y remey de dits agravis, y que per açò han tengut
molts tractes y col·loquis entre sí y ab lo dit excel·lent loctinent general y, per son orde, ab los
magnífics senyors micer Joan Pons Cescases y
micer Francesc Puig, doctors del Real Consell
Criminal, y que per dits doctors, per ses senyories applicats, són estats fets y encara se fan los
memorials que convenen per a la bona direcció
y expedició de aquest negoci, y no.s leva la mà
ni.s pert un punct del que més avant resta fashedor, com entendran ab la relació que de tot se
farà a les persones dels tres staments que, per a
dar rahó d’estes coses, dits senyors deputats
procuraran ésser justadors en la present casa. E
aprés tots los sobrenomenats agraÿren molt als
senyors deputats lo que ja fins ací havien fet en
dit negoci, y supplicaren altra volta a ses senyories, y ab molt gran calor y instància, lo mateix,
y representaren la gran y urgent necessitat que
era de acursar lo temps de dit remey.

Dimecres, a XXX. Festum beati Andrea, apostoli.

Dezembre

MDLXXV

Divendres, a II. En aquest die, aprés dinar, vingueren en lo consistori dels senyors deputats
los senyors don Miquel Bosc, don Gaspar
Meca, Joan Luís Lull, Thomàs Pujades, Joan
Casadamunt, don Galceran Meca, Pere Joan de
Sanctcliment, don Joan Burguès y de So, don
Anton d’Oms, Jaume de Aguilar y de Peralta,
Joan de Claramunt, Luís de Barutell, Francesc
de Barutell, Francesc Agullana y de Calders,
Ferrando Oliver, don Phederic Despalau, don
Esbert Despalau, Gabriel Costa, Miquel
d’Oms, don Joan de Erill, menor, don Francesc de Rocabertí, don Barenguer de Paguera,
don Pedro de Santcliment, Vidal Blanes, don
Guerau de Alentorn, Gaspar Cadell, don Phederic Bosc, Perot Salbà, Pau Lull, Jaume Joan
Vilatorta, Pere de Junyent, don Bernat de Bo-

[1575 ]

Dissapte, a III. En aquest die, de matí, vingueren en consistori los dits magnífics doctors elegits sobre dits negocis de la crida del manifest
dels cavalls, y tractaren sobre dits negocis.
30r

a. deputats interlineat.
b. a continuació ratllat los memorials.
c. a continuació ratllat e lo m.

Dilluns, a V. En aquest die, de matí y aprés dinar, vingueren en consistori los dits magnífics
doctors elegits sobre dits negocis de la crida del
manifest dels cavalls, y tractaren sobre aquells.
Dimarts, a VI. Festum sancti Nicolai.
Dijous, a VIII. Festum Concepcionis Beate Marie Virginis.
a. a continuació un espai en blanc.
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30v

31r

Dilluns, a XII. En aquest die, de matí, vingué en
consistori lo magnífic misser Joan Baptista Serra, altre dels magnífics assessors del General,
qui dix arribà ayr de la cort de sa magestat, hont
era anat per sos negocis. Los senyors deputatsa,
per aconsellar-se en lo que de present occorre
sobre les tretze mília liures que lo procurador
patrimonial de sa magestat demana de resta del
servey de les derreres Corts, elegiren los magnífics misser Francesc Serra, misser Miquel Ferreró, misser Francesc Fort, misser Guillem Sunyer, misser Luís de Agullana, misser Guerau
Vilana, misser Amell, misser Andreu Ferrer,
misser Francesc Ubac y misser Raphel Joan
Masnovell.

sobre lo negoçi delsa agravis de la crida del
manifest dels cavalls, y foren consultats y
tractaren sobre lo negoci dels diners que pretén cobrar lo procurador patrimonial de sa
magestat, en virtut de provisió dels predecessors de ses senyories.
Dimecres, a XXI. Festum sancti Thome, apostoli.
32r

Dimarts, a XIII. Festum sancte Lucie.

En aquest mateix die, aprés dinar, per orde
dels senyors deputats, vingueren en consistori
lo reverent misser Guerau Vilana y altres doctors applicats sobre lo negoci de la crida del
manifest dels cavalls, y aprés de haver dits
doctors, tot lo després dinar, tractat y resolt
entre ells los principals caps de dits negocis,
referiren a ses senyories les dites resolucions y
conclusions, y lo contengut en un molt gran
memorial, que en molts dels dies proppassats
era estat fet en casa dit senyor misser Vilana,
axí del que dits doctors sobre dits negocis havian studiat y apunctat, com dels memorials
que molts altres doctors havian fet sobre lo
mateix negoci, del qual, per orde també de
ses senyories, foren consultats; per lo qual
memorial la major part de dits doctors, en dit
negoci primer applicats, y los magnífics assessors y advocat fiscal de dit General se són
ajustats molts dies contínuos y fins alta hora
de nit, en casa dit senyor misser Vilana. Y axí,
ab gran discurs y consell, han fet lo dit memorial lo qual allí presentaren, y perquè restava sols a trelledar y posar en bell, restà a càr
rec del magnífic misser Luís de Copons, advocat fiscal de dit General, repassar y habilitar
aquell y posar-lo en degut orde; y restaren
dits senyors deputats ab dits magnífics doctors que, entretant, pensarien lo modo que se
hauria de tenir en la presentació o comunicació de dit memorial, y enb lo que més avant
seria fahedor, per a obtenir degut remey dels
agravis fets y resultants de dita crida.

Divendres, a XVI. En aquest die los magnífics
misser Miquel Ferrer, misser Antoni Negrell, y
misser Phederic Font y Pastor, doctors del Real
Consell Civil, vingueren en consistori per lo
negoci de mossén Joan Settantí, per lo qual, al
principi del corrent trienni, foren per ses senyories consultats.
Dissapte, a XVII. En aquest die, de matí, los síndic y subsíndic de la present ciutat, de part dels
magnífics consellers, convidaren en consistori
los senyors deputats per a la sepultura que dilluns, primervinent, se havia de fer del dit
quòndam bisbe de Barcelona.
31v

Diumenge, a XVIII. En aquest die, aprés dinar,
los senyors deputats y oïdors, sabent que los
nebots y hereus del dit quòndam bisbe de Barcelona, tenien dol en lo palau episcopal, anaren
acompanyats de sos officials y ministres, y ab
los porters devant y tots ab gramalles de dol, al
dit dol que.s tenia en dit palau, y allí estigueren
dits senyors deputats, per espay de un quart, tenint lo cap de dit dol.
Dilluns, a XVIIIIo. En aquest die, de matí, se féu
solemne sepultura del cos de dita bona memòria don Martín Martínez del Villar, quòndam,
bisbe de Barcelona, en lo modo acostumat. Y
los senyors deputats, encara que fossen convidats, no anaren a dita sepultura per a haver entès que no era costum.
Dimarts, a XXb. En aquest die, aprés dinar, per
orde dels senyors deputats vingueren en consistori los magnífics misser Francesc Serra, misser Luís de Agullana y lo reverent misser Guerau Vilana y los altres sinc doctors applicats

Dijous, a XXII. En aquest die, de matí, lo magnífic mossèn Miquel Ferrer, oïdor de comptes
militar, digué a mí, scrivà major, que aprés dinar no seria en consistori, y que consentia a la
enseculació que se havia de fer del loc de oïdor
de comptes religiós, que vagava per mort de
mossèn Perot de Corbera, prior de Sant Miquel des Fay.

32v

a. a continuació ratllat y.
b. a continuació ratllat I.

Any de la Nativitat de Nostre
Senyor MDLXXVI
Diumenge, a
suchristi.

XXV.

Nativitas Domini Nostri Je-

a. a continuació ratllat diners que preten.
b. en interlineat.

478

001-644 Dietari2.indd 478-478

17/06/2010 18:33:58

Dilluns, a
martyris.

XXVI.

ayr, vigília de sant Antoni, al tart, era arribat de
la ciutat de Leyda, hont era anat per sos negocis.

Festum sancti Stephani, protho-

Dimarts, a XXVII. Festum sancti Joannis, evangeliste.
33r

Dimecres, a XXVIII. Festum Sanctorum Martyrum Innocencium.

Divendres, a XX. Festum beatorum Fabiani et Sebastiani.
35v

Dissapte, a XXXI. En aquest die lo magnífic
misser Francesc Gort, assessor del General,
partí de la present ciutat per a Leyda, per sos
negocis.

Janer

MDLXXVI

Diumenge, lo primer, Festum Circuncisionis
Domini Nostri Jesuchristi.
33v

Divendres, a VI. Festum Epiphanie Domini.

34r

Dilluns, a VIIIIo. En aquest die lo senyor oïdor
ecclesiàstic no vingué en consistori perquè era
fora de Barcelona, y en los feriats era anat al
hospital de Aulesa per negocis del Capítol de la
Seu.

34v

35r

Dilluns, a XVI. En aquest die, aprés dinar, per
orde dels senyors deputats, vingueren en consistori los molt reverent y magnífics misser
Guerau Vilana, misser Francesc Serra, misser
Miquel Ferreró, misser Joan Raphel Masnovell,
misser Francesc Ubac y misser Luís de Agullana
y, ensemps ab los magnífics assessors y advocat
fiscal del General, tractaren sobre lo negoci
dels diners que pretén cobrar lo procurador patrimonial de sa magestat, en virtut de provisió
dels predecessors de ses senyories.

Dimarts, a XXIIII. En aquest die lo senyor baró
de la Lacuna, deputat militar, per causa de sa
indisposició corporal, no vingué en consistori y
trameté la clau de la caxa hont està lo libre de la
matrícula dels enseculats, y trameté a dir als senyors deputats y oïdors que enseculassen en sa
absència, que ell consentia a la enseculació
que.s faria; y axí.s féu la enseculació que en la
present jornada està continuada.
Dimecres, a XXV. Festum Conversionis beati
Pauli, apostoli.
Dijous, a XXVI. En aquest die lo senyor Jaume
d’Oms, deputat real, per causa de sa indisposició, no vingué en consistori.

36r

Dimarts, a X. En aquest die, de matí, lo dit senyor oïdor ecclesiàstic vingué en consistori qui
dix arribà haý, al tart, de dit loc hont era anat.
Dijous, a XII. En aquest die, aprés dinar, per
orde dels senyors deputats, vingueren en consistori los molt reverenta y magnífics senyors
misser Francesc Montaner, canceller, misser
Miquel Ferrer, misser Pere Sabater, misser
Francesc Sala, misser Antoni Negrell y misser
Hierònym Pasqual, doctors del Real Consell
Civil, per tractar sobre los negocis dels quals,
per ses senyories, foren consultats.

[1576 ]

Divendres, a XXVII. En aquest die lo senyor deputat real, per causa de sa indisposició, no vingué en consistori.
Dissapte, a XXVIII. En aquest die lo dit senyor
deputat real no vingué en consistori, per causa
de sa indisposició.

37r

Febrer

MDLXXVI

Dilluns, a VI. En aquest die sis capellans vingueren en lo consistori dels senyors deputats y
convidaren a ses senyories, de part del convent
del monastir de les monges de santa Clara de la
present ciutat, per a la sepultura de la reverent
fra Francesca de Argençola, abbadessa de dit
monestir, que morí a IIII del corrent, y se havia
de sepultar lo die de demà.
Dimarts, aa VII. En aquest die los senyors deputats dexaren de anar a dita sepultura, per estar
indispots los deputat y oïdor reals, y axí no haver-hi compliment de bras.
37v

Diumenge, a XII. Festum sante Eulalie.

Dimecres, a XVIII. En aquest die, de matí, vingué en consistori lo magnífic misser Francesc
Gort, assessor del General, qui dix que despus

Dilluns, a XIII. En aquest die perquè lo excel·
lent don Ferrando de Toledo, prior de Castella,
loctinent general de sa magestat en lo present
Principat y comtats, envià a demanar los senyors deputats, per ço, lo mateix die, de matí,
los senyors deputats, lo real per sa indisposició
absent, y los molt reverent y magnífics oïdors
de comptes, acompanyats dels officials de la

a. a continuació ratllat y.

a. a continuació ratllat x.

Dimarts, a XVII. Festum sancti Antonii.
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present casa y altres del General qui són en la
present ciutat, ab los porters devant portant les
masses altes, anaren consistorialment a casa de
sa excel·lència, y en ésser arribats devant sa
excel·lència, fet lo degut acatament y rebuts per
sa excel·lència ab molta cortesia, los digué, en
effecte, que havia de anar a visitar sa casa de
hont havia molts anys era fora, y que sa magestat era estat servit donar-li licència; y perquè
pensava partir dins breus dies, ho faya a saber a
ses senyories perquè sia axí, per part del General y del present Principat, com partícularment
de quiscú de ses senyories, alguna cosa occorria
que sa excel·lència pogués fer, la.y comanassen
que.ub faria, y.u solicitaria // 38r // axí ac sa magestat, com hont més avant convingués, ab
molta voluntat. E dits senyors deputats, parlant primer lo senyor deputat ecclesiàstic y
aprés lo senyor deputat militar, responent a sa
excel·lència, li agraÿren molt la mercè ab paraules de molts compliments, y li digueren que a sa
excel·lència supplicarien de tot lo que occorreria. Y ab lo acatament y respecte degut sed expediren de sa excel·lència y tornaren en lo consistori de la present casa de la Deputació, ha hont
dits senyors deputats y oïdors, y los magnífics
assessors y advocat fiscal de dit General, comunicaren y tractaren sobre dita offerta y lo que
per aquell se podia a sa excel·lència supplicar, y
perquè aquest matí era tart, dexaren la resolució per lo mateix die aprés dinar, que essent
los sobredits en dit consistori tornaren a tractar del mateix, y resolgueren y delliberaren
que lo molt il·lustre senyor don Berenguer Arnau de Castro, òlim de Cervelló, baró de la Lacuna, deputat militare, de part del present consistori, anàs a sa excel·lència y li supplicàs lo
que baix se dirà, en la relació de dita anada y
embaxada, per dit senyor deputat militar, feta
lo die següent.
Dimars, a XIIII. En aquest die lo dit senyor deputat militar referí als senyors deputat ecclesiàstic y oïdors de comptes, en dit consistori,
que sa senyoria era anat a dit excel·lentíssim
loctinent general y lo que debaix se segueix, lo
qual, axí com per dit senyor deputat militar se
parlava en lengua castellana, fou per mi, dit
scrivà major, scrit, y és del tenor següent, ço és,
“Hallé al virrey en su cámara sentado en un poyo
de una ventana, y hecha la devida cortesia, me
mandó sentar en el otro vanquillo, y le dixe que
ayer, quando su excelencia nos dió razón de su partida para la corte, siguiendo el costumbre // 38v //
que es de no responder a cosa alguna por leve que
a.
b.
c.
d.
e.

si interlineat.
a continuació ratllat sa.
a continuació ratllat b.
a continuació ratllat n.
a continuació ratllat digués.

sea sin consulta, no havíamos respondido a su excelencia de presente, y que ahora, havía parecido que
yo, como uno de los deputados en nombre del consistorio, le besasse las manos por la merced y cortesía
que con él usava en darnos razón de su partida, la
qual juntamente con la vuelta, desseávamos que
fuesse tan dichosa como Dios podía dársela, y que
le supplicávamos que su detención fuesse poco, y que
allá intercediesse con su magestat que viniesse a visitar estos sus reynos, representándole la necessidad que para ello havía y el desseo que todos tenemos de serville, y esperansa de recivir mercedes en
lo tocante a la utilidad y govierno desde Principado, y que para facilitar las Cortes y animar a
toda la tierra, no será de pequenyo momento que su
magestad entendiesse el mucho danno que ella recive y la poca utilidad que a su magestad redunda
del escusado, y que su excelencia podría desengannar a su magestad y dezille nuestra mucha justicia, y certificarle que solo hay en esta tierra un camino para ser servido con dinero que es el tener
Cortes, y en ellas hazer lo que en la proposición se
dize que es desagraviar, y que todo lo demás que a
su magestad podían dezir eran invenciones de ministros poco celozos de su servicio, que no se aprovechavan sinó de desabrimiento y delación, y que
también supplicávamos a su excelencia que advertiesse mucho a su magestad que mirasse en lo que
toca a estos pregones que se hazen en Cathalunya,
porque no tiene, su magestad, por su clemencia,
tan largo poder para hazellos como piensan algunos, que con ruín zelo quieren separar el bien de la
tierra del de su magestad siendo todo uno, que ya
su excelencia tenía mucha experiencia desto, y que
el umor de la tierra pidía ser llevado con la blandura con que siempre los reyes han hecho destos sus
vassallos quanto // 39r // han querido. A lo qual,
en suma, respondió su excelencia que tenía en lo
que era razón nuestra visita y que el desseava las
Cortes porque las tenía por necessarias, y que assí
pensava supplicar a su magestad muy de veras,
que senalasse tiempo en que viniesse a celebrallas,
que ya otra vez le havía supplicado el sobresehimientoa de la esequución del escusado hasta aquellas, y que ahora pensava hazer lo mesmo, y que en
lo de los pregones, que su excelencia cumple con hazer lo que los de su Consejo le dizen, y que en esso y
en lo demás que al govierno deste Principado toca
desseava que su magestad hiziesse lo que el le diría.
Repliquele mostrando la confiansa que de su excelencia teníamos, ahora majormente que a solas con
su prudencia devía lo que a esta tierra y al servicio
de su magestad convenía, pues estaría lexos de algunas personas de quién temíamos que tenían más
cuenta con medrar aplaçiendo que con las dos susodichas cosas, todo lo qual passó en diversas demandas y respuestas con algunas otras cosas no desviadas de la sustancia de lo dicho.”
a. hi ha intercalada la lletra g ratllada.
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En aquest mateix die lo senyor oïdor ecclesiàstic dexà de venir en consistori per causa de sa
indisposició corporal, emperò perquè consentit
y de voluntat sua, se feren les delliberacions en
la present jornada continuades en libre de Delliberacions, les quals per mi, scrivà major, li foren consultades, està en elles continuat ésser
fetes ab intervenció de tots los senyors oïdors
de comptes.
39v

Divendres, a XVII. En aquest die los senyors deputats, per a tractar y aconsellar-se ab persones
dels tres staments del que havian de fer per remey dels agravis y prejudicis devall scrits, manaren convidar e ajustar en son consistori les
persones dels tres staments següents, ço és, per
lo stament ecclesiàstic: los molt reverents senyors misser Guerau Vilana, Jaume Cassador,
Bernadí Font, Paulo Pla, menor, canonges de
la Seu de Barcelona, Galceran Albanell, pabordre de dita Seu, don Miquel Tormo, prior de
Besalú; per lo stament militar: los molt magnífics senyors don Miquel Bosc, don Onofre de
Alentorn, senyor de Seró, Miquel Oliver, Thomàs Pujades, Jaume Salbà, Galceran Burguès y
de Santcliment, en Barcelona domiciliats; //
40r // per lo stament real: los molt magnífics
senyors mossèn Galceran de Navel, conseller
en cap, Miquel Salgueda, Joan Luís Lull, Miquel Bastida, Luís Gilbert, Miquel d’Oms, ciutadans de Barcelona.
E axí, lo mateix die, de les dites persones vingueren en dit consistori, ço és, per lo stament
ecclesiàstic: los ditsa molt reverents senyors
Bernadí Font, Paulo Pla, Galceran Albanell;
per lo militar: los dits molt magnífics senyors
don Miquel Bosc, don Onofre de Alentorn,
Thomàs Pujades, Jaume Salbà; per lo real: los
dits molt magnífics senyors Miquel Salgueda,
Luís Gibert, Miquel Bastida. Als quals los senyors deputats proposaren y digueren que a XV,
reberen una letra dels magnífics cònsols // 40v
// de la vila de Perpinyà de X del corrent, ab què
scriuen que pocs dies fa que lo capità Pedro
Rodríguez de las Varillas, loctinent de sa excel·
lència, ha fetes publicar certes crides ab les
quals prohibeix que ninguna persona, de qualsevol stat o condició sie, puga entrar ni exir de
la dita vila ab arcabús, ni pedrenyal parat de
metxa o roda, ab penes les quals ha fetes y fa
exequutar en los provincials, no sols en persones conegudes y naturals, però encara en persones principals de aquella terra, ço és, cavallers,
burgesos y altres, los quals, vehent una novedat
com aquexa, no.s són volguts dexar desarmar,
pus no eren de for y jurisdicció de la Capitania
General, ni los officials de guerra són jutges
a. dits interlineat.

competents de aquella; y que, per és ser dites
crides molt prejudicials a la jurisdicció ordinària y en violació de molts privilegis, y per part
de dits cònsols se haja supplicat al excel·lent
loctinent general fos servit manar revocar dites
crides, no s’és pogut obtenir. Y, que tocant a
dits senyors deputats la observança de dites
constitucions,a han supplicat a ses senyories
fossen servits interposar-se a la deffensa de dites
constitucions, y procurar la revocació de dites
crides, tant prejudicials y danyoses com més
largament també se entendia de mossèn Galderic Ferrer, cònsol terc de dita vila, qui ha portat
dita letra, en la qual hi ha larga crehència per a
dit mossèn Ferrer qui, explicant aquella de paraula, en effecte, digué y supplicà lo mateix. E
més proposaren també y digueren, dits senyors
deputats a les dites persones dels tres staments,
que lo mateix havien entès de alguns cavallers y
altres persones de aquella terra, e que també lo
die present era estat en // 41r // dit consistorib
mossèn Onofre Paulet, mercader de dita vila de
Perpinyà, ensemps ab lo magnífic misser Pere
Aylla, doctor en drets, ciutadà de la present ciutat, y a ses senyories han dit e informat que, un
qui era estat soldat, féu un debitori a un de la
dita vila, prometent-lo pagar mercantívolment
y de pla, y aprés,c en temps que dit debitor ja no
era soldat, lo dit crehedor lo convingué devant
los cónsols de Lonja de dita vila, qui per dita
promesa feta mercantívolment y de pla eran
jutges competents entre dites parts sobre dit
deute, y sabent lo dit Pedro Rodrígues que
aquell se demanava devant dits cònsols de
Lonja, los manà, a pena de mil ducats, no se entrametessen de dit deutor qui era estat soldat. Y
entenent que los dits cònsols no dexavan de conèxer-ne, manà lo dit Rodríguez altra vegada, a
pena de dos mília ducats, als dits cònsols lo mateix que.s era manat, y lo dit crehedor, entenent dita contenció, procurà de cobrar lo albarà
que tenia de dit debitor, y cessà la instància que
fahia devant dits cònsols qui, pus la part cessava
y no instaria, libertaren ab consentiment de dit
instant lo dit debitor, qui per ço estava pres, y
no.s curaren més de dit negoci.

[1576 ]

E aprés, lo dit Pedro Rodrígues envià quaranta
o sinquanta soldats en una casa de dits cònsols,
que és en lo loc de Vilanova a una legua de Perpinyà, y estigueren allí tota la nit y mig die,
menjant y beventd lo que trobaren en dita casa,
en gran dany y prejudici de dit cònsol, e prejudici notable de les leys d’esta terra y jurisdicció
de dits cònsols, supplicant també dits mossèn
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat no.
a continuació ratllat lo magnífic.
a continuació ratllat y.
a continuació ratllat que.
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Paulet y misser Aylla que, pus en açò també.s
fehia contra constitucions y altres leys del present Principat y comtats, fossen servits manar
procurar lo remey de dits prejudicis y agravis
del modo que.ls és permès, e per son càrrec y
offici són obligats; e, que entenent dits senyors
deputats ésser molt grans los dits prejudicis,
han pregat a dits senyors, // 41v // de dits tres
staments que fossen en dit consistori, y també a
altres qui no són vinguts, e que axí a ses mercès
qui allí eren presents, fahian entendre les dites
cosas y agravis,a pregant-los volguessen aconsellar a ses senyories lo que cerca de açò los paria
fahedor. E dites persones, entesa dita proposició y los agravis y prejudicis que dalt són dits,
tots concordes, aconsellaren a ses senyories
que, ab embaxada de part de ses senyories, fessen a saber los dits agravis a dit excel·lentíssim
loctinent general, y.l supplicassen los manàs revocar. E axí, encontinent, los senyors deputats
elegiren, per fer dita embaxada, los dits molt reverent y molt magnífics senyors Bernadí Font,
Jaume Salbà, Miquel Bastida. E perquè era hora
de vespre y tarda dit excel·lentíssim loctinent
general, a qui se demanà licència per a fer dita
embaxada, digué al síndic del General, per ço a
sa excel·lència tramès, que, per a demà a vuyt
hores, se faria dita embaxada.

dels pedrenyals; y axí digué que era molt gran
burla y mentida que lo qui havia fet dit albarà
no fos stipendiari, perquè.u era estat y vuy ho
és, y havien fet molt mal los cònsols de la
Lonja de Perpinyà de entrometres dels qui no
són de sa jurisdicció, y se desenganassen de
açò los senyors deputats, perquè era verdader
soldat; y en lo que diuen de haver enviat soldats a la torra o casa del cònsol,a era mentida,
y lo que passava en veritat era que Pedro Rodríguez, vent que los cònsols no havien volgut
obeir, havia enviat a la posada de un dels cònsols, per a pendre-li penyores y encara pendre la
persona del cònsol y capturar-la, y que no.l
prengueren per no haver fet bona diligència, lo
que a sa excel·lència pesava; y en lo dels dits
arcabussos, digué que sa excel·lència, no volia
que ningú entràs ab arcabussos ab les rodes altes y canons armats, axí de pedrenyals com altres qualsevol arcabussos, ni ab un ganivet, ni
mig ganivet, ni un bastó, perquè axí convenia,
y de aquexa manera entenia sa excel·lència se
havia de fer per lo bon govern de aquella terra
de Perpinyà, y axí ho pensava fer, y havia dat
orde que axí se guardàs y governàs, y que un
burgès de allí, lo nom del qual no li recordava,
s’era atrevit, passant per lo portal ha hont era
lo cos de la guarda, voler acoltellejar un soldat,
y a sa excel·lència havia pesat com dit Pedro
Rodríguez no.l havia pres y penjat; y que axí sa
excel·lència havia dat orde que, cercant algú
qüestió en los portals o en lo cos de la guarda,
li tirasen quaranta arcabussades o que.l penjassen; e que sa magestat li havia manat guardar
aquella terra, y entenia sa excel·lència la havia
de guardar y governar de aquexa manera, yb //
42v // de altra manera no la sabria guardar y
governar, y que si los senyors deputats ho sabienc fer de altra manerad ho diguessin,e perquè sa excel·lència sempre havia governat y
guardat de aquexa manera totes les terres que
sa magesat li ha manat guardar y governar. E
dits senyors deputats, aprés de oÿda dita relació, lo que més avant cerca dites coses restava a
fer y de dita resposta se comprenia, dexaren
per a altra hora y consulta.

Misser Pere Çabater. En aquest die lo magnífic
misser Pere Çabater, doctor del Reyal Consell
Civil provehït en lo loc que era del magnífic
misser Hadrià Vilana, ha prestat lo jurament
acostumat. Enb aquest matex die lo dit senyor
misser Hadrià Vilana,c provehit de adjunct de
regent la Reyal Cancellaria per la senectut del
senyor misser Barnabé Serra, ha prestat lo jurament acostumat.
Dissapte, a XVIII. En aquest die los dits senyors
Bernadí Font, Jaume Salbà y Miquel Bastida
vingueren en lo consistori dels senyors deputats, entre vuyt y nou hores de matí y, per orde
de ses senyories, seguint lo consell del die de
hayr, anaren a sa excel·lència per a fer dita embaxada. E poc aprés, tornats en dit consistori,
digueren y refferiren a ses senyories que a sa
excel·lència havien // 42r // explicat dita embaxada de tots los sobredits agravis, en lo ajust del
die de hayr per ses senyoriesd proposats y deduhits, supplicant-lo fos servit manar-los remediar. E que sa excel·lènciae los digué que volia
primer respondre al segon cap de dita embaxada, que era lo que.s pretenia del deute del soldat, y aprés al primer cap que era lo de la crida
a.
b.
c.
d.
e.

Dimarts, a XXI. En aquest die, de matí, lo excel·
lent don Ferrando de Toledo, prior de Castella,
loctinent general de sa magestat en lo present
Principat y comtats, és partit de la present ciutat per anar a la cort de sa magestat.
43r

Diumenge, a

XXVI.

En aquest die, de matí, en

a. a continuació ratllat que.
b. a continuació ratllat no.
c. a continuació ratllat sabien de.
d. a continuació ratllat leyd.
e. a continuació ratllat a sa excel·lència y que sempre segons
dix.

a continuació ratllat y.
en...acostumat intercalat al marge esquerre.
a continuació ratllat regent.
a continuació ratllat proposats.
a continuació ratllat responent.
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los graons y al derredor de dit túmol. Y perquè
los dits senyors deputats lo die de hair, per part
de dita excel·lentíssima senyora dona Hierònyma y de dit il·lustríssim senyor don Joan, foren
convidats per ésser en dit cors present, anaren
allí los dits senyors deputats ecclesiàstic y militar y oïdors ecclesiàstic y real, essent los altres
absent per ésser com és dit malalts, acompanyats de lurs officialsa y ab los porters devant
portant les masses altes, y anant tots ab gramalles de dol. Y en la celebració de dit cors present, los senyors deputats y oïdors segueren al
altar major de dita capella a la part esquerra, y a
la part dreta segueren lo spectable senyor don
Pedro de Cardona, portantveus de general governador en lo present Principat, y qui ara en
aquell presideix per absència del excel·lentíssim
loctinent general, e aprés lo dit il·lustríssim don
Joan de Súnyega, fill de dit defunct, e aprés
d’ell molts altres senyors y cavallers ab ses gramalles de dol.

la capella de la present casa de la Deputació se
féu solemne offici del gloriós sant Jordi, per lo
torneig que lo dit die se féu en la plassa del
Born de la present ciutat, y los quatre mantenedors de dit torneig segueren dins dita capella,
oÿnt la missa entre los senyors deputats y
oïdors.
44r

Marts

MDLXXVI

Dimecres, a VII. Primer die de Quaresma. En
aquest die no.s té consistori, y solament vingueren los senyors deputats per oyr missa en la
capella de la present casa, y pendre la cendra beneyta.
46r

Dissapte, a XXIIII. En aquest dia, de gran matí,
arribà nova en la present ciutat que lo excel·
lent senyor don Luís de Requesens, comanador
major de Castella y governador per sa magestat
dels stats de Flandes, morí en Flandes a V del
corrent. L’ànima del qual Nostre Senyor tinga
en la sua glòria.
Diumenge, a XXV. En aquest die los senyors
deputats, acompanyats dels officials y ministres del General, ab los porters devant ab les
masses altes y tots anant ab gramalles de dol,
anaren, ço és, los senyors deputat ecclesiàstic y
militar y oïdors ecclesiàstic y real, per ésser los
altres malalts, en casa de dit senyor comanador major, ha hont la excel·lentíssima senyora
dona Hierònyma de Stalric, muller sua, y lo
il·lustríssim senyor don Joan de Súnyega, són
fill, tenien dol de la dita mort, y visitaren lo
dit senyor don Joan y estigueren en lo dol per
més de un quart.

47v

Dimarts, a XXVII. En aquest die los senyors don
Pedro de Santcliment y Phederic Pol, donzell,
en Barcelona domiciliats, de part de la excel·
lentíssima senyora dona Hierònyma de Stalric y del il·lustríssim senyor don Joan de Súnyega, convidaren los senyors deputats per al
cors present que lo die següent se havia de fer
en la església del palau de sa excel·lència, per
l’ànima del quòndam senyor comanador
major.

MDLXXVI

Dimecres, a IIII. Festum sancti Ambrosii.
48r

Dilluns, a VIIIIo. En aquest die, de matí, lo senyor deputat real vingué en lo present consistori ha hont, per sa indisposició, no era estat
des de XXVI de janer proppassat fins lo die
present.
Dimarts, a X. En aquest die, aprés dinar, vingueren en consistori los molt reverent y magnífics senyors misser Francesc Montaner, canceller, misser Miquel Ferrer, misser Pere Sabater,
misser Francesc Sala y misser Hierònym Pasqual, per a tractar sobre los dubtes de què, per
los senyors deputats, los és demanat vot y
parer.

Dilluns, a XXVI. En aquest die se celebrà en la
present ciutat la festa de la Anunciació de Nostra Senyora.
46v

Abril

[1576 ]

Dimecres, a XI. En aquest die, de matí, lo senyor oïdor militar vingué en lo present consistori ha hont, per sa indisposició, havia alguns
dies no era vingut.
49r

Dimecres, a XXVIII. En aquest die, en la església
de la dita casa o palau de dit quòndam comanador major, que és en la present ciutat, se féu
molt solemne offici, vulgarment dit cos present, per la ànima de dit quòndam don Luís de
Requesens, comanador major, ab molt alt y solemne túnel ornat de gran número de atxes en

Dissapte, a XXI. En aquest die los senyors deputats vingueren en la casa de la Deputació y ordenaren lo que convenia per a la pròxima festa del
gloriós sant Jordi.
Diumenge, a XXII. Festum Pascha Resureccionis
Domini Nostri Jesuchristi. En aquest die, aprés
dinar,b per manament dels senyors deputats,
foren convidades, per a les primeres y segones
vespres del gloriós sant Jordi, les persones que
s’acostuman convidar per semblant festa y ala. a continuació ratllat y dels.
b. a continuació ratllat los s.
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tres, conforme un memorial recondit en la scrivania major. E feren-se les primeres vespres ab
la solemnitat acostumada, a hont vingueren los
senyors deputats y oïdors molt acompanyats.
49v

50v

Dilluns, a XXIII. Festa del gloriós màrtyr y cavaller sant Jordi. En aquest die se féu solemne offici y sermó del gloriós sant Jordi en la casa de
la Deputació,a ha hont foren los senyors deputats y oïdors de comptes, quiscú dels quals per
si, en l’orde acostumat, vingué y se’n tornà
molt acompanyat de senyors y altres persones
de tots staments, axí com també eren vinguts lo
die proppassat a les primeres vespres. Y vingué
també lo spectable senyor don Pedro de Cardona, portantveus de general governador, y per
absència del excel·lentíssim senyor loctinent
general, president en la present ciutat y Principat, e los magnífics consellers de dita ciutat, qui
quiscun any acostumaven venir a dita festa, no
vingueren per la competència y qüestió que tenen ab dit senyor governador, per causa del
coxí que pretén tenir devant dits consellers, e
foren també en dit offici molts altres senyors y
persones de tots staments y moltes dames y senyores. E lo molt reverent senyor Antoni Quintana, canonge de la Seu de Barcelona, oïdor de
comptes ecclesiàstic, digué la missa, y dos altres
canonges de dita Seu serviren de diaca y sots
diaca, y predicà lo molt reverent pare fra Francesc Boteller y de Oliver, del orde de sant Bernat, prior del monestir de Natzareth de la present ciutat, germà del senyor deputat ecclesiàstic. E aprés dits senyors deputats y oïdors se’n
tornaren acompanyats, axí com eren vinguts. E
aprés dinar, a les segones vespres, vingueren,
axí mateix, dits senyors deputats y molts altres
senyors y altres persones, y no se’n tornaren
acompanyats sinó que quiscú se’n anà com li
apparegué, y com quiscun any aprés de les segones vespres se acostuma; y dit senyor governador no.y vingué, ni tampoc dits consellers, y
en totas les vespres, missa y altres hores de dita
festa se féu la música y cantòria acostumada.

Maig

MDLXXVI

Dimarts, lo primer. En aquest die lo molt il·lustre senyor don Berenguer Arnau de Castro,
òlim de Cervelló, deputat militar, partí de la
present ciutat per anar a visitar lo seu bescomtat de Illa.
Dijous, a III. Invencio Sancta Crucis.
51r

Divendres, a IIII. En aquest die lo magnífic misser Hierònym Pasqual, doctor del Real Consell
Civil, qui és estat elegit per sa magestat per rea. a continuació ratllat y.

gent de València, és partir de la present ciutat
per anar a exercir dit offici de regent.
Dimecres, a VIIIIo. En aquest die los senyors
don Miquel Desbosc, Miquel Oliver y Joan
Luís Lull // 51v // vingueren en lo consistori
dels senyors deputats y de part del stament militar, qui de present estava ajustat en lo Capítol
de la Seu de la present ciutat, digueren a ses
senyories que lo dit stament militar havia molt
consyderat lo cartell que en abril proppassat,
de part dels molt reverent pares inquisidors,
fou publicat en les yglésies de la present ciutat
sobre la prohibició de portara o vendre cavalls
a estrangers, y los prejudicis y agravis que los
dits pares inquisidors en dit cartell han fet al
present Principat y als privilegis, constitucions
y altres leys de la terra, y ha trobat dit stament
militar ésser molts los dits agravis y que pus
spertanyia als senyors deputats, per obligació
de lurs officis procurar lo remey y reparació de
dits agravis, representaven aquells de part del
dit stament militar a ses senyories, supplicantlos fossen servits procurar dita reparació y remey per observança de dits privilegis, constitucions y altres leys, com de ses senyories se confia. E dits senyors deputats, encontinent, se
offeriren voler entendre dits agravis y tot lo
que més avant occorregués per a procurar lo
remey de aquells, se offeriren també fer ab
molta voluntat y diligència. E axí, poc aprés,
essent los dits embaxadors fora del consistori,
los dits senyors deputats per a entendre, tractar y aconsellar-se de dits negocis elegiren les
persones dels tres staments següents, ço és, per
lo stament ecclesiàstic: los molt reverents senyors Carles de Sagarriga, ardiacha de Benasc
y canonge de la Seu de Barcelona, don Miquel
Tormo, prior de Besalú, Philip Quintana, abbat de Sureda, abbat Agulló; per lo stament
militar: los senyors don Miquel Bosc, Miquel
Oliver, Riambau de Corbera, senyor de Linàs,
Andreu Sacosta, en Barcelona domiciliats;b //
56r // per lo stament real: los senyors Joan
Luís Lull, Miquel Salgueda, Miquel Bastida,
Luís Gibert, ciutadans de Barcelona. E més
per lo mateix effecte elegiren los doctors següents, ço és, los molt reverent y magnífics,
misser Guerau Vilana, canonge de la Seu de
Barcelona, misser Miquel Ferreró, misser Miquel de Tamarit, misser Andreu Ferrer, misser
Francesc Ubac, misser Francesc Serra, misser
Joan Amellc
Dijous, a X. En aquest die, de matí y aprés dia. portar o, interlineat.
b. a continuació dues crides dels inquisidors, insertes en els folis
52r-55r del dietari, i transcrites a l’apèndix 3.
c. a continuació ratllat e los.
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nar, per orde dels senyors deputats vingueren
en consistori los dits doctors elegits per a tractar sobre dits agravis, fets per los dits inquisidors, y axí tractaren lo que occorria sobre
aquells. En aquest mateix die, aprés dinar, per
orde també de dits senyors deputats, y sobre lo
mateix, vingueren les dites persones eletes, y
tractaren lo que també occorria, y procuraren
haver còpia de dit cartell la qual és ací cosida.
Divendres, a XI. En aquest die, també de matí y
aprés dinar, vingueren los dits doctors y tractaren sobre dits negocis.
En aquest mateix die lo magnífic misser Frances Gort, // 56v // assessor del General, digué
als senyors deputats que ell d’ecí mateix era estat en aquest die, aprés dinar, ab los reverents
pares inquisidors, y tractant ab ells de dits agravis, passaren moltes coses cerca de aquells y
que, en effecte, dits pares inquisidors se justificaven molt, y mostraven no haver tingut intent
de prejudicar en res lo present Principat y comtats per la publicació de dit cartell, y que mostraven tenir molta voluntat y desig de remediar
los agravis, si alguns en ells eren fets, y que
també, en effecte, dit misser Gort los digué que
los senyors deputats y tot lo Principat no desitjaven fer prejudici algú ni cosa que fos contra lo
líbero exercici de Sant Offici de la Inquisició,
sinó en totes coses de aquell servir y affavorir-lo
en tot lo que humanament fos possible, y que
axí pendrian pler que los dits agravis se remediassen de la millor manera que.s pogués fer y estigués bé al Sant Offici y a la terra, y que esta
voluntat de dits senyors inquisidors diria a ses
senyories. E dits senyors deputats respongueren a dit magnífic misser Gort, que.ls havia fet
servey de fer-los entendre lo sobredit, y que
procuràs ab dits pares inquisidors com se poria
fer y assentar dit remey, que estigués bé a tots y
no haguessen de entrar en contencions y competències, pus lo intent de ses senyories era tenir tot lo respecte que.s deu al Sant Offici de la
Inquisició y ministres de aquell. E axí dit magnífic misser Gort restà en càrrec de ésser intercessor y mediadora en lo sobredit.
Dissapte, a XII. En aquest die vingueren los dits
doctors y tractaren sobre dits negocis dels pares
inquisidors.
57r

general governador en lo present principat de
Cathalunya, y de present president del dit Principat per absència del excel·lentíssim loctinent
general, vingué en lo consistori dels senyors deputats, y rebut per ses senyories ab lo degut respecte y acatament, y assegut en lo loca del consistori més preeminent, tractant als senyors
deputats ab molta cortesia y dient-los moltes vegades, vostres senyories, los supplicà volguessen manar als officials de la bolla de la present
ciutat que continuassen en manifest del General
certes peçes de herbatge que, per provisió dels
forçats de les galeres de sa magestat, se havian
de comprar y guardar en la present ciutat fins que
fossen per a tallar. E los senyors deputats, responent ab lo mateix respecte y cortesia, y tractant
també al dit senyor governador y dient-li vostra
senyoria, se offerirenb fer, per servey de sa magestat y de dit senyor governador, tot lo que.ls
seria possible ab molt gran voluntat.
57v
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Dilluns, a XXI. En aquest die los senyors deputats donaren licència a mossèn Jaume Alòs Colom y a mossèn Pau Ferrer, sobrecollidors del
General, de anar a les sobrecol·lectes; y donaren a quiscú, essent tots presents en consistori,
un memorial del que han de fer en totas las sobrecol·lectes en bé del General, del qual memorial resta còpia en la scrivania major.
En aquest mateix die vingueren en lo consistori
dels senyors deputats los senyors don Alonso
d’Erill, // 58r // baró d’Erill, don Joan d’Erill,
Thomàs Pujades, Galceran Pau Lull, don Joan
Burguès, Pere Joan de Sanctcliment y supplicaren als senyors deputats que fossen servits recordar-se de procurar lo remey convenient dels
agravis resultants de la publicació del cartell
dels pares inquisidors, los dies proppassats publicat, prohibint no.s puguen líberament vendre los cavalls en Cathalunya. E los senyors deputats los respongueren que.ls agrahien lo bon
recort que tenien de solicitar-los lo dit negoci,
encara que no fos mester, certificant-los que
no.s levava la mà de fer tot lo que més y millor
convenia per bé de dit negoci, com ab la ajuda
del senyor molt prest entendrian.

58v

Dilluns, a XIIII. En aquest die, aprés dinar, vingueren en consistori los dits magnífics doctors,
y tractaren sobre dits negocis del cartell dels pares inquisidors.
Dimarts, a XV. En aquest die lo molt il·lustre
senyor don Pedro de Cardona, portantveus de

Diumenge, a XXVII. En aquest die, de matí, lo
molt il·lustre senyor don Berenguer Arnau de
Castro, òlim de Cervelló, deputat militar, qui
era anat al seu bescomtat de Illa y altres parts
de Rosselló, arribà en la present ciutat y en la
present casa de la Deputació, ha hont en aquella hora venien los altres senyors deputats y los
molt reverent y magnífics oïdors de comptes, y
lo mantenedor y aventurers de la justa de la
a. a continuació ratllat mes.
b. a continuació ratllat do.

a. a continuació ratllat de las.
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confraria de sant Jordia per oyr la missa y offici, per causa de la justa que en aquest die se
havia de fer en la present ciutat. En aquest mateix matí se celebrà la dita missa y offiçi solemnament, axí com és acostumat en semblant
die. En aquest mateix die, aprés dinar, se féu
dita ajusta com appar en lo libre de dita confraria.
En aquest mateix die los senyors deputats y
oïdors de comptes, attès que per part del molt
magnífic senyor misser Hadrià Vilana, regent la
Real Cancellaria, eren certificats que lo excel·
lent senyor don Ferrando de Toledo, prior de
Castella,b qui venia de la cort de sa magestat
novament provehit del càrrec de virrey del present Principat y comtats de Rosselló y Cerdanya, arribaria dimarts primervinent en la ciutat
de Leyda, y prestaria allí lo jurament acostumat, y també havia tramès a dir a ses senyories
que rametesen allí lo síndic de dit General, per
assistir a dit jurament com se acostuma, y que
ses senyories li havien respost que no podien
trametre dit síndic que primer no haguessen
vist y fet registrar, en la present casa de la Deputació,c lo privilegi de virrey que dit excel·lent
prior de Castella // 59r // novament portaria, y
que dit magnífic regent esforçava molt que.s
trametès dit síndic sens veure primer dit privilegi, dient que no.y havia temps per a trametre’l
abans de dit jurament, y que per descuït del secretari de dit excel·lent prior no s’era tramès, y
que sens dubte estaria com lo passat, y que allí,
abans de ditd jurament, lo monstrarien a qui
dits senyors deputats ordenarien y manarien. Y
aprés de moltes rèpliques y consultes sobre açò
tengudes entre dits senyors deputats y regent,
per medi dels magnífics assessors y advocats ordinaris e advocat fiscal de dit General y altrament, los dits senyors deputats y oïdors determenaren que lo síndic del General partís per la
posta y ab molta diligència per a dita ciutat de
Leyda, ab la instrucción del que havia de fer en
cas que lo dit excel·lent prior de Castella, abans
de jurar hagués primer mostrat açí lo dit privilegi y aquell fos registrat com és dit, y també en
cas que volgués jurar sens ésser primer, com és
dit, mostrat y registrat, y ab letras també de favor per als senyors bisbe y paers de dita ciutat
de Leyda, que són en registre, e ab una supplicació y requesta ordenada y firmada per los assessors y advocats ordinaris de dit General, per
a presentar a dit excel·lent prior,e y altras semblants requestes per a presentar als dits senyors
bisbe y paers de Leyda, y a quiscú dels magnífics
a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat que.
a continuació ratllat dimars.
a continuació ratllat que.
a continuació ratllat man.
a continuació unes lletres ratllades il·legibles.

doctors del Real Consell Criminal de Cathalunya, qui en dita ciutat speraven lo dit excel·lent
prior; en dit cars que volgués jurar sens ésser primer, com és dit, mostrat y registrat dit privilegi,
de les quals requestes ordenades se fa menció en
dites instruccions y són del tenor següent, la que
se ha de presentar a dit excel·lent prior:
“Com als deputats del principat de Cathalunya
los estiga partícularment commesa la observança de les generals constitucions, capítols y actes
de Cort, privilegis, usos, pràtiques y estatuts e
altres leys de la terra, conforme a la disposició
// 59v // y tenor dels quals se ha y deu administrar en tot lo present Principat la justícia per la
magestat del rey, nostre senyor, o per son primogènit y governador general, y tota hora y
quant són enviats al present Principat, loctinents generals de la magestat del senyor rey,
ans que presten ni puguen prestar jurament, ni
oyr sentència de excomunicació, ni entendre en
ningua manera de exercici y administració de
justícia, són tinguts y obligats conforme a dites
constitucions y leys de la terra, trametre a dits
deputats lo privilegi que lo senyor rey los concedeix per a què aquell puguen veure, regonèxer y registrar en la casa de la Deputació. Y vist
y regonegut, provehir a qualsevol prejudici, violació o lesió que pogués resultar a les dites
constitucions y altres leys de la terra. Y axí ho
han acostumat fer sempre tots los loctinents
generals y vostra excel·lència, totes les voltes
vostra excel·lència volria y entendria en la present ciutat de Leyda prestar jurament y oyr sentència de excomunicació com a loctinent general de sa magestat, y fer y exercir actes de
administració de justícia, y no haja fins vuy feta
ostensió ni exhibició de privilegi algú de sa magestat als dits deputats, y per ço no.ls consta ni
los pot constar que vostra excel·lència tinga facultat ni jurisdicció alguna per sa magestat, per
a poder en lo present Principat administrar justícia. Y axí lo prestar dit jurament y oir sentència de excomunicació, o fer y exercir lo actes
alguns com a loctinent general, serie evident
prejudici de les dites constitucions y altres leys
de la terra, y particularment de la superioritat,
preheminència, jurisdicció y authoritat de la
magestat real, a la qual a soles o a son primogènit y general governador, com és dit, toca y se
esguarda la universal administració de la justícia en lo present Principat, per ço, los dits deputats e,o, lo síndic del General en nom seu,
premesa la deguda reverència // 60r // de vostra
excel·lència, suppliquen, y en quant menester
és, requeren no procehesca en prestar lo dit jurament, no hoyr la dita sentència de excomunicació, ni faça ni exercesca acte ni exercici algú
com a loctinent general, que primer no haja
festa la ostensió y exhibició de son privilegi real
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als dits deputats, per los effectes sobredits, com
és obligat y ha sempre acostumat, y sie servit no
voler fer novedat alguna, la qual no podria dexar
de ser molt prejudicial a les dites constitucions y
leys de la terra, y a la dita preeminència, authoritat y jurisdicció real. Y ab la matexa reverència y
acatoa, protestan que no consenten, ans expressament dissentexen, a qualsevol prestació de jurament y sentència de excomunicació que vostra
excel·lència, com a loctinent general entengués
oyr, y altres qualsevol actes que com a loctinent
general entengués fer, sens que primer haja feta
la dita exhibició y ostensió de dit privilegi als dits
deputats en la forma acostumada, com a coses y
actes fets en tal cas per persona sens jurisdicció
alguna. Requirint, etcètera.”

dits agravis, aprés de ésser explicada la embaxada y que entre ells y dits pares inquisidors era
estat molt altercat sobre dits negocis; y entenent dits prejudicis digueren, en effecte, que
no era estat lur intent fer ninguna cosa en prejudici de la terra y que mirarien lo que.s poria y
deurie fer per a correspondre // 61r // al bon
respecte y voluntat que los senyors deputats y
lo General e tot lo present Principat, tenen al
Sant Offici y coses de aquell.

Juny

60v

MDLXXVI

Divendres, lo primer. En aquest die vingueren
en consistori, per orde dels senyors deputats,
les persones eletes, y tractaren sobre los negocis
occorrents dels prejudicis del edicte dels pares
inquisidors sobre la prohibició del líbero comerci dels cavalls y altres coses.

Les altres requestes són com la precedent, mudat solament a cada un lo que per son càrrec li
toca.
Dilluns, a XXVIII. En aquest die los senyors deputats y oïdors de comptes, consyderada la importància y qualitat del negoci que de present
occorra sobre lo jurament de virrey que lo
excel·lent don Ferrando de Toledo ha de prestar en la ciutat de Leyda, delliberaren que lo
magnífic misser Luís de Copons, advocat fiscal
del General, portant en sa companyia lo dit síndic, vaja a dita ciutat de Leyda per a encaminar
y guiar lo que dit síndic havia de fer cerca dites
supplicació y requestes y altres coses occor
rents, perquè dit jurament no.s prestàs ni rebés
sens primer ésser vist y registrat dit privilegi,
com més largament se conté en la delliberació y
altres coses per ço expedides.

[1576 ]

61v

Dimecres, a XXX. En aquest die, per orde dels
senyors deputats, de matí, vingueren, en la present casa de la Deputació, les persones eletes
per a tractar sobre los agravis que los pares inquisidors havien fet en lo edicte de què, com en
altres jornades és dit, havien fet publicar prohibint lo líbero comerci dels cavalls y altres coses,
y aprés de haver tractar sobre dits negocis, resolgueren que, de part de dits senyors deputats
y persones electes, se fes embaxada a dits pares
inquisidors, referint los dits agravis y supplicant-los los volguessen remediar, y per a fer
dita embaxada nomenaren los reverent y magnífics senyors, don Miquel Tormo, prior de Besalú, Miquel Oliver, donzell, Joan Luís Lull,
ciutadà, y los magnífics assessors y advocats ordinaris del General. Los quals en aquest mateix
die, aprés dinar a les tres hores, feren dita embaxada, y tornats en consistori, referiren en effecte, que los dits magnífics assessors, molt largament, informaren a dits pares inquisidors de
a. a continuació ratllat prote.

Dilluns, a IIII. En aquest die lo magnífic mossèn Hierònym Serapio de Sorribes, receptor de
les pecúnies del Sanct Offici de la Inquisició, y
mossèn Joan Bonet, un dels secretaris de dit
Sant Offici, vingueren als senyors deputats qui
eren en son consistori y digueren, que de part
dels molt reverents pares inquisidors, tornaven
resposta a dits senyors deputats de la embaxada
que, de part de ses senyories, a XXX del passat
fon feta a dits senyors inquisidors. Y en effecte,
digueren que dits senyors inquisidors, desitjant en tota cosa conservar la correspondència
que s’acostuma y deu tenir entre ses senyories y
dits senyors inquisidors, pregaven a ses senyories fossen servits anomenar unaa persona per
sa part, que dits senyors inquisidors ne anomenarian altra, les quals vessen y entenguessen
dits agravis, y lo modo y forma com se havien
de remediar, perquè no era intent de dits senyors inquisidorsb fer prejudici ni agravi algú a
les leys del present Principat. E dits senyors deputats los respongueren, en effecte, que besaven les mans de ses senyories paresc inquisidors, per la cortesia ab què tractaven aquest
negoci, y que.ls farian a saber lo que.s determinaria cerca dita resposta de embaxada. E aprés,
encontinent, que dits magnífic mossèn Sorribes y mossèn Joan Bonet foren fora del dit
consistori, regonexent dits senyors deputats y
prenent en molt compte la dita resposta y offerta de dits senyors inquisidors, manaren al
magnífic misser Gort, altre dels magnífics assessors ordinaris del General, que de part de
ses senyories, anàs a besar les mans de dits senyors inquisidors, per la sobredita offerta y cortesia, y.ls mostràs lo gran contento que dits sea. una interlineat.
b. a continuació ratllat haver.
c. pares inquisidors interlineat al marge esquerre.
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nyors deputats ne tenien, y tots los altres senyals de agrayment que al dit magnífic misser
Gort millor apparegués. Lo qual magnífic misser Gort, encontinent, anà, y tornat aprés en
consistori, referí també a ses senyories lo molt
contents que // 62r // los dits senyors inquisidors tingueren de dita embaxada, y resposta
donada per lo dit magnífic misser Gort, y la
molta volunat que tenien de remediar los agravis que.s trobarien en dits edictes.

molt il·lustres senyors deputats del General de
Cathalunya en son consistori, ensemps ab los
molt reverent y magnífics oïdors de comptes ecclesiàstic y real, lo militar absent de la present
ciutat, en presència de mi, Luís Rufet, scrivà major de dit General, y dels magnífics misser Francesc Gort, mossèn Miquel Ciurana, Antic Ribot
de Palmerola, donzells en Barcelona domici-.
liats, y de mossèn Pau Calopa, notari de Barcelona, Melchior Rovira y Jaume Joan Bosc, porters reals deservints la present casa, ciutadans de
Barcelona, testimonis a les coses devall scrites
cridats, vingué en dit consistori mossèn Joan
Bonet, notari, un dels secretaris del Sant Offici
de la Inquisició en lo principat de Cathalunya; y
encontinent, feta deguda cortesia, digué de paraula a ses senyories que los molt reverents pares
inquisidors bessen les mans de ses senyories, y.ls
certifiquen que la intenció de dits senyors inquisidors ésa // 63r // que sie servat aquest edicte,
specialment, en lo dels cavalls y altres coses,
dient-ho de un edicte estampat que a dits senyors deputats presentà y liurà, lo qual és del tenor següent: “Nos los inquisidors contra la herètica pravitat etcètera.” Sie insertat segons sa
tenor, lo qual és açí cosit. E los senyors deputats
li respongueren que besaven les mans a dits senyors inquisidors per la bona voluntat que ab
obres mostran y tenen de servar les constitucions y altres leys d’esta terra, y per la cortesia y
bon modo ab què han remediat los agravis que,
per part de dits senyors deputats, se pretenia
eren fets a dit Principat en la publicació de altres
edictes, offerint-se a servir a dits senyors inquisidors en tot lo que per part d’esta casa y del General los poran servir, axí en particular com en general, presents per testimonis los sobredits. E lo
que més avant, en les jornades precedents, se
han tractat per los dits negocis de agravis fets en
los edictes de dits inquisidors y en lo present libre no és continuat, se trobarà largament en una
informació que de stos negocis, ses senyories entenen manar rebre de les persones que.ls han
tractats y en ells han entrevingut, en la qual
també més largament està contengut lo que en
lo present libre està scrit en diverses jornades.

En aquest mateix die los senyors deputats, havent entès que la anada feta en la ciutat de Leyda, estos dies proppassats, per tots los magnífics doctors del Real Consell Criminal per
sperar allí lo excel·lent don Ferrando de Toledo, prior de Castella, qui.s dehia venia provehit novament de càrrec de virrey, dexant en la
present ciutat lo spectable governador o portantveus de general governador, sens consell,
era contra expressa constitució de Cathalunya,
manaren, encontinent, ésser ordenada una requesta y, per propri correu per la posta y ab
molta diligència, ésser tramesa al magnífic misser Luís de Copons, advocat fiscal del General,
qui per negocis del jurament de dit excel·lent
prior era en Leyda, perquè la fes presentar per
lo síndic del General, qui també era allí, a
quiscú dels dits magnífics doctors del Real
Consell, essent-ne ja presentada altra sobre lo
mateix,a per part del General, a dit spectable
portantveus de general governador, com appar
en la scrivania major de dit General. E de la que
fou presentada en Leyda a dits doctors se reberen actes en poder de Miquel Joan Calull, notari
públich y scrivà peticioner, a V del corrent, segons aprés se ha entès y s’és vist en les còpies auctèntiques de dits actes, recondits en lo archiu
de la scrivania major de la present casa, ob en la
bossa dels negocis comuns del corrent trienni.
En aquest mateix die, aprés dinar, per propi
correu, fou tramès lo nou privilegi de virrey de
dit excel·lent prior, y abans de haver jurat en
Leyda fou registrat y tornat allí.
62v

Dimecres, a VI. En aquest die vingueren en
consistori, per orde dels senyors deputats, les
persones eletes, y tractaren sobre los negocis
occorrents dels prejudicis del edicte dels pares
inquisidors.
Dijous, a VII. En aquest die també vingueren
les dites persones eletes y tractaren sobre los
matexos negocis de dit edicte.
Divendres, a

VIII.

En aquest die fou enterrat lo cos del magnífic
misser Joan Jofre, quòndam, doctor del Real
Consell Civil de Cathalunya, que sie en lo cel.
63v

En aquest die, essent los

a. a continuació ratllat ab.
b. o interlineat.

Diumenge, a X. Festum Penthecostes.
Dilluns, a XI. En aquest die, aprés dinar, tenint
los senyors deputats relació del correu del General, qui per ço era estat tramès, que lo excel·
lent don Ferrando de Toledo, prior de Castea. a continuació una crida dels inquisidors, inserta entre els
folis 62v-63r del dietari, i transcrita a l’apèndix 3.
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lla, qui novament era estat provehit de virrey del
present Principat y comtats de Rosselló y Cerdanya, com a ses senyories constava per son real
privilegi, que abans de jurar en la ciutat de Leyda
y de entrar en lo present Principat era estat tramès a ses senyories y registrat en la present casa
en lo modo acostumat, havia de entrar en la present ciutat a les set hores, aprés dinar, acompanyats dels officials y ministres del General, junctament ab los molt reverent y magnífics oïdors
de comptes, anant los porters devant ab les masses altes y tots a cavall, isqueren a rebre dit excel·lent senyor virrey, anant per lo Call y la Boqueria y per lo carrer del Hospital y exint per lo
portal de Sant Antoni, anaren fins en dret de
Sans, y allí aguardaren fins que veren sa excel·
lència, y essent en vista sua, anaren avant fins
que arribaren a hont era, y fet lo degut acatament
y dada la benvinguda, lo senyor deputat ecclesiàstic se posà a la mà esquerra de sa excel·lència,
y perquè sa excel·lència donà la mà dreta al il·lustríssim senyor don Joan de Súnyega, comandador major de Castella, qui abans venia a la mà esquerra de sa excel·lència, lo senyor deputat
militar se posà en la matexa filera a la mà esquerra
de dit senyor deputat ecclesiàstic, y devant en altra filera anaren los senyors oïdors de comptes
ecclesiàstic y real, essent absent lo militar, y devant dits // 64r // oïdors anaven los porters de sa
excel·lència y dels senyors deputats en lo modo
acostumat. Y axí anaren fins que arribaren los
magnífics consellers de la present ciutat, los
quals aprés arribaren, y en arribant, dits senyors
deputats, ab lo degut acatament y cortesia, se
despediren de sa excel·lència y se’n tornaren per
lo mateix camí, fins al portal de Sant Antoni, y
allí guiaren per lo camí de la torra de don Martí
Meca, e isqueren al monestir dels Àngels y de
allí, per lo carrer de na Canudaa, se’n tornaren
en la present casa de la Deputació.

deputats y oïdors de comptes, acompanyats
dels officials de la present casa y de les cases del
General y Bolla, anant los porters devant portant les masses altes, anaren a besar les mans de
sa excel·lència y donar-li lo parabé de la nova
vinguda, offerint-se, per part del General y de
tot lo Principat, de servir a sa excel·lència en tot
lo que fos son servey. E sa excel·lència los rebé
ab molta cortesia y se offerí a fer, per ses senyories y tot lo present Principat, tota la mercè y
favor que occorregués per lo partícular affecció
que tenia a dit Principat.
65r

Dilluns, a XVIII. En aquest die, de matí, vingué
en lo consistori dels senyors deputats mossèn
Sebestià Costa, secretari del excel·lent senyor
loctinent general, y de part de sa excel·lència digué, a dits senyors deputats, que sa excel·lència
li ha manat digués a ses senyories que lo die present, aprés dinar a les sinc hores, fossen en lo palacio de sa excel·lència per a tractar-los un negoci
de sa magestat. E dits senyors deputats respongueren que serien allí, axí com sa excel·lència
manava. E aprés del sobredit se entengué que sa
excel·lència, per lo mateix negoçi, havia enviat a
demanar quasi tots los cavallers y senyors qui.s
són trobats en la present ciutat.

En aquest mateix die, aprés dinar, los senyors

E lo mateix die, aprés dinar a dita hora, dits senyors deputats y los molt reverent y magnífics
oïdors de comptes, acompanyats dels officials y
ministres del General y los porters devant portant les masses altes, anaren a sa excel·lència qui
estava en una cambra o sala gran de sa casa, a palacio, a la part de la marina, y en companyia de
sa excel·lència estaven lo molt il·lustre senyor
don Francesc de Moncada, comte de Aytona, y
molts altres il·lustres senyors y cavallers de la
present ciutat y altres parts de Cathalunya, en
gran multitut. Y en ésser dits senyors deputats
arribats, y feta a sa excel·lència deguda cortesia
y acatament, estant tots depeus, sa excel·lència,
ab alta veu, en presència de tots los dits senyors
y cavallers y dels dits officials y ministres del
General, qui dits senyors deputats havien
acompanyat,a y de moltes altres persones de
tots staments que allí acudiren, digué a dits senyors deputats y a dits altres senyors y cavallers,
en effecte, lo següent, és a saber, que, perquè
sempre li havia paregut indegut y mal lo que los
anys passats s’era fet cerca la gràcia apostòlica
dita del escusado, concedida a sa magestat, per
ço, sa excel·lència, en aquesta anada que los
dies proppassats ha feta a la cort de sa magestat,
ha procurat de dar entenent a sa magestat
quant convenia a son real servey dexar de exequutar aquesta gràcia, y que ha trobat a sa magestat molt posat en fer-la passar // 65v //

a. a continuació ratllat y.

a. a continuació ratllat s.

Dimarts, a XII. Tercera festa de Penthecostes.
Dimecres, a XIII. En aquest die, de matí, lo dit
excel·lent loctinent general, acompanyat de
molts senyors ab gran cavalcada, anà en la Seu
de la present ciutat y prestà lo jurament acostumat per son càrrech de virrey.
Dijous, a XIIII. En aquest die, de matí, vingué
en consistori dels senyors deputats mossèn
Jaume Alòs Colom, sobrecollidor del General,
qui dix era arribat la vigília de // 64v // Pasqua
de Penthecostes de fer la sua sobrecol·lecta de
levant, y referí a ses senyories lo que en ella féu
y visità, y també dexà lo libre de la Creueta.

[1576 ]
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avant, de manera que no ha pogut alcansar
que.s dexàs y remetès, axí com sa excel·lència
desitjava, y que ab tot axò, recordant-se sa
excel·lència que en los càrrecs que de sa magestat havia tingut, se havia emprès de sa magestat
moltes coses, que aprés de fetes, sa magestat és
estat servit aprovar-les y les ha tingudes per bé,
confiant que lo mateix faria de aquest negoci
del escusado, se atrevia a empendre’s de sa magestat aquest negoci fins a les primeres Corts, y
de levar de Cathalunya aquest mal nom del excusado, y que axí deya a dits senyors deputats y
altres senyors y cavallers qui allí eren, que dita
gràcia del escusado no.s pagàs d’ací a les primeres Corts, en les quals, sa excel·lència, per
parer-li mal dita gràcia y per la molta affecció
que té al present Principat, que és tanta com si
fóra natural cathalà, procuraria de dar entenent a sa magestat que no se havia de tractat
més de dit negoci y gràcia del excusado. E dits
senyors deputats y oïdors, y aprés tots los dits
altres senyors y cavallers, ab ànimo y demostració de molt contento y alegria y ab paraules
de molta cortesia y compliment, acceptaren de
sa excel·lència esta mercè y per aquella li besaren les mans. E aprés lo dit senyor comte de
Aytona supplicà a sa excel·lència fos servit manar libertar los qui eren presos y altres qui.s
deya eren excomunicats per causa de dita gràcia, y sa excel·lència, en effecte respongué, que
axò Bartol y Baldo ho havien de fer y no so gosaria empendre; y supplicant los senyors deputats y molts dels altres senyors qui allí eren lo
mateix, sa excel·lència també respongué, en effecte, lo mateix que ja havia dit. E aprés de altres paraules y col·loqui de compliment sobre
lo mateix negoci, dits senyors deputats y
oïdors, ab la cortesia y respecte acostumat, se
despediren de sa excel·lència, y restant allí dits
altres senyors y cavallers.
66r

molts senyors y cavallers y altres del present
Principat, absents de la present ciutat y de sa excel·lència al temps de dita mercè, qui per aqueix
effecte no podien ser a bersar-ne les mans a sa
excel·lència, pero ço, dits senyors deputats, //
66v // per aa mostrar la molta mercè que de sa
excel·lència havien rebut de dit sobrecehiment,
per lo qual lo mateix die li besaren les mans, ara
per part dels dits absents eren allí, per besar
també les mans a sa excel·lència de la matexa
mercè; y més avant supplicaren a sa excel·lència
que per fer-los la mercè ab tot lo compliment
que sa excel·lència pot y de sa mà speran, fos
servit que d’ella se puguen alegrar los qui estan
presos, y.s diu que són excomunicats, de manera
que resten líberos. E sa excel·lència, responent
ab paraules de molta voluntat y demostració del
desig que té de la quietut y bé dels poblats en
aquest Principat, digué en effecte, que era molt
content que fos axí com ses senyories supplicaven, y que axí los presos y qui.s diu ésser excomunicats se alegren tots de dita mercè.
Diumenge, a XXIIII. Festum sancti Joannis Baptiste.
Dilluns, a XXV. En aquest die, de matí, lo senyor oïdor ecclesiàstic partí de la present ciutat
per anar a visitar la sua rectoria de la Lacoma.
67r

Divendres, a XXVIIIIo. Festum sanctorum Petri et
Pauli.

Dijous, a XXI. Festum Corporis Christi.
Divendres, a XXII. En aquest die, de matí, los
senyors deputats ecclesiàstic y militar y los
molt reverent y magnífics oïdors ecclesiàstic y
real, essent los altres absents, haguda licència y
hora del excel·lentíssim loctinent general,
acompanyats dels officials y ministres del General, y ab los porters devant portant les masses
altes, anaren en la casa o palàcio de sa excel·
lència, y encontinent que foren en sa presència
ab lo respecte y acatament degut, parlant lo senyor deputat ecclesiàstic,a digueren en effecte,
que, per quant la mercè per sa excel·lència, feta
a XVIII del corrent, de manar sobreseure la gràcia apostòlica del escusado, és estada per a

Dimecres, a XXVII. En aquest die lo magnífic
misser Gort, assessor del General, tornà en la
present ciutat qui era anat fora per sos negocis y
affers. En aquest mateix die mossèn Pau Ferrer,
sobrecollidor del General, vingué en consistori
y digué que a XXIII del corrent era arribat de la
sua sobrecol·lecta. Y féu relació del que havia
fet en sa anada y dexà en consistori lo libret de
la Creueta.

67v

Juliol

MDLXXVI

Dilluns, a II. Festum Visitacionis Beate Marie.
68v

a. a continuació ratllat besaren les mans a sa excel·lència per
part.

Dimarts, a X. En aquest die se féu feriat a honor
de la festa de sant Chritòphol que abans se celebravab en esta jornada.
Dijous, a XII. En aquest die, de gran matí, lo
senyor don Pedro Boteller y de Oliver, deputat
ecclesiàstic, partí de la present ciutat per anar a
visitar sa casa que té en Tortosa.
Divendres, a XIII. Festum sancte Margarithe.
a. a continuació repetit mos.
b. a continuació ratllat E.
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Dissapte, a XIIII. En aquest die, de matí, lo senyor Antoni Quintana, oïdor ecclesiàstic, vingué en consistori y digué que a XII del corrent,
molt vespre, era arribat en la present ciutat venint de sa rectoria, hont era anat per sos negocis.
69r

En aquest mateix die, de matí, los senyors deputats y oïdors de comptes, essent estats certificats lo dijous proppassat a XII del corrent per lo
magnífic mossèn Thomàs Pujades, donzell, y
altres que, per part de sa excel·lència, lo mateix
die de XII del corrent, eren estades publicades
dues crides, la una sobre la prohibició dels pedrenyals y altres coses y altra sobrelo registrar y
tenir en manifest los cavalls y altres coses; y que
en totes sea feya grans prejudicis y agravis al
present Principat y a les constitucions, privilegis y altres leys de aquell, y essent també estats
dits senyors deputats supplicatsb, requests e
instats per dit mossèn Pujades y altres que fossen servits opposar-se a la deffensa de dites
constitucions y leis en lo modo y forma que són
obligats, a fi que dits prejudicis y agravis fossen
remediats. Y havent ja ses senyories procurat de
haver còpia de dites crides, les quals en aquest
loc del present libre són cosides, delliberaren y
manaren que, per los porters de la present casa,
fossen convidades les persones dels tres staments devall scrites per al mateix die present, a
les dues hores aprés dinar, ab les quals personesc poguessen dits senyors deputats aconsellar-se del que haurien de fer per procurar lo remey de dits agravis. E les persones que per ço
foren elegides y manades convidar són les següents, ço és, per lo stament ecclesiàstic: los
reverents senyors misser Guerau Vilana, Carles
de Cagarriga, Bernadí Font, canonges de la Seu
de Barcelona; don Miquel Tormo, prior de Besalú; per lo stament militar: los senyors don
Joan de Boxadós, Miquel Oliver, Thomàs Pujades, Jaume Salbà, en Barcelona domiciliats; //
69v // per lo stament real: los senyors Galceran
de Navel, conseller en cap, Joan Luís Lull, Luís
Gibert, Miquel Bastida, ciutadans de Barcelona. Los quals tots, exceptat lo dit senyor misser Guerau Vilana qui està indispost, lo mateix
die a dita hora vingueren en consistori, y entès
per proposició y relació de dits senyors deputats, parlant primer lo molt il·lustre senyor don
Berenguer Arnau de Castro, òlim de Cervelló,
baró de la Lacuna, per ésser lo senyor deputat
ecclesiàstic absent de la present ciutat, lo que.s
contenia en dites crides y los agravis de aquelles, los quals, també per los magnífics assessors
y advocats ordinaris de dit General, tenint les

còpies de dites crides en les mans, allí foren deduhits y especificats. Tractaren per tot aquell
die, aprés dinar fins hora tarda, sobre lo que
convenia y·s devia fer per a procurar lo remey
de dits agravis, y entre altres coses que aconsellaren a ses senyories fou que, per ésser aquest
negoci de molt gran qualitat e importància, devien donar rahó de aquell a les persones dels
tres staments que de present se troben en la present ciutat. E axí, dits senyors deputats y
oïdors, seguint aquest consell, manaren als porters de la present casa que per al die de demà
diumenge, a les dues hores aprés dinar, convidassen y pregassen, de part de dits senyors deputats, totes les persones de dits tres staments
que.s trobarien en la present ciutat per a què
fossen en la present casa.
70r

a. a continuació ratllat pr.
b. supplicats interlineat.
c. a continuació unes lletres ratllades il·legibles.
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Diumenge, a XV. En aquest die, aprés dinar,
vingueren, per orde dels senyors deputats en la
casa de la Deputació, les persones dels tres staments següents, ço és, per lo stament ecclesiàstic: los molt reverents senyors don Miquel
Tormo, prior de Besalú, Christòphol Borrell,
Joan Dara, Miquel Bonet, Jaume Cassador,
Joan Vila, Carles Sagarriga, Onofre Pau Sellers,
Paulo Pla, menor, Bernadí Font, canonges de
la Seu de Barcelona, Ferreres, canonge de Vic,
Francesc de Olivo, pabordre dels Arquells. Per
lo stament militar: los senyors don Joan de Boxadós, don Miquel Bosc, don Joan d’Erill, major, don Bernat de Boxadós, don Henric de
Agullana, don Joan de Comalonga, don Onofre de Alentorn, senyor de Seró, don Phederic
Palau, don Pedro Clariana, don Miquel Meca,
don Joan Terré, menor, Galceran Burguès y de
Santcliment, donzells en Barcelona domiciliats, // 70v // Jaume Salbà,a ... Pons, Gaspar
Ferran y de Calders, Joanot de Gualbes, Perot
Salbà, Francesc Salbà y de Vallseca, Francesc
Gualbes de Corbera, Thomàs Pujades, Miquel
Joan de Vilatorta, Joan Ferrer, senyor de Claravalls, Galceran de Sarrià, Jaume de Aguilar y de
Peralta, Francesc Cassador, Gismundo Ortís y
de Cabrera, Miquel Oliver, Bernat Pelegrí,
Francisco Fivaller, Hierònym Cassador, Andreu de Biure, Cesar Sanctjust, Francesc Agullana y de Calders, Ramon Vicens de Semmanat, lo senyor Danyer, Miquel Ciurana, Martí
Joan Despuny, en Barcelona domiciliats. //
71r // Per lo stament real: los senyors Galceran
de Navel, conseller en cap, Joan Luís Lull, Luís
Dusay, Galceran Cohors y Desoler, Joan Luís
Cornet, misser Antoni Çarrovira, Miquel Bastida, Jaume Vila, Miquel Joanb Pol, Luís Salgueda, ciutadans de Barcelona.

a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació ratllat Bo.
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E los senyors deputats, lo ecclesiàstic absent de
la present ciutat y vegueria, e los molt reverent
y magnífics oïdors de comptes, parlant lo senyor deputat militar a les dites persones, en la
sala gran de la casa de la Deputació ajustades,
referiren largament, per molt bon orde y styl,
lo que fins ara havia passat cerca lo remey que
s’era procurat dels agravis y prejudicis que lo
excel·lent loctinent general al present Principat
havia fet en les crides que havia manat publicar,
per a què fossen manifestats y registrats los cavalls de qualsevol persones dels dits Principat y
comtats, y per a què fossen prohibits los pedrenyals de certa mida y altres coses, dient, specificadament, tot lo que cerca de açò era fet y seguit de manera que tot vingué molt bé a notícia
de dites persones. E més, proposaren y digueren, per lo mateix bon orde y styl, en effecte,
que pensant sa excel·lència havia dexat de
exequtar y passar avant les dites crides, per remediar de aquexa manera dits agravis, havia
manat esta semmanaa corrent publicar estes
semblants crides, no menys prejudicials que les
altres, // 71v // de les quals, ab diligència, havien procurat haver còpies, y aquelles vistes y
regonegudes per los magnífics assessors y advocats ordinaris de dit General, és estat trobat ésser fets los matexos agravis, y aquells tenir necessitat de prompte remey. Y per ser estos
negocis de tanta qualitat e importància com
són, havia paregut a ses senyories donar-los
rahó de aquells, pregant-los vullen aconsellar, a
dits senyors deputats, lo que parega que per açò
se dega fer, perquè ses senyories ho faran ab la
diligència y compliment que són obligats y
deuen. E les dites persones, encontinent, oÿda
dita proposició, parlant lo un aprés del altre,
aprés de molts tractes, col·loquis y parers sobre
açò tenguts, aconsellaren a dits senyors deputats que promptament fessen una solemne embaxada de nou persones a sa excel·lència, supplicant-lo fos servit manar remediar dits agravis, y dexant-ho sa excel·lència de fer, aconsellaren també a dits senyors deputats que trameten
embaxada a sa magestat supplicant-li lo mateix,
de qui, per sa benignitat y clemència, se spera
alcansar integre remey de dits agravis. E també
dites persones aconsellaren a dits senyors deputats que, per a tractar y aconsellar-se del que
més avant occorregués en dits negocis, per no
haver de ajustar tant número de persones dels
tres staments, elegissen de aquelles les que.ls
fos servey y que, a consellb d’elles, procehissen
en tot lo que convingués. E los dits senyors deputats, rebut lo dit consell, elegiren per a dita
embaxada, ço és, per lo stament ecclesiàstic: los
molt reverents senyors don Miquel Tormo,
a. a continuació ratllat publicar.
b. a continuació ratllat en.

prior de Besalú, Joan Dara, Joan Vila, canonges
de la Seu de Barcelona. // s.n. //a Per lo stament
militar: los senyors don Joan d’Erill, Galceran
Burgués, Jaume Salbà, en Barcelona domiciliats. Per lo stament real: los senyors Galceran
de Navel, conseller en cap, Joan Luís Lull, Luís
Gibert, ciutadans de Barcelona. E perquè era
hora tarda, y sa excel·lència no fou en son palacio, y axí no.s pogué haver licència y hora de fer
dita embaxada, ab consell de dites persones
dels tres staments, fon prorogada per al die següent a les vuyt hores de matí. E no-res-menys,
dits senyors deputats digueren a dites persones
que en la matexa hora que foren certificats de
dits agravis elegiren, per a tractar y aconsellarse cerca de aquells, les dotze persones de dits
staments scrites en la jornada de XIIII del corrent, les quals allí públicament foren nomenades, y que si mester seria ne nomenarien y applicarien altres, de què totes les persones allí
ajustades restaren molt contentes y satisfetes, y
agraÿren molt a ses senyories la bona voluntat,
cuydado y diligència que en estos y tots altres
negocis tenien.
Dilluns, a XVI. En aquest die, de matí a les vuyt
hores, essent en consistori los dits senyors deputats y oïdors de comptes, vingueren les dites
nou persones, lo die de hair eletes per a fer dita
embaxada a sa excel·lència y, tenint licència y
hora de sa excel·lència, anaren a fer aquella, ab
orde dels senyors deputats de explicar solament en dita embaxada lo que.s segueix, ço és,
// s.n. // que les crides que sa excel·lència ha
manades publicar sobre lo registrar los cavalls y
prohibir los arcabussos, pedrenyals y altres,
sinó de certa mida, són contra les generals
constitucions del present principat de Cathalunya, les quals sa magestat nos té jurades y és
obligat guardar, y sa excel·lència les ha jurades
y deu guardar, y en derogació y prejudici molt
notable de la jurisdicció que tenen los barons y
altres cavallers en sos locs y vassalls en lo present Principat, y contra lo líbero comerci que
tenen permès y lícit los poblats en dit Principat,
los quals prejudicis y agravis y altres que resultan de dites crides, per ésser certs y notoris,
supplican a sa excel·lència, extrajudicialment,
de part dels senyors deputats y dels tres staments qui per dit effecte se són ajustats, mane
sa excel·lència sobreseure en la exequució de dites crides, com entenguen més partícularment
informar-ne a sa excel·lència, confiant-nos ha
de manar desagraviar y revocar aquelles.
E aprés, lo mateix matí, tornats dits senyors
embaxadors de dita embaxada referiren a dits
senyors deputats y oïdors de comptes, en son
a. foli sense numerar al dietari original.
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consistori, que havien feta dita embaxada y explicat a sa excel·lència lo que.ls era estat ordenat,
y que sa excel·lència, en effecte, los respongué y
digué que en la publicació de dites crides, ni en
altres coses, no pensa haver fet contra constitucions y altres leys de la terra, ni tal may és estat
son intent, y que ab consell dels doctors del Real
Consell Criminal, qui són naturals de la terra,
s’era tor fet. E que si agravis hi havia, se quexassen dels dits doctors, y que donassen memorials
de dits agravis que sa excel·lència los manaria
veure, altrament no entenia remediar-ho, majorment que sperava, dins dos dies, sobre lo mateix, rebre una pragmàtica de sa magestat. E que
abans de anar sa excel·lència a la cort de sa magestat, féu fer semblants crides, y pretenent-se
també los matexos agravis havia dit que tractassen de aquells ab misser Cescases y misser Puig,
doctors de dit Real Consell, y los qui, per part
del General tractaren ab ells, ab los libres devant
restaren coralosos. E aprés de oÿda dita resposta
los senyors deputats y oïdors de comptes, //
72r // consyderada la qualitat e importància de
dit negoci, ajustant al número de les persones
dels tres staments eletes per aconsellar-se ab
elles, de nou elegiren y nomenaren les persones
dels tres staments següents, ço és, per lo stament
ecclesiàstic: los senyors don Miquel Tormo, prior de Besalú, Guerau Vilana, Carles de Sagar
riga, Jaume Cassador, Bernadí Font, Joan Vila,
canonges de la Seu de Barcelona. Per lo stament
militar: los senyors don Joan de Boxadós, Galceran Burguès y de Santcliment, Miquel Joan de
Boxadós, Galceran Burguès y de Santcliment,
Miquel Oliver, Thomàs Pujades, Jaume Salbà,
Onofre de Alentorn, senyor de Seró, en Barcelona domiciliats. Per lo stament real: los senyors
Galceran de Navel, conseller en cap, Joan Luís
Lull, Luís Gibert, Miquel Bastida, Luís Dusay,
Joan Luís Cornet, ciutadans de Barcelona.
E per aconsellar-se més avant dits senyors deputats cerca // 72v // dits negocis, elegiren y nomenaren los doctors y advocats següents, ço és,
lo dit senyor misser Guerau Vilana, misser Pere
Aylla, misser Francesc Serra, missser Joan
Amell, misser Miquel Ferreró, misser Andreu
Ferrer, misser Raphel Joan Masnovell, misser
Miquel Sabater, misser Francesc Ubac, ciutadans de Barcelona. E fetes dites eleccions, manaren als porters de la present casa que, dites
persones eletes dels tres staments y dits doctors, convidassen, per aprés dinar a les dues hores, en la present casa de la Deputació.
E axí lo mateix die, aprés dinar, les dites persones dels tres staments eletes, exceptats los dits
senyors misser Gueraua Vilana y Joan Luís Lull

qui estan indisposts, e los dits doctors, exceptat
lo mateix misser Vilana, y los dits misser Andreu Ferrer y misser Francesch Ubac, havent
dites persones dels tres staments largament
tractat sobre dits negocis y sobre la resposta per
sa excel·lència feta a la embaxada precedent, y
havent també hoÿt los dits magnífics advocats
y, assenyaladament, los dits magnífics misser
Joan Amell y misser Miquel Ferreró qui, ensemps ab lo magnífic misser Francesch Gort,
assessor y advocat ordinari de dit General, anaren a tractar ab los dits magnífics misser Cescases y misser Puig cerca dits agravis, y entès de
ells, dits misser Amell y Ferreró, que lo que allí
tractaren fou molt al contrari del que sa excel·
lència,a en sa resposta, ha mostrat haver entès,
aconsellaren a dits senyors deputats que.s fes
una embaxada de nou persones // 73r // de les
sobredites, les quals, ensemps ab los dits magnífics misser Ferreró y misser Amell, anassen a
sa excel·lència y li diguessen lo següent, ço és,
que, perquè veja sa excel·lència quant differentment passà lo que tractaren misser Ferreró y
misser Amell ab misser Cescases y misser Puig,
del que li han referit, van allí los dos per a què
d’ells matexos sa excel·lència ho entenga, y que
quant als memorials que sa excel·lència demana
no és costum d’esta casa donar-los, però que si sa
excel·lència és servit, tornaran a tractar de paraula y extrajudicialment ab qui sa excel·lència
manarà a fi que, entenent los agravis, sa excel·
lència los mane remediar. E per a fer dita embaxada elegiren,b ço és, per lo stament ecclesiàstic:
los dits senyors prior Tormo, Bernadí Font,
Joan Vila. Per lo stament militar: los dits senyors
Galceran Burguès, Thomàs Pujades, Jaume
Salbà. Per lo stament real: los dits senyors conseller en cap, Luís Gibert, Luís Dusay.

[1576 ]

Los quals, encontinent, haguda licència y hora
de sa excel·lència, encara que era hora tarda,
anaren a fer dita embaxada, portant en sa companyia los dits magnífics misser Ferreró y misser Amell. Y tornats en dit consistori referiren
que, explicant lur embaxada a sa excel·lència,
parlant solament // 73v // dit senyor conseller,
digueren, y sa excel·lència respongué lo següent, ço és, que per lo que sa excel·lència havia
demanat vuy que, per part dels senyors deputats, no se havia deduhit allí ninguna cosa, que
per ço venian los matexos advocats, per a dir a
sa excel·lència quant different era lo que havien
tractat ab misser Cescases y misser Puig. Y en
açò, respongué sa excel·lència que no estaven
allí, y dit senyor conseller li digué que si era servit sa excel·lència fer-los la mercè que los matexos fossen servits de tractar-ho de la manera
a. a continuació ratllat ha pretès.
b. a continuació ratllat los dits senyors.

a. a continuació ratllat y.
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que.n havien començat a tractar, extrajudicialment, y sa excel·lència respongué que fossen ab
misser Puig y misser Quintana perquè misser
Cescases no.y era, que d’ells entendrien la hora
que se hauria de tractar. E més digueren dits
embaxadors que altra cosa no.s digué en dita
embaxada, ni ningú altre d’ells, ni dits doctors,
tingueren occasió de dir res més del que era estat dit, parlant lo dit magnífic conseller. E oïda
per dits senyors deputats y oïdors y persones
eletes la dita resposta de embaxada, y comunicat entre ells lo que occorregué, restaren que
dits magnífics doctors y advocats elegits per
aconsellar en dits negocis, comunicassen y resolguessen entre si lo que se hauria de tractar ab
dits magnífics misser Quintana y misser Puig, y
que per a demà,a a les vuyt hores, fossen en consistori.

senyors deputats feta loa mateix die, de ésser
ubert en los deposadors del General un portal
per entrar en los càrcers reals, per les causes en
dita delliberació contengudes.
75v

Dimarts, a XVII. En aquest die, de matí, los dits
doctors y advocats elegits per a tractar y aconsellar-se sobre dits negocis foren en lo consistori dels senyors deputats, y havent molt tractat y
discursat sobre aquells se previngueren per a
tractar // 74r // ab dits magnífics misser Quintana y misser Puig, sempre que.s tingués loc y
hora, exceptant emperò lo dit senyor misser
Guerau Vilana, qui per estar indispost no
vingué.
Dimecres, a XVIII. En aquest die, aprés dinar,
per orde dels senyors deputats, anaren los magnífics assessors y advocats ordinaris del General
y los dits magnífics misser Aylla, misser Ferreró
y misser Amell en casa del magnífic misser Miquel Quintana, doctor del Real Consell Criminal, y allí tractaren ab ell y ab lo dit magnífic
misser Puig del mateix Real Consell, extrajudicialment, sobre dits agravis de dites crides dels
cavalls y pedrenyals y altres coses.
Dijous, a XVIIIIo. En aquest die, de matí, vingueren en consistori, per orde dels senyors deputats, los dits magnífics doctors applicats per
a tractar sobre dits agravis de ditas crides, excepto lo dit senyor misser Vilana qui està indispost. En aquest mateix die, aprés dinar, los dits
magnífics assessors y advocatb fiscal del General, misser Aylla, misser Ferreró y misser Amell
tornaren a casa dit magnífic misser Quintana
per a tractar, ab ell y ab dit magnífic misser
Puig, doctors del Real Consell, sobre lo remey
dels agravis de dites crides.
75r

Dissapte, a XXVIII. En aquest die se notificà al
Real Consell Criminal la delliberació, per los

Dilluns, a XXX. En aquest die los senyors deputats y oïdors de comptes, havent entès segons
digueren, lo que los magnífics senyors regent y
doctors del Real Consell Criminal respongueren a la delliberació, per ses senyories feta, sobre obrir un portal en los deposadors del General per lo qual, per commoditat de dits magnífics doctors, se puga entrar en los càrcers reals,
y a la notificació de dita delliberació al dit Consell Real feta a XXVIII del corrent, de la qual se
ha rebut acte continuat en lo manual comú de
la scrivania major, ob recondit en la bossa cor
rent dels negocis de dita scrivania, manaren a
mi, Luís Rufet, scrivà major de dit General, que
anàs a dits magnífics doctors, a hora que fossen
juncts, y de part de ses senyories, los legís la
scriptura que per dits senyors deputats me fou
donada del tenor següent:
“Que lo que los senyors deputats han volgut fer,
per commoditat de ses magnificiències, és acte
mere voluntari, y que no entenen que en sa delliberació haja prejudici als drets reals ni fiscals,
que si ni ha, los volen entendre per a remediarlos, y sinó ni ha, no.y ha per a què ses magnificiències diguen que accepten sens prejudici dels
dits drets, pus que par en tal resposta, que dits senyors deputats han volgut tocar en ells lo que
Déu no mane, perquè són tant zelosos de les preheminències reals, que no sols avorrexen culpes
però les ombres d’elles, y que si volen acceptar
conforme l’acte que.stà ordenat, que ses magnificiències ho façan hont no ses senyories no entenen mudar cosa alguna del que han delliberat.”
Dimarts, a XXXI. En aquest die, de matí, yo,
Luís Rufet, scrivà major del General, per fer lo
que hayr los senyors // 76r // deputats me manaren, aní en la sala del palau del excel·lent loctinent general, ha hont estava ajustat lo Consell
Real Criminal, y havent fet a saber a dit Real
Consell que yo era allí per part dels senyors deputats, y tenint licència de entrarc y tractar lo
negoci que m’era manat, entrí en dita sala ab la
cortesia y respecte que.s deu a dit Real Consell,
lo qual, parlant lo senyor regentd misser Hadrià Vilana, me féu molta cortesia y.m manà
assentar, y aprés dir lo que volia. E yo, encontinent, diguí que los senyors deputats me havien
manat legir, a dits magnífics senyors regent y
a.
b.
c.
d.

a. a continuació ratllat c.
b. a continuació ratllat s.

lo mateix die interlineat.
o ... scrivania, interlineat al marge esquerre.
a continuació ratllat y dir.
a continuació ratllat la.
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doctors del Real Consell, la precedent scriptura
assentada a la jornada de hair. Y axí la legia, y
encontinent que començí a legir-la, lo dit senyor regent, digué que.m paràs, y que dexàs allí
dita scriptura, y isqués yo fora perquè, aprés de
vista per dit Real Consell, me dirien lo que se
hauria de fer. E yo li responguí que no tenia
orde ni manament dels senyors deputats de dexar dita scriptura, sinó de legir-la com és dit. E
dit senyor regent digué que estava bé y que sinó
la volia dexar digués de paraula lo que contenia, perquè la scriptura no.s podia presentar
que primer no fos vista per lo Real Consell. E
yo li responguí que los senyors deputats no me
havien manat rebre acte de presentacióa de dita
scriptura, sinó legir-la allí simplement, com és
dit, solsb a effecte que no.s mudassen paraules
algunes, y pus me havien manat legir-la y no dir
de paraula lo orde. E dit senyor regent me
manà exir fora dit Consell y aguardar la resposta del que allí apparria. E poc aprés, lo dit
Real Consell me trameté a dir, per mossèn Sebestià Costa, scrivà de manament, que no.s podia allí legir dita scriptura que primer no fos
vista en dit Consell, ni.s podia presentar sinó
per scrivà de manament, y que yo.m devia contentar de dir de paraula lo que en ella se conté.
Y responguí-li que no tenia tal orde ni.u podia
fer, y que no era presentar scriptura ni requesta,
sinó dir-los, legint dita scriptura, una resposta
dels senyors deputats, la qual havia paregut legir-li’s en scrits per acertar millor les paraules
de dita resposta y que no se’n havia de rebre
acte. E aprés que dit // 76v // Sebestià Costa ab
esta resposta mia fou tornat en dit Consell. Poc
aprés isqué de allí lo magnífic misser Martí
Joan Franquesa, doctor de dit Real Consell, y
en effectec me digué lo mateix que dit mossèn
Costa me havia dit, y també en effecte li responguí lo mateix que a.n aquell havia respost. E
més, perquè entenguessen quant era fàcil cosa
de concedir lo que per part dels senyors deputats demanava, legí la dita scriptura al dit magnífic misser Franquesa perquè, certificat de
aquella com a cosa privada y particular passada
amigablement entre ell y mi, procuràs que fos
servit dit Real Consell que yo entràs a legir dita
scriptura, y persuadint-me dit magnífic misser
Franquesa que yo la devia referir de paraula, diguí que no.u podia fer per no tenir tal orde. E
axí dit magnífic misser Franquesa dix que tornaria a veure lo que.s podia fer, y que.m aguardàs un poc, y axí.u fiu, y ell se’n entrà en dit
Consell, y poc aprés isqué i.m digué que no.y
havia remey de poder-se legir dita scriptura, e
també yo li diguí que tampoc no.y havia remey

de dir-los lo que los senyors deputats me havien
manat de altra manera, sinó legint-la. Y axí.m
despedí de dit magnífic misser Franquesa y
me’n vinguí, encontinent, en lo consistori dels
senyors deputats ha hont referí a ses senyories
tot lo sobredit, qui aprés de haver-ho entès y haver feta molta maravella de la difficultat de dit
Real Consel, digueren que havia fet bé de no
haver mudat l’orde me havien donat, y de no
haver fet altrament del que m’era estat manat
cerca dit negoci.

Agost

[1576 ]

MDLXXVI

Dimecres, lo primer. Vincula sancti Petri.
77r

Dissapte, a IIII. En aquest die arribaren en la
present ciutat mossèn Pere Cabasses, receptor,
y Antoni Queralt, credencer, los anys passat y
corrent dels drets dels safrans en les parts de
Urgell, qui tornaren de son exercici de dits safrans.
Diumenge, a
Nives.

77v

a. presentació de interlineat.
b. sols...algunes interlineat al marge esquerre.
c. a continuació una lletra ratllada il·legible.

V.

Dedicacio Sancte Marie ad

Dilluns, a VI. Festum Transfiguracionis Domini. En aquest die los magnífics misser Francesc
Gort y misser Joan Baptista Serra, assessors del
General, han referit als senyors deputats en
consistori que lo magnífic regent la Cancellaria, misser Hadrià Vilana, los envià a dir, de
part de la Real Audiència, que anassen en dita
Real Audiència per negocis que havien de tractar ab ells, y que dits magnífics assessors havent-ne donada rahó als senyors deputats, ab
licència de ses senyories, anaren allí, y que lo dit
magnífic regent la Cancellaria essent, en consell ab los doctors de la sua sala, los digué que,
per part de Joan Settantí, se havia donada una
supplicació en dita Real Audiència ab la qual
deduhia que per los senyors deputats se li feya
injustícia en exequtar-lo, per lo que.s pretenia
devia ell al General com hereu de son pare,
Francesc Antoni Settantí, y que se havia nullament procehit contra d’ell, axí attesos los mèrits del procés, y se havia denegada justícia per
no haver-li volgut commetre les supplicacions,
per ell interposades, de moltes provisions contra d’ell fetes per los assessors de dit General, y
que lo excel·lent loctinent general los havia
manat y dit moltes vegades que fessen dit negoci de Settantí, y que axí entenien posar-hi les
mans, y que ja havien comès dit negoci al magnífic misser Negrell, doctor de dita Real Audiència, y que ells, dits assessors, havien respost
que, per los senyors deputats se havia justament y ab tèrmens de justícia procehit contra
dit Settantí, y que feyen maravella que de dit
negoci se volgués entrometre la Real Audiència
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perquè era cert,a y moltes vegades se’ls era dit,
que per capítols de Cort estava disposat, que de
semblants negocis y altres tocants al General
no.s podia entrometre ningún altre tribunal, ni
jutge, sinó tant solament los dits senyors deputats, y que açò y tot lo demés se’ls deya extrajudicialment y no en forma de juy. Y aprés de haver discutit per spay de més de dos hores dit
negoci, se’ls respongué, per dit magnífic regent
la Cancellaria, que allí en dita Real Audiència se
tractaria lo que convindrie fer, y que ells, dits
assessors, respongueren que los senyors deputats farien en dit negoci lo que tocaria a ells de
justícia.
Divendres, a X. Festum sancti Laurencii.
78r

Dimecres, a XV. Festum Assumpcionis Beate Marie Virginis.

78v

Dijous, a XVI. Festum sancti Rochi.
Diumenge, a XVIIIIo. En aquest die los magnífics misser Francesc Gort y misser Joan Baptista
Serra, assessors del General, han referit lo(s) senyors deputats en consistori que lo magnífic
misser Antoni Negrell, doctor de la Real
Audiència, los havia dit que lo excel·lent loctinent general los feya molt gran instància, y los
havia manat moltes voltes, que provehissen en
lo que Joan Settantí pretenia de haver-li feta injustícia los senyors deputats, y que per ço hagueren volgut que ell y dits assessors tractassen
juncts sobre dit negoci, y dits magnífics assessors, haguda licéncia de ses senyories, anaren a
tractar extrajudicialment dit negoci ab dit magnífic misser Negrell, y feta larga discussió de
aquell,b li digueren no se’n volgués entrometre,c com no.u podia, y que los senyors deputats havien feta justícia y la farien ací ab dit Settantí com ab los altres debitors de dit General, y
que.s recordàs que a sa magestat se havia donada rahó de semblants empaigs y torps, que ja
altra vegada se havien attentats de fer en lo mateix negoci de dit Settantí, y que sa magestat era
estat servit manar-nos fessen, y que dit misser
Negrell los digué que havia pres plaer de haver
entès tant largament dit negoci, y que ell ho referirie en la Audiència.

79r

Dimarts, a XXI. En aquest die los magnífics
misser Joan Pons Cescases, quid era doctor del
Reyal Consell Criminal, novament proveït de
loc del Civil, y lo magnífic misser Miquel de
Tamerit, proveït de loc de doctor del dit Cona.
b.
c.
d.

a continuació ratllat s.
aquell interlineat, damunt de dit negoci ratllat.
a continuació ratllat de aquell.
qui era interlineat.

sell Civil, y los magnífics misser Hierony Planes y Francesc Sans, proveïts de doctors del
Consell Criminal, per raó de sos officis, prestaren lo jurament y oïren la sentència de excomunicació que.s acostumat; lo qual magnífic misser Tamerit és entrat en loc de adjunt del
magnífic misser Torroella, doctor de dit Reyal
Consell Civil.
Dimecres, a XXII. En aquest die, entre les onze y
dotze hores de la nit, molt impensada y descuydadament, lo sereníssimo senyor don Joan de
Aústria, venint de Itàlia solament ab tres galeres, arribà en la present ciutat, de la qual vinguda aquella nit molt poca gent hagué sentiment per ésser hora tant tarda.
Dijous, a XXIII. En aquest die, de matí, tota
Barcelona sabé la vinguda de dit sereníssim senyor don Joan de Àustria, y d’ella se alegrà
molt tota la ciutat, per la particular affecció
que tenen a sa altesa, y per altra part se féu
gran admiració de ésser vingut ab tant poques
galeres y de voler partir tant promptament, y
per la posta, que.s deya havia de partir aquest
mateix matí. E los senyors deputats aquest
matí, encontinent que foren en consistori, havent entesa dita vinguda, trameteren a sa altesa
mossèn Pau Calopa, procurador del General,
per a supplicar-lo fos servit manar donar licència y hora als dits senyors deputats, de poder
anar a besar les mans de sa altesa y donar-li la
benvinguda. E poc aprés dit mossèn Calopa,
tornat en consistori, digué a ses senyories que
trobàa dit sereníssimo senyor // 79v // ab les
botes y espueles calsades per a partir-se, y aprés
de haver demanat a sa altesa dita licència y
hora, li ha dit que per estar com estava de partida tenia per rebuda la visita dels senyors deputats, y no prenguessen treballb de anar-hi. E
los senyors deputats y oïdors de comptes, absents, ço és, lo senyor deputat ecclesiàstic de la
present ciutat y vegueria de Barcelonac y lo
magnífic oïdor militar absent de la present ciutat, acompanyats dels officials y ministres del
General, anant los porters devant ab les masses al coll, anaren a visitar y a dar la benvinguda a dit sereníssim senyor, lo qual trobaren
en lo palau del excel·lentíssimo senyor loctinent general en companyia de sa excel·lència,
y de molts senyors y moltes altres persones de
tots staments, estant ab les botes y espueles
com és dit; y arribant en sa presència, ab lo
respecte degut y acato, sa altesa los rebé ab
gran cortesia y ab cara y gest de molta alegria.
Y parlant lo senyor deputat militar digueren,
a. a continuació ratllat s.
b. a continuació ratllat s.
c. a continuació ratllat oïdor militar.
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en effecte,a que de part de tot lo Principat
eren anats a besar les mans ab sa altesa, y a
dar-li la benvinguda, y offerir-se, axí com se
offeriren, a servir a sa altesa en tot lo que fos
son servey. E sa altesa, ab la matexa cara y
gest de alegria, respongué, en effecte, que certament aquest Principat li deu aquexa voluntat per la molta que sa altesa sempre li ha tengut y té, y que si alguna cosa occorria per
benefici del Principat rebria plaer, de saber-la
y de tenir occasió de poder mostrar per obrà
sa voluntat. E aprés, ab lo mateix respecte y
acato, e fent també sa altesa la matexa cortesia
que dalt és dit, los senyors deputats se despediren y ab la matexa companyia se’n tornaren
a la casa de la Deputació.

Divendres, a
apostoli.
80r

En aquest mateix die, cerca les dotze hores de
matí, un porter real en la casa de la Deputació
dix a mi, Luís Rufet, scrivà major del General, que a instància de mossèn Marco, prevere, procurador de la senyora Sorts, vídua relicta de misser Luís Sorts, quòndam, me citava per a loc mateix die a les dues hores,
aprés dinar, devant lo senyor regent misser
Hadrià Vilana, y yo li diguí que si mi feya citar perquè soltàs los preus de dos censals que
los senyors deputats havien luït a dita senyora
Sorts, los quals no podia soltar del modo que
dit Marco havia demanat sinó servada certa
forma que, per mon offici, tinc obligació de
servar, digués al dit Marco que no.m devia citar devant lo senyor regent perquè no tocava
a ell conèxer de dit negoci sinó als senyors
deputats. E aprés dinar, cerca la una hora,
trobant-me yo al cap de la escala de ma casa,
anant per a donar rahó a dit senyor regent,
vingué lo mateix porter y.m dix que lo senyor
regent misser Hadrià Vilana me manava que
en aquella hora matexa, sots pena de càrcer,
anàs en sa casa, y ab tot que restí molt admirat de tal manament, aní allí, y lo effecte de
dita citació y manament fou que dit Marco
demanava li fes dita solta, y yo, sens ànimo
de scribir juy declinant de for, diguí que.u
demanàs devant los senyors deputats perquè,
en aqueix negoci y altres de mon offici del
General, no podia fer sinó lo que los senyors
deputats me manaven, y dit senyor regent digué a son notari que continuàs que assignava
a deguda provisió per a dijous primer vinent.
E aprés ho referí als senyors deputats en lur
consistori qui, entès lo prejudici y agravi que
en açò.s feya al General y a llur jurisdicció,
manaren ésser continuat en lo present dietari,
per a procurar-ne deguda reparació y remey.

Festum sancti Bartholomei,

[1576 ]

Dissapte, a XXV. En aquest die, de matí, essent
los senyors deputats y oïdors de comptes en
consistori, absent emperò de la present ciutat y
vegueria de Barcelona lo senyor deputat ecclesiàstic, mossèn Sebestià Costa, scrivà de manament, secretari del excel·lent loctinent general,
digué a dits senyors deputats, en effecte, que sa
excel·lència deya que moltes vegades havia enviat a dir a ses senyories que obrissen la porta de
la presó als deposadors, y que axí deya a dits senyors deputats de part de sa excel·lència que la
obrissen, hont no que.u manava provehir. E
aquí mateix los dits senyors deputats responguerena, parlant lo senyor deputat militarb en
lengua castellana, lo següent: “que nos pesava
mucho que los senyores del Consejo quiziessen gastar las cortesías y no tomar lo que voluntariamente
les dávamos, y que ya se havía hecho un acto que
convenía para el bien desta casa y de nuestro descargo, que los del Consejo havían respondido que lo
acceptavan salvas las regalías de su merced, y que
siendo nosotros ministros del rey y de la corte, que
havíamos de dar razón a entrambas partes y que
antes de hazer contra ello, permitiríamos que se
derribasse la casa, que si havía cosa en el acto contra las preeminencias reales que su excelencia nos
lo mandasse advertir, que no mandasse Dios que
hiziéssemos contra ellas y que sinó las havía, no havía para que quedasse en la respuesta, cosa que pareciesse que arguýa que havíamos querido tocar en
cosa de su merced ni de sus regalías”.
E aprés que dit mossèn Costa se’n fou tornat ab
dita resposta, vingué en consistori lo magnífic
misser Joan Baptista Serra, altre dels assessors y
advocats ordinaris del General, y digué a dits
senyors deputats que dimecres proppassat, trobant-se ell ab los magnífics misser Miquel
Quintana y misser Martí Joan Franquesa sobre
altres negocis, tractaren de la differència que era
entre ses senyories y lo Real Consell, sobre
lo obrir de dit portal, per respecte de les salvetats de preheminències y regalies reals, abc què
lo Real Consell havia volgut acceptar la cortesia
y offerta dels senyors deputats per obrir-la, y que
dient-los, lo dit magnífic misser Serra, lo prejudici que en açò.s feya al General, y lo que més
avant convenia per levar y rematar dita differència, // 80v // los dits magnífics misser Quintana
y misser Franquesa diguerend si estaria bé als senyors deputats, que en la acceptació de dit acte,
se declaràs que salvavan les prerrogatives, prehea.
b.
c.
d.

a. a continuació ratllat a sa altesa.
b. a sa interlineat, damunt de s ratllat.
c. lo...remey interlineat al marge esquerre.

XXIIII.

respongueren interlineat.
a continuació ratllat respongué.
ab interlineat.
a continuació ratllat que.
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[1576 ]

minències y regalies de sa magestat, ço és, dea
fer tornar tancar yb paradar lo dit portal, sempre quec a sa magestat paregués, y que si axò estava bé, ells ho dirien a dit Real Consell y, per sa
part, procurarien que se assentàs de aquexa manera. E dit magnífic misser Serra los respongué
que li paria que axí estaria molt bé, y que.u diria
als senyors deputats y a dits magnífics doctors,
tornaria resposta del que ses senyories respondrien y que per ésser estat lo die de hair festa, y
no haver-hi hagut consistori fins ara, no havia
pogut fer-ho a saber a ses senyories.
E ses senyories respongueren que.ls pesava no
haver-ho sabut abans de ésser vingut en consistori lo dit mossèn Sebestià Costa, a dir-los lo
que dalt se conté, perquè li hagueren fet altra
resposta, y que aqueix remey, referit de part de
dits misser Quintana y misser Franquesa, los
paria molt bé. Y axí manaren aquí mateix, a dit
magnífic misser Serra que promptament anàs a
hont dit Real Consell estava ajustat, y a dits
misser Quintana y misser Franquesa, de part de
ses senyories, digués que.ls estava bé lo sobredit remey de declarar dites preeminències y regalies reals, com dalt és dit. E aquí mateix dit
magnífic misser Serra hi anà, y aprés de passada
més de hora y mitja o cerca de dues, tornat en
consistori, referí a ses senyories que als dits
magnífics misser Quintana y misser Franquesa
havia dit lo que ses senyories havien manat, y
que li han respostd que ells ho tractarien en lo
Real Consell,e y que aguardàs la resposta. Y
aprés de haver sperat lo temps que dalt és dit,f y
havent allí passat altres coses sobre aquest mateix negoci, se tornà resposta a dit misser Ser
ra,g per lo dit magnífic misser Quintana y misser Pau Agullana, doctors de dit Real Consell
per part de aquell, de no poder-se fer en ninguna manera lo que dits magnífics misser
Quintana y misser Franquesa havien pensat, y
que no se adobaria res en dit acte, però que fent
altre acte de nou, en conseqüència del predit, y
ajustant a.n aquell, lo dit // 81r // Real Consell
se acontentaria que.s fes y.s digués en la manera
següent: per lo contengut en lo acte que se és
fet, no entenen los senyors deputats haver fet
cosa alguna que sie prejudicial a les regalies y
preeminències de sa magestat, y com sie cosa
a. a continuació ratllat tor.
b. y paradar interlineat.
c. a continuació ratllat sa.
d. a continuació ratllat haver-hi dolenta occassió de poder-se fer lo que ells havien pensat perquè sa excel·lència y
dit Real Consell estaven molt sentits de la resposta que
aquell matí mossèn Sebastià Costa havia tornada del que per
part de sa excel·lència a dits senyors deputatgs havia dit.
e. a continuació ratllat y aprés.
f. a continuació ratllat los.
g. a continuació ratllat de, i, per... aquell interlineat al
marge esquerre.

mere voluntària lo que los senyors deputats
han fet, ab les matexes salvetats se contenten se
obre la porta dels deposadors, no entenent en
res prejudicar les regalies y preeminències de sa
magestat. Lo magnífic regent y doctors del
Real Consell accepten la predita offerta, pus
ningú entén prejudicar a les regalies de sa magestat. E açò entés per los senyors deputats, digueren que era lo mateix, en effecte, y pijor del
que estaria en lo primer acte, y que en ninguna
manera entenien fer ni passar-ho per no prejudicar al dit General, ni fer contra la obligació y
càrrec de son offici que, per sa magestat y la
Cort General los és comès,a però que.u mirarien y consultarien millor, y que per ara se tornàs resposta a dit Real Consell, que per ésser
aquest negoci de tanta importància ses senyories hi pensarien, y.n consultarien, y lo que.ls
parria farien saber lo mateix die, aprés dinar, a
dit Real Consell. Y de manament de ses senyories lo dit magnífic misser Serra, encontinent,
tornà dita resposta al dit Real Consell, essent ja
passat mitgdie del mateix die corrent. Y perquè
entengueren ses senyories que sa excel·lència
entenia fer obrir de fet la dita porta, y que per
aqueix effecte estava lo consell Real ajustat en
aquesta hora tant tarda, per son descàrrec y per
procehir en aquest negoci, abb degut consell e
seguint lo que en semblants coses y negocis és
acostumat fer en la casa de la Deputació, determenaren ajustar per aquest mateix die a les
dues hores, aprés dinar, les persones dels tres
staments següents, ço és, per lo stament ecclesiàstic: los senyors don Miquel Tormo, prior
de Besalú, misser Guerau Vilana, Carles de Sagarriga, Jaume Cassador, Bernadí Font, Joan
Vila, canonges de la Seu de Barcelona. // 81v //
Per lo stament militar: los senyors don Joan de
Boxadós, Galceran Burguès y de Santcliment,
Miquel Oliver, Thomàs Pujades, Jaume Salbà,
don Onofre de Alentorn, senyor de Seró, en
Barcelona domiciliats. Per lo stament real: los
senyors Galceran de Navel, conseller en cap,
Joan Luís Lull, Luís Gibert, Miquel Bastida,
Luís Dusay, Joan Luís Cornet, ciutadans de
Barcelona. E també determenaren ajustar los
doctors següents, ço és, lo dit senyor misser
Guerau Vilana, misser Pere Aylla, misser Francesc Serra, misser Joan Amell, misser Miquel
Ferreró, misser Andreu Ferrer, misser Raphel
Joan Masnovell, misser Miquel Sabater, misser
Francesc Ubac, doctors, ciutadans de Barcelona.
E manaren, encontinent, als porters de la dita
casa que los sobredits convidassen per a dita
hora. // 82r //E aprés que tots foren convidats
a. però ... Consell interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat la maduresa.
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o convocats, perquè tot aquest aprés dinar plogué, vingueren solament en dit consistori les
persones següents. Per lo dit stament ecclesiàstic: lo dit senyor don Miquel Tormo, prior de
Besalú. Per lo militar: los senyors Miquel Oliver, Thomàs Pujades, don Onofre de Alentorn,
en Barcelona domiciliats. Per lo real: los dits senyors, Galceran de Navel, conseller en cap,
Luís Gibert, Miquel Bastida, Luís Cornet, ciutadans de Barcelona. E dels dits doctors vingueren los dits magnífics, misser Aylla, misser
Joan Amell, misser Ferreró, misser Masnovell,
misser Sabater, misser Ubac.
Als quals los senyors deputats proposaren y referiren tot lo que cerca de dit negoci era seguit y
passat. Y aprés per dits magnífics doctors, junctament ab losa magnífics assessors y advocat fiscal de dit General, legiren y regonegueren les
deliberacions y lo acte de offerta de obrir lo dit
portal, y altres actes y scriptures de tot aquest
negoci, y trobant dits doctors algunes difficultats que havien mester més temps y discurs per
determenar-les, volgueren y.s reservaren més
spay de temps per determenar-se. Y aconsellaren, // 82v // dits magnifícis doctors a dits senyors deputats, que promptament trametessen
embaxada a sa excel·lència supplicant-lo fos servit donar a dits senyors deputats algun spay de
temps, per a poder millor entendre aquest negoci, y axí fer millo lo que més fos servey de sa
magestat y de sa excel·lència, y descàrrec de la
obligació y offici dels senyors deputats. E dites
persones dels tres staments també aconsellaren
lo mateix y, que per ésser hora tarda de la nit y
no darb pesar a sa excel·lència de anar a tal hora
ab embaxada, sabent que encara estava lo Consell Real ajustat en los deposadors, aconsellaren
que primer se trametés a dit Consell Real per a
procurar algun spay de temps, per a millor determenar dit negoci. E axí, per manament dels
senyors deputats, anaren los dits magnífics
misser Francesc Gort y misser Joan Baptista
Serra, assessors del General, al dit Consell Real
y de part de ses senyories y de dites persones
dels tres staments pregaren lo que.stà dit. Y
aprés que foren tornats en dit consistori referiren que lo dit Consell Real, parlant lo dit senyor regent, los havia respost que aquest negoci no requeria tantes consultes y que dit
Consell Real faria lo que serà de justícia. E açò
entès per dits senyors deputats y persones de
dits staments, entès, determenaren aquí mateix
fer dita embaxada a sa excel·lència, en aquesta
matexa hora tarda, que eren cerca les nou de
nit, y per haver licència y hora de sa excel·lència
per a fer-la, trameteren a sa excel·lència lo sína. a continuació ratllat dits.
b. a continuació ratllat molestia.

dic del General, qui aprés d’ésser tornat referí
que sa excel·lència li havia respost que dita embaxada fos per lo endemà. E dits senyors deputats entès açò, deliberaren, lo endemà per dit
effecte, ésser en la present casa, y pregaren també a dites persones y doctors que.y fossen, y als
porters de la casa manaren que, per a les vuyt
hores de matí, convidassen y convocassen les
altres persones que hair dexaren de venir.

[1576 ]

Diumenge, a XXVI. En aquest die, de matí, per
orde de dits senyors deputats, se ajustaren en
la casa de la Deputació de les dites persones
dels // 83r // tres staments les següents, ço és,
per lo stament ecclesiàstic: los senyors don Miquel Tormo, prior de Besalú, Bernadí Font,
Joan Vila, canonges de la Seu de Barcelona.
Per lo stament militar: los senyors Miquel Oliver, Galceran Burguès de Santcliment, Thomàs Pujades, don Onofre de Alentorn, senyor
de Seró, en Barcelona domiciliats. Per lo stament real: los senyors Galceran de Navel, conseller en cap, Luís Gibert, Miquel Bastida,
Joan Luís Cornet, ciutadans de Barcelona. E
també foren en dit consistori los dits magnífics doctors, qui lo die de hair també vingueren per aquest mateix negoci que.s tracta. E
ajustats en altra part del consistori comunicaren y tractaren de aquell.
E dits senyors deputats y oïdors de comptes
essent en son consistori, ab les propdites persones dels tres staments, los proposaren y largament referiren tot lo que cerca la edificació
de dits deposadors del General, y cerca lo obrir
del portal per entrar y exir en los càrcers reals,
fins en aquesta hora havia succehit y passat, de
manera que dites persones dels tres staments
plenament ne restaren informades. E axí aconsellaren que.s fes en aquest punct embaxada a
sa excel·lència explicant-li, summàriament y
com millor als embaxadors apparegués, tot lo
que com és dit // 83v // era passat y succehit, y
supplicant-lo que fos servit manara entendre
aquest negoci, sens contenció alguna y supplicant-li més avant les altres coses que, per la
bona direcció del mateix negoci dels dits senyors embaxadors, qui de tot lo fet són largament informats, apparria. E per a fer dita embaxada elegiren, ço és,b per lo stament ecclesiàstic: lo senyor Joan Vila, canonge. Per lo
militar: lo dit senyor Galceran Burguès y de
Santcliment. Per lo real: Luís Gibert. Los
quals, encontinent, portantc en sa companyiad los magnífics assessors y advocats ora.
b.
c.
d.

a continuació ratllat entr.
a continuació ratllat per lo sta.
portant en sa interlineat, damunt de en ratllat.
a continuació ratllat de.
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dinaris del General, per orde de dits senyors
deputats, anaren a fer dita embaxada entre les
nou y deu de aquest matí. E aprés que foren
tornats dits senyors embaxadors y magnífics
assessors ordinaris de dit General, parlant
tots, ço és, lo un aprés del altre, referiren a
ses senyories que han fet dita embaxada y explicant aquella han dit a sa excel·lència, de
part de dits senyors deputats y persones eletes, que de part de sa excel·lència se havia dit
y dels magnífics doctors del Real Consell Criminal moltes vegades, ab gran instància, preganta als senyors deputats fossen servits manar fer obrir un portal en los deposadors dels
càrcers de la presente ciutat, per lo qual, ab
més commoditat, poguessen possar los presos
de dits càrcers a dits deposadors per exigir-los
les deposicions, y que per ço ses senyories ordenassen un acte de la manera los apparegués, que dits magnífics doctors estaven apparellats acceptar y firmar aquell, // 84r //
segons que dits senyors deputats serien estats
servits ordenar-lo. E essent per dits senyors
deputats feta deliberació que dit portal fos fet
en dits deposadors, y havent-ho voluntàriament offert a dits magnífics doctors, anant-se
a rebre lo acte de la notificació de dita deliberació y offerta voluntària a dits magnífics doctors del dit Real Consell per a què aquella acceptassen, axí y segons que dits senyors deputats eren estats servits fer-la, fou per dits
magnífics doctors acceptada; salvats emperò
les preeminències y dretsb fiscals de sa magestat. Y que entenent ses senyories que en dita
deliberació y offerta no.y ha cosa alguna per
la qual se fassa prejudici a dites preeminències
y drets, ans bé, en exa y altres qualsevol coses
han procurat y procuran dits senyors deputats
no tocar en elles, y per conseqüent dita resposta, per dits magnífics doctors de dit Real
Consell feta, haver-se de levar de dit acte y haver-se de acceptar dita offerta de obrir dit portal, lisament y sens salvetat alguna, com a feta
mera y voluntàriament, manaren a mossèn
Luís Rufet, scrivà major del General, anàs a
dit Real Consell, y allí legís una scriptura
contenint en si que, per quant dita resposta
per dits magnífics doctors en lo acte de la notificació de dita offerta, com és dit, feta, de la
salvetat de dites preeminències y drets reals,
era molt prejudicial a dits senyors deputats,
los volguessen notificar, si en ella havia cosa
que tocàs en res ni per res les dites preheminències y drets, y no havent-ni, fessen levar
dita resposta de dita offerta y aquella, lisament y sens salvetat alguna, acceptar. Y dit
Real Consell no volgué que, per dit scrivà
a. pregant interlineat, damunt de supplicat ratllat.
b. drets fiscals interlineat, damunt de reals ratllat.

major, fos dita scriptura en manera alguna legida, no obstant quea lo magnífic misser Franquesa, per dit scrivà major y per lectura de la
matexa scriptura, fos certificat aquella contenir
en effecte lo sobredit.
E aguardant ara los senyors deputats responta
de dit Real Consell sobre dit negoci, vingué
hair en lo concistori de dits senyors deputats
mossèn Sebestià Costa, secretari de sa excel·
lència, y de part // 84v // de sa excel·lència digué que volguessen obrir dit portal hont no
que sa excel·lència hi manarie provehir. Y entenent sesb senyories que perc sa excel·lència y dit
Real Consell se volria fer contenció en lo obrir
de dit portal que per ço supplicaven, de part de
dits senyors deputats, sa excel·lència manàs en
aquest negoci no.s fes contenció alguna y levar
de dit acte dites salvetats, com lo haver-se de
obrir dit portal sie acte mere voluntari de dits
senyors deputats. E sa excel·lència, encontinent, respongué que havia tres o quatre anys
que ell volia passar los presoners a la casa del
rey, per lo que la presó estava molt roÿna y los
presos patian molt, y que los deputats li feren
de resposta que no.u fes, que ells farian aquella
casa, y que los passats la comensaren y estos
l’and acabada, y que ara se posaven en altre, y
que li han enviat a dir que abans la volrien veure
enderrocada, la qual resposta per a ell és estada
molt desacatada; y responent-li que en la casa
de la Deputació se havia continuat acte de la
resposta se havia feta a sa excel·lència, y que poria ser que no se li fos referida de la manera que
havia passat, respongué que.ll havia de creure a
sos officials y que féue mal lo qui ell havia enviat
als senyors deputats, com no digué lo que li havia manat que era, que si no obrien la porta per
hont se havia de entrar de dita casa a la presó,
que ell la faria obrir, y que quant al llevar del
acte aquelles paraules, salves les preeminències
de sa magestat y drets fiscals que havien posades los del Real Consell, respongué que pus no
era prejudici, que no.y havia per a què desfer lo
que ja havien fet, y que ells, des del die que entren en lo càrrech, portan scrit en lo front les
preeminències y regalies reals, // 85r // y que
en qualsevol acte s’i poden posar dites paraules,
y que gentil cosa serie que ell los fes declarar
quines són les preeminències y regalies reals, y
que bé sabia que los deputats y los que si ajunctaven allí eren amichs de contencions y que se
ajunctaven aquí per a fer dites contradiccions.
Y responent-se-li que.s certificaria a sa excel·
lència que los senyors deputats tenien molt para.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat per.
a continuació ratllat as.
a continuació ratllat dit.
a continuació ratllat ha.
a continuació ratllat lo.
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ticular compte de evitar contencions, y procurar
ab tots los medis possibles de servir a sa magestat, y complir en la obligació de sos càrrechs,
que entengués, sa excel·lència, que sa magestat
era servit que en los actes voluntaris que fehia
aquest Principat, com és lo del servey que.s fa a
sa magestat en les Corts, fent-se-li allí expressa
protestació per part de la terra, que.s fa aquell
servey a sa magestat voluntàriament y sens obligació, sa magestat, per sa benignitat y clemència, lo accepta sens salvetat ni reservació alguna
com acte voluntari, y que per conseqüent essent
lo negoci de què.s tracte acte també voluntari, se
devia sa excel·lència y son Real Consell contentar-se també del que sa magestat se contenta. Y
sa excel·lència respongué que lo servey que.s
feya en Corts no era voluntari sinó forçat, y que
sabia ell les coses del General y les constitucions
de Cathalunya millor que qui lo.y deya allí, y
tots los de Cathalunya, y que sabia la institució
de dit General també com los deputats y tots los
demés. Y dient-li que havien entès que sa excel·
lència manava rebre certes informacions sobre
dit negoci, y que.l supplicaven que sa excel·
lència fos servit de manar-ho entendre sens contenció alguna, perquè lo intent dels senyors deputats era se assentàs dit negoci al servey de sa
magestat y benefici públich, y que entenien en
dit negoci que serie resolt dins un die o dos, lo
més larch. Respongué era veritat que ell manava
rebre informacions sobre dit negoci y també de
la resposta que se havia fet, perquè // 85v // entenia que era desacatada. Y aprés se li tornà a dir a
sa excel·lència que fos servit de voler assentar
aquest negoci ab altra forma, y que pus los senyors deputats fehien altres obres al servey de sa
magestat y altres coses voluntàriament, que sa
excel·lència no volgués causar ab aquestos procehiments se impedissen de fer, pus era cert que
dits senyors deputats desitjaven en tot lo que
poguessen servir a sa magestat. Al que respongué sa excel·lència que axò era altre negoci, y al
que li supplicaren no.s podia tornar altra resposta. E aprés de oÿda y entesa dita resposta apparegué a dits senyors deputats y a dites persones allí
ajustades, que la qualitat e importància de dit
negoci y lo que sa excel·lència, per dita resposta,
ha volgut senyalar y mostrar, requeria ésser-ne
donada larga rahó a totes les persones dels tres
staments, que.s troban en la present ciutat, per a
què ab major consell poguessen satisfer al que
per lur càrrec y offici són obligats. E axí, encontinent, manaren convidar per al mateix die,a a les
dues hores aprés dinar, les persones dels tres staments que.s trobarien en la present ciutat.
E lo mateix die, aprés dinar, per dit orde de dits
senyors deputats, vingueren en son consistori
a. die interlineat.

de la present casa de la Deputacióa les persones dels tres staments següents, ço és, per lo
stament ecclesiàstic: los molt reverents senyors Vilalba, abbat de Banyoles, don Miquel
Tormo, prior de Besalú, Jaume Cassador,
Bernadí Font, Paulo Pla, Joan Vila, canonges
de la Seu de Barcelona, Galceran Albanell, pabordre. Per lo stament militar: los il·lustres
senyors don Alonso de Orcau y d’Erill, baró
d’Erill, don Joan d’Erill, don Onofre de
Alentorn, senyor de Seró, don Phederic Palau, don Bernat de Boxadós, don Dimàs de
Boxadors, don Francesc de Jafer y Marimon,
don Joan d’Erill, menor, don Plegamans de
Marimon, don Guerau de Marimon, don
Henric Palau, don Philip d’Erill, don Miquel
Palau, don Miquel Àngel de Mitjavila, Miquel Oliver, Thomàs Pujades, Riambau de
Corbera, senyor de Linàs, Galceran Burguès y
de Santcliment, Francesc Agullana y de Calders,b... Yvorra, menor, Ortiz de Cabrera,
Joan de Claramunt, Hierònym Cassador,
Francesc Fivaller, Galceran de Gravalosa, Gaspar Pons de Ribelles, en Barcelona domiciliats. // 87v // E perquè se entengué que sa
excel·lència no era en sa casa o palau, y era hora
tarda, los senyors deputats manaren prorogar
dita embaxada per lo endemàc a les vuyt hores.
E no-res-menys, les dites persones dels tres staments aconsellaren a dits senyors deputats que,
en lo que més avant se hagués de fer y procehir
en dit negoci, se aconsellassen ab les persones
que ja sobred açó eren eletes, o ab altres mése o
menys que.ls apparria elegir.
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Dilluns, a XXVII. En aquest die, de matí, per
orde dels senyors deputats vingueren a les
vuyt hores de matí, en son consistori,f les dites
persones lo die de hair elegides per a fer la
propdita embaxada. E també de les devuyt
persones elegides per aconsellar-se ab aquests
negocis a les quals foren applicades algunes altres, y en loc del senyor don Joan de Boxadós
absent, foug nomenat lo senyor don Miquel
Desbosc. Vingueren també a dita hora en dit
consistori, ço és, per lo stament ecclesiàstic:
los dits senyors don Miquel Tormo, prior, Carles de Çagarriga, Jaume Cassador, Bernadí
Font, Paulo Pla, Joan Vila, canonges. Per lo
stament militar: los dits senyors Galceran
Burguès y de Santcliment, Miquel Oliver,
Thomàs Pujades, don Joan d’Erill, don Onofre de Alentorn, en Barcelona domicia. a continuació ratllat dels.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació ratllat s.
d. a continuació ratllat er.
e. mes o menys interlineat al marge esquerre.
f. a continuació ratllat de.
g. fou...Desbosc interlineat al marge esquerre.
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liats. // 88r // Per lo stament real: los dits senyors Galceran de Navel, conseller en cap, Miquel Bastida, Miquel Salgueda, Joan Luís Cornet, ciutadans.
A totes les quals persones, los dits senyors deputats proposaren y digueren que en aquest
matí havien entès ab molta certitut que sa excel·
lència y lo Real Consell Criminal, de fet y sens
voluntat y consentiment de dits senyors deputats, havien ubert en los deposadors del General un portal per a poder entrar dels càrcers reals
en dits deposadors, del qual obrir de portal, entre sa excel·lència y dit Real Consella y senyors
deputats se ha seguit lo que està scrit en les precedents jornades. E per ço pregaren, dits senyors deputats a dites persones, les volguessen
aconsellar lo fahedor per remey y reparo del
prejudici que en açò era fet al General. E lo mateix, per dits senyors deputats, fou també dit
als magnífics doctors, per aconsellar-se en lo
mateix negoci també elegits, qui en altra part
de la casa de la Deputació estaven ajustats. Les
quals persones dels staments y doctors, aprés
de haver feta gran admiració de tal novetat y
agravi, y comunicat madurament entre ells lo
que en açò sentien y.ls paria aconsellar, comunicant y conferint, dites persones dels staments
y doctors, lo consell y parer de tots ells,b foren
de parer y aconsellaren als dits senyors deputats
que en aquest mateix punct se fes una embaxada de tres persones, ço és, una de quiscun stament a sa excel·lència y se li digués y explicàs lo
següent: que a nit passada los senyors deputats,
ab parer de les persones dels tres staments, havien determenat de fer embaxada a vostra excel·
lència per a certificar que dits senyors deputats
y tots los que en aquella casa se acostumen de
ajunctar, se ajuncten ab ànimo de acertar lo que
toca al servey de sa magestat y bé públic del present Principat, y per a supplicar-li lo que altra
vegada se li havia supplicat, que fos servit de acceptar lisament lo que per los senyors deputats era estat offert, acerca de obrir la porta de la
casa nova del General // 88v // per entrar en la
presó, pus era acte mere voluntari, com és servit
sa magestat de acceptar semblants actes, y en
cas apparegués altra cosa a vostra excel·lència
estaven promptes per a tractar-ho, y entenent
que.y hagués prejudicis a les preeminències reals, lo que no creuen ni may han pensat, remediar-ho. Y per no haver trobat vostra excel·lència en sa casa se differí per avuy, y estant vuy per
fer dita embaxada, han entès que vostra excel·
lència havia manat fer obrir una porta en dita
casa nova, com de fet està uberta, y com dit fet
sie prejudicial al General, supplican a vostra exa. a continuació ratllat s.
b. a continuació ratllat de.

cel·lència sie servit manar tancar dita porta, o
per lo que se hauria entès se pretendria haver
pogut obrir dita porta, per ço que és en lo loc ha
hont abans era la cuyna dels càrcers comuns, sie
vostra excel·lència servit manar, veure y designar per persones expertes tot lo que era de dita
cuyna, o presó, perquè lo restant de la casa,
comprat y obrat de diners del General, se puga
tancar y acommodar per usos que convenen per
al General, no entenent per ço prejudicar-se en
res al dret que tenen en les obres fetes en la instància que abans era de dita presó. E per a fer
dita embaxada dits senyors deputats elegiren,
ço és, per lo stament ecclesiàstic, lo dit senyor
Joan Vila, canonge. Per lo militar, lo dit senyor
Thomàs Pujades. Per lo real, lo dit senyor Miquel Bastida. Qui, essent ja entre les dotze y
una del mateix die, haguda licència y hora de sa
excel·lència, anaren a fer dita embaxada de
hont tornaren entre una y dues, y als dits senyors deputats y dites persones dels tres staments y doctors, qui en dit consistori eren, digueren y referiren que, havent explicada dita
embaxada a sa excel·lència, los ha respost que
les cases se eren fetes per a deposadors y que per
ço servissen, per lo que eren fetes, perquè era
gran inconvenient que // 89r // los presos per
haver de anar als deposadors, hajan de passar
per lo carrer, y que per ço havia manat obrir lo
portal. Al que se li respongué que encara que
les cases fossen fetes a effecte de servir de deposadors, era ab les condicions que estaven
abans les cases que los deputats havien hagut
per a servir de deposadors, de manera que.y
havia una porta mitgera ab dos forrellats lo un
devés la presó, l’altre devés la casa, y que may
de la presó se entrava en dita casa sens obrir lo
official dels senyors deputats, y que quant se
havia de posar per via de arrest en dits deposadors alguna persona, de manera com molts hi
han estat, totstemps demanavan licència als senyors deputats per poder estar allí. Y sa excel·
lència respongué que acabassen de obrar la
casa que ells la tindrien per lo General, y que si
haguessen volgut los del Real Consell levar
aquelles paraules sens prejudici de les preeminències de sa magestat y drets fiscals que los
deputats se’n foren contentats, y responguése-li a d’açò que los senyors deputats se’n foren contentats conforme lo acte s’era fet, levant-ne emperò dites paraules perquè eren impertinents en acte voluntari, qual era lo fet, lo
qual, per los doctors del Real Consell, moltes
vegades se era dit als senyors deputats lo manassen ordenar de la manera fossen servits que
ells lo firmarien, y que les dites paraules, essent com eren impertinents en acte voluntari,
donaven molta occasió de sospita que algun
temps d’elles poria exir alguna contenció. Al
que respongué sa excel·lència que los deputats

502

001-644 Dietari2.indd 502-502

17/06/2010 18:34:04

eren los que sospitaven, que ell no veya que de
dites paraules pogués exir sospita alguna. Y
aprés dix les paraules següents, basta, basta, ab
demostració que.ns ne anassen. E oÿda dita
resposta per dits senyors deputats, persones
dels staments y doctors, les matexes persones
y doctors aconsellaren a dits senyors deputats
que de tot se devia donar rahó a sa magestat,
de qui per sa benignitat y clemència se sperava
lo remey de dit agravi y prejudici, y de altres
que.s comprenen ab les respostes de dit loctinent general. // 89v // Lo mateix die, aprés dinar, los dits senyors deputats, oïdors de comptes, assessors y altres doctors applicats sobre
dits negocis tornaren en consistori y tractaren
de aquells, fins que fou hora molt tarda de la
nit.a
En aquest mateix die de XXVII del corrent, de
matí a les set hores, yo, Luís Rufet, scrivà major
del General, de manament dels senyors deputats aní en casa del magnífic misser Miquel
Quintana, doctor del Real Consell Criminal,
per a veure lo que de mi volia a causa que hair,
deprés dinar, estant yo occupat en lo ajust de
les persones dels staments y en altres serveys
dels senyors deputats y de dit General, lo dit
magnífic misser Quintana me.n féu cercar ab
gran diligència, y trameté a dir a dits senyors
deputats que.m manassen anar a sa casa per coses que convenian a la règia cort, y ses senyories li trameteren a dir que.u farian y axí m’o
manaren, a consell dels magnífics assessors del
Generalb y altres doctors qui, com és dit, estaven ajustats, los quals me advertiren del que.ls
occorregué. Y essent en presència de dit magnífic misser Quintana, me digué que era arribat tart per ésser hora de anar a Consell, y que
y tornàs lo mateix die, aprés dinar a la una
hora, y axí.u fiu, ço és, que a dita hora torní en
sa casa y ell y un notari, que.m par se diu Antoni Joan Steve, y yo entràrem en un dels studis de sa casa y, tancada la porta, nos asseguérem, yc sobre les coses devall scrites, en effecte,
diguérem y passàrem lo que devall se dirà, ço
és, qued lo dit magnífic misser Quintana me
diguée que lo fisc de la règia cort havia mester
// 90r // còpiaf auctèntica de dues deliberacions fetes en lo trienni del cabíscol Gomís
y una en lo trienni proppassat del ardiacha
a. a continuació ratllat Dimarts, a XXVIII. Festum sancti Augustini. En aquest die, de matí y aprés dinar, dits senyors
deputats, oïdors de comptes, assessors y altres officials del
General, per a tractar y entendre en dits negocis, vingueren
també en dit consistori.
b. a continuació ratllat que.
c. y...és que interlineat al marge esquerre.
d. a continuació ratllat y.
e. a continuació interlineat i ratllat en effecte.
f. còpia autèntica de interlineat.

Cerveró,a sobre la edificació dels deposadors
fets per lo General junct als càrcers reals, y lo
acte a XXVIII de juliol proppassat fet en mon poder, com scrivà major del General rebut, de la
offerta y facultat de ésser ubert lo portal entre
dits deposadors y càrcers reals, y de la notificació de la deliberació per ses senyories sobre açò
feta dit die de XXVIII de juliol, la qual fou notificada al magnífic reverent y doctors el Real Consell Criminal y de la resposta per dits regentb y
doctors feta de dita notificació. E yo li responguí,c que ninguns actes de aquexos podia donar sens expressa llicència dels senyors deputats y, que tenint-la, los donaria, y que altrament no se acostuman, ni.s podan donar los
actes que.s fan en consistori dels senyors deputats, y que tocan son interès, y familiarment sobre açò se parlaren, entre nosaltres, altres paraules. E aprés lo dit magnífic misser Quintana,
fentd continuar a dit notari, me exigí o rebé jurament, dient-mee que dirie la veritat del que
serie interrogat. E yo, entenent que enterrogaria de coses tocants al General, li responguí que
dirie la veritat del que sabia en lo que seria
interrogat, pus no fos de coses que, per rahó de
mon offici de scrivà major del General y del jurament que per aquell tinc prestat,f tingués
obligació de tenir-les secretes. E aprés lo dit
magnífic misser Quintana, fent-me altre inter
rogatori, me diguég que lo que entenia demanar-me eran cosas que tocaven al servey de sa
magestat y que axí, essent tals, tenia obligació
de dir-les, no obstant qualsevol jurament que
per mon offici hagués prestat. E yo diguí que
estava y perseverava en lo que ja havia dit. E
aprés tornant-me a interrogar me dixh, yo sí sabia o havia oÿt dir que per part del Consell Real
se hagués demanat als senyors deputats que se
obrís lo dit portal. E yo li responguí que lo que
en axò sabia y havia oÿt dir, ho sabia y havia oÿt
dir com scrivà major del dit General, y que les
tals coses tenia obligació de tenir-les secretes, y
axí no les podia dir sens expressa llicència dels
senyors deputats, y que si volia que les digués
me donàs loc y temps per a poder-ne demanar
licència a ses senyories. E dit magnífic misser
Quintana, oÿt açò, digué que me’n anàs ab ell. Y
axí, aquí mateix, ell y dit notari y yo y altres qui
seguien, anàrem als dits deposadors, // 90v // a
hont lo Consell Real aquella hora se ajustava, y
lo dit magnífic misser Quintana se’n entrà dins
la sala de dit Consell, y digué.m que.m aguar-
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a. a continuació ratllat y lo acte de la notificació.
b. regent y interlineat.
c. a continuació interlineat i ratllat en effecte.
d. fent ... notari interlineat al marge esquerre.
e. a continuació interlineat i ratllat en effecte.
f. a continuació ratllat no.
g. a continuació ratllat en effecte.
h. a continuació ratllat en effecte.
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dàs en la sala gran de dits deposadors, y axí.u
fiu, y aprés de una bona estona dit misser
Quintana isqué ab dit notari, y viu yo que se’n
anaren fora, y pensí que anaren a casa del senyor regent. E aprés de bona estona dit magnífic misser Quintana tornà en dits deposadors y
se’n entrà en la sala de dit Consell, y vehent-me a mi en la sala gran entre molta gent,
me féu entrar ab ell, y passat per dit Consell,
me féu estar en una estància, que és entre la
sala de dit Consell y los càrcers, dient-me que
allí estaria millor. Y aprés de molt bona estona,
y havent-li yo tramès a dir que.s feya tart y feya
falta en lo consistori dels senyors deputats,
vingué ab dit notari a la dita estància hont yo
estava, e interroga’ma sib ell abans de haver-me
interrogat, migençant jurament, me havia demanat los actes que dalt és dit, y quec altra vegada ab dit interrogatori los me demanava y
que.ls hi donàs dins tres dies. E yo li responguíd que si que.ls me havia demanats y que
no.ls podia donar sens dita licència. E après de
ma respostae digué que.m dava dita licència,f y
que per ara sobrecehia en la deposició que havia començada. E axí aní en lo consistori dels
senyors deputats qui ab sos assessors, advocat
fiscal y altres doctors sobre estos negocis applicats estaven sperant lo que seria, y doní a ses
senyories devant dits doctors, larga rahó de tot
lo que havia passat, y restaren satisfets de mes
respostes fetes al dit magnífic misser Quintana. Y aprés, a consell de dits assessors y doctors, aqueix die y los altres següents, parlant
de aquest negoci, me digueren que, quant per
part de dit Consell Real me tornassen a demanar dits actes, los digués que ses senyories tenien tancats los libres en los quals eren, com
de fet eren tancats en lo armari de l’Ànima, de
hont los senyors deputats tenen les claus, y
que.ls demanassen a ses senyories, pus no estava en mà mia poder-los donar.
Dimarts, a XXVIII. Festum sancti Augustini. En
aquest die, de matí y aprés dinar, dits senyors
deputats, oïdors de comptes, assessors, y //
91r // altres officials del General per a tractar y
entendre en dits negocis vingueren també en
dit consistori.
Divendres, a XXXI. En aquest die, de matí, lo
magnífic mossèn Jaume Salbà, donzell en Barcelona domiciliat, elegit per los senyors deputats per embaxador del General, per anar a informar a sa magestat sobre los negocis de les
a. a continuació interlineat i ratllat en effecte.
b. a continuació ratllat yo.
c. a continuació ratllat ab.
d. a continuació interlineat i ratllat en effecte.
e. a continuació ratllat en effecte.
f. licència interlineat, damunt de resposta ratllat.

precedentes jornades, partí de la present ciutat
anant a fer dita embaxada.
En aquest mateix die, aprés dinar, lo magnífic
mossèn Pere Salavardenya, algutzir real ordinari, vingué en casa de mi, scrivà major, y.m digué de part dels magnífics senyors regent y doctors del Real Consell Criminal, que.ls donàs
còpia auctèntica dels quatre actes que lo magnífic misser Quintana, doctor de dit Real Consell, me havia ja demanat. E yo li responguí que
havia demanat licència als senyors deputats per
a poder-los donar, y que ses senyories me han
dit que, quant me.ls tornarian a demanar, respongués que dits senyors deputats tenien tancats en // 91v // clau los libres hon eren los originals de dits actes, y que axí no esta en mà mia
poder-los donar, y que.ls demanassen a dits senyors deputats, e que yo responia a dit senyor
Salavardenya açò mateix que dits senyors deputats me havian dit que respongués. E ab aquesta resposta dit Salvardenyà se’n anà.

Setembre

MDLXXVI

Dissapte, lo primer. En aquest die, aprés dinar,
lo magnífic mossèn Onofre de Ferreres, algutzir
real ordinari, vingué en casa de mi, dit scrivà
major, y de part de dits senyors regent y doctors
del Real Consell me digué, en effecte, lo mateix
que lo die de hayr me digué lo magnífic mossèn
Pere Salavardenya, ajustant-hi que també me
havien enviat a demanar dits actes per lo dit
mossèn Salavardenya. E yo li responguí lo mateix que havia respost al dit Salavardenya.
En aquest mateix die, cerca les vuyt hores de la
nit, un porter real qui.s diu Tentalaya, vingué
en casa de mi, dit scrivà major, y.m presentà un
manament del tenor següent:
“De part del excel·lentíssimo senyor don Fer
rando de Toledo, prior de Castella, del orde de
Sant Joan de Hierusalem, de la sacra catòlica y
real magestat conseller, loctinent y capità general en lo principal de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, e per provisió feta per lo
magnífic y amat conseller de sa magestat, misser Miquel Quintana, doctor del Real Consell
Criminal, inseguint la conclusió lo die present y
devall scrit en dit Real Consell feta, féu manament al amat de la real magestat Luís Rufet, notari públic de Barcelona y scrivà major de la Deputació, que sens exacció ni speransa de paga
alguna per ara, do y liure per tot lo die de demà,
que serà // 92r // lo segon die del present mes de
setembre, còpia auctèntica fefahent al procurador fiscal de la règia cort, del acte en poder seu
rebut, de la presentació y offerta feta per part de
dits deputats de Cathalunya al magnífic regent
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la Cancellaria y doctors del Real Consell Criminal, de la casa y deposadors novament fabricats
junct a les presons reals, per lo exercici de les
causes criminals se tractan en lo Real Consell
Criminal del principat de Cathalunya, y açò
faça sots pena de privació de son offici de notariat, lo qual manament se fa a instància de humil
supplicació del procurador fiscal de la règia
cort. Dada en Barcelona, lo primer de setembre
de la Natividad de Nostre Senyor MDLXXVI.
Scribà Amat. Antonio Joan Esteve, notari.”
E la matexa hora yo, dit scrivà major, fiu a saber
al senyor deputat militar la presentació de dit
manament y sa senyoria manà, per al endemà
diumenge de matí a les vuyt hores, ésser ajustat
lo consistori en la casa de la Deputació, y ésser-hi també ajustats los doctors sobre aquestos
negocis elegits y aplicats. Y axí fou manat lo
mateix vespre als porters de la present casa.
Diumenge, a II. En aquest matí, a les vuyt hores,
vingueren en dit consistori los senyors deputats
y oïdors de comptes, excepto lo senyor deputat
ecclesiàstic qui com és dit és absent, y los magnífics misser Joan Baptista Serra, assessor, misser
Luís de Copons, advocat fiscal de dit General,
misser Pere Aylla, misser Miquel Ferreró, misser
Francesc Serra, misser Miquel Sabater, misser
Raphel Joan Masnovell y misser Francesc Ubac,
y vist y consyderat per ells lo original manament
dalt insertat, lo qual és recondit en la bossa //
92v // dels negocis del trienni corrent, los dits
magnífics doctors, en presència dels dits senyors deputats y oïdors de comptes, ordenaren
la resposta del tenor següent:
“Responent Luís Rufet, notari públic de Barcelona, scrivà major del General de Cathalunya, al
manament a ell fet de part del excel·lentíssim senyor loctinent general per provisió feta, segons
se diu, per vostra mercè, magnífic misser Miquel
Quintana, doctor del Real Consell, y per conclusió feta en dit Real Consell, lo qual és de tenor
següent: “De part,” etcètera, sie insertat segons
està continuat en la jornada de hair. Diu, salves a
ell totes altres y qualsevol respostes, que lo acte
referit en dit manament és acte rebut en son poder com scrivà major del dit General, y com a tal
és prohibit poder donar actes sens llicència dels
senyors deputatsa del present Principat, com ja
de paraula dit Rufet ho digué als magnífics mossèn Pere Salvardenya y mossèn Onofre de Ferreres, algutzirs reals, los quals, de part de dit Consell Real, demanaren dit acte. Y essent axí que dit
Rufet sie prohibit, como ho és, poder donar dit
acte referit en dit manament y altres qualsevol
que toquen lo interès del General, dels quals no

té facultat líbera de poder líberament disposar,
sinó ab orde y licència dels senyors deputats,
com sempres s’és observat, que no pot ni està en
sa mà poder donar còpia de dit acte que primer,
per dits senyors deputats, no li sie dada licència,
la qual licència sempre se és observat demanar ab
supplicacions presentades per lo procurador fiscal de la cort real, essent majorment com és la apprísia de dit acte y tots los altres recondits en lo
armari de l’Ànima de la casa de la Deputació, en
lo qual hi ha tres claus, y quiscú de dits senyors
deputats té la sua. Offerint ab la present que,
sempre que lo libre hont és dit acte li serà lliurat
per dits senyors deputats, y haguda llicència de
// 93r // liurar aquell y satisfet en son degut salari, com se li és acostumat pagar, farà y complirà
lo quea per los senyors deputats li serà ordenat.
Y per ço requereix a vostra mercè, mossèn Miquel Amat, scrivà de manament, que de la presentació de la present resposta leven acte y inserten aquella al peu de dit manament y que de
aquell, sens inserta del present, no sie donada
còpia.”

[1576 ]

E aprés dits senyors deputats, en presència dels
sobre dits assessors y doctors, me donaren dita
resposta y.m manaren que lo die present la presentàs al dit magnífic misser Miquel Quintana,
fent-ne levar acte per Miquel Amat, scrivà de
manament, y que altra resposta no donàs al sobredit manament, que com és dit, air me fou
presentat. E axí, en aquest mateix die, entre
una y dues hores aprés dinar, yo, dit scrivà major, aní en casa lo dit magnífic misser Quintana
per a presentar dita resposta, a hont procurí
que fos lo dit mossèn Amat. Y,b arribant devant
dit magnífic misser Quintana, li presentí dita
resposta y requerí a dit mossèn Amat rebés acte
de la presentació de aquella; y rebuda y legida
dita resposta per dit magnífic misser Quintana,
dit scrivà de manament ne rebé acte, y també
de la resposta y provisió que dit magnífic misser
Quintana hi féu, lo qual dix que fos insertada
en lo procés, y feta paraula en lo Real Consell
seria provehit conforme justícia.
Dilluns, a III. En aquest die, entre les X y XI hores de matí, lo magnífic mossèn Onofre de Fer
reres, algutzir real ordinari, mossèn Miquel
Amat y mossèn Sebestià Costa, scrivans de manament, dient que, de part del excel·lent loctinent general, venien a parlar ab los senyors deputats, per un porter de la present casa demanaren licència de entrar en consistori, y tenint de
ses // 93v // senyories dita licència, entraren en
dit consistori ab lo respecte y acato deguts als
senyors deputats, y ses senyories los manaren
a. a continuació ratllat per ço.
b. a continuació ratllat axí.

a. a continuació ratllat y.
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[1576 ]

seure, y parlant lo dit mossèn Onofre de Ferreres, digueren a dits senyors deputats que, de
part de sa excel·lència, demanaven a ses senyories còpia auctèntica de un acte, segons se conté en una scriptura que portava en sa mà, la
qual digué que fos legida per dit Miquel Amat,
no per levar-ne acte sinó per noa trastocar paraules, e donant aquella a dit Miquel Amat per a
què la legís, los senyors deputats digueren que
la donàs a mi, Luís Rufet, scrivà major del General, per a què la legís, y axí per dit Amat fou
donada a mi, dit scrivà major, y de manament
de dits senyors deputats la legí ab alta veu en dit
consistori a ses senyories, en presència dels sobrenomenats y dels magnífics assessors y advocats ordinaris e advocat fiscal de dit General y
altres, la qual scriptura és del tenor següent:
“Attès que per lo magnífic misser Miquel Quintana, doctor del Real Consell, és estat fet manament a Luís Rufet, notari públic de Barcelona y
scrivà major del General de Cathalunya, que liuràs còpia auctèntica al procurador fiscal de la règia cort del acte de la offerta de la casa y deposadors novament fabricats junct a les presons
reals, feta per los deputats del General de Cathalunya, presentada per lo substitut de dit Rufet al
regent la Real Cancellaria y doctors del Real
Consell Criminal, y de la resposta feta per dits regent y doctors; e que aprés de altres manaments
és estat respost per dit Rufet que dit acte li havien
pres los deputats de Cathalunya, y que aquell tenien recondit, y que per ço se’ls mane de part de
sa excel·lència, que si axí és, com dit Rufet ha respost, que restituescan a dit Rufet dit acte encontinent, per a què de ell ne puga donar còpia auctèntica fefahent al procurador fiscal de la règia
cort.”
94r

E aprés de legida dita scriptura, aquí mateix fou
copiada per un substitut meu en presència de
tots los sobredits, y en la matexa presència dita
còpia fou comprovada ab son original perb mi,
dit scrivà major, ab dit substitut, y aprés per
manament de ses senyories la dita original
scriptura fou restituïda al dit magnífic mossèn
Onofre de Ferreres, y dits senyors deputats li
respongueren que digués a sa excel·lència que
haurien consell del que haurien de respondre, y
respondrien prest a sa excel·lència. Y ab esta
resposta los sobredits se’n tornaren. E dits senyors deputats, oÿts los sobredits y vista y considerada dita scriptura, manaren, encontinent,
ajustar en la present casa los magnífics doctors
en aquestos negocis applicats, los quals, tantost
arribaren y comunicada ab ells y ab los magnífics assessors y advocat fiscal del General la dita
a. no interlineat.
b. a continuació una lletra ratllada il·legible.

scriptura, dits doctors, ço és, misser Pere Aylla,
misser Miquel Ferreró, misser Francesc Serra,
misser Joan Amell, misser Miquel Sabater, misser Andreu Ferrer, misser Raphael Joan Masnovell y misser Francesc Ubac, y dits assessors y
advocat fiscal del General aconsellaren als senyors deputats que a sa excel·lència se respongués lo contengut en una scriptura que allí ordenaren, la qual és del tenor següent:
“Per Onofre de Ferreres és estat demanat de part
de vostra excel·lència un acte rebut, segons se
diu per Luís Rufet, scrivà major d’esta casa, de la
offerta de la casa y deposadors novament fabricats junct a les presons reals, feta per los deputats
del General al magnífic regent la Cancellaria y
doctors del Real Consell Criminal, y de la resposta per dit regent y doctors feta, diuen los deputats que certifiquen a vostra excel·lència que
tal acte de semblant offerta no s’és rebut per dit
scrivà major, ni ajudant algú seu, com tal offerta
no sie estada may feta, però, que si vostra excel·lència entén demanar una scriptura de resposta feta per dit regent y doctors // 94v // del
Consell Real a una delliberació, en lo consistori
de dits deputats feta a XXVIII de juliol proppassat, sobre lo obrir de una porta en la paret mitgera entre la casa nova del General y los càrcers
comuns de la present ciutat, als dits regent y
doctors lo mateix die notificada, la qual no tingué effecte per no ésser estada acceptada conforme dita delliberació, supplican a vostra excel·lència mane al procurador fiscal de la règia
cort la demane, com és acostumat, a dits deputats, que pus és scriptura de qualitat que.s pot
donar, que encara que estiga recondit en lo armari de l’Ànima, hont estan los actes importants
tocants los negocis del General, dits deputats
manaran a dit Luís Rufet que de dita scriptura de
notificació y resposta done còpia al dit procurador fiscal en la forma y manera que deu.»
E dits senyors deputats, a consell de dits magnífics doctors, manaren al magnífic misser Francesc Gort, altre dels magnífics assessors y advocats ordinaris del General que, de part de ses
senyories, tornàs resposta dea paraula a sa excel·lència conforme la precedent scriptura, de la
qual solsb per instrucció sua se li dóna còpia,c y
perquè millor se pogués recordar de tot y de les
pròpies paraules de dita scriptura.d Y aquí mateix,e que era cerca la una hora aprés migdie, lo
a. a continuació ratllat de paraula interlineat.
b. a continuació ratllat sols per instrucció sua interlineat,
damunt de per aqueix effecte ratllat.
c. a continuació ratllat y orde de legir a sa excel·lència dita
scriptura si li.n dava licència.
d. a continuació ratllat y de dexar e dar-ne còpia a sa excel·lència si era servit rebre-la.
e. a continuació ratllat toca.
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dit magnífic misser Gort, portant en sa companyia mossèn Bernat Pellicer, ajudant de la scrivania major, y mossèn Pau Calopa, procurador
del General, anà a sa excel·lència per a tornar
dita resposta. E aprés, tornat en lo consistori de
ses senyories, dit magnífic misser Gort referí
que, havent trobat que sa excel·lència dinava
quant és arribat en sa casa o palàcio, ha aguardat
que hagués acabat de dinar, y aprés, haguda licència de entrar a sa excel·lència, arribant en sa
presència a hont eren los senyors don Bernat de
Marimon, don Phederic de Cabrera, don Joan
Comallonga, Joan Settantí y Guillem Joan Yvor
ra,a qui havien dinat ab // 95r // sa excel·lència,
dit magnífic misser Gort, de part de dits senyors deputats, tornant-li dita resposta, li digué de paraula segons tenia continuat en dita
scriptura. Y aprés li digué que dits senyors deputats, sols per instrucció sua y per a què se’n
recordàs millor, lo.y havien donat en scrits en
un paper y que ell dit misser Gort d’eçí mateix,
aprés de haver explicat a sa excel·lència dita resposta, li digué si era servit li dexaria dit paper,
en lo qual se contenia lo que ell havia dit a sa
excel·lència de paraula, y que sa excel·lència lo
prengué dient-li que tornaria resposta.
Dimarts, a IIII. En aquest die, de matí, a les vuyt
hores, los senyors deputats, absent com en altres
jornades és dit lo ecclesiàstic de la present ciutat
y vegueria de Barcelona, y los molt reverent y
magnífics oïdors de comptes, foren en consistori, y també les persones eletes dels tres staments per a tractar y aconsellar-se dels negocis
occorrents sobre lo obrir de dita porta, les quals
persones, per manament dels senyors deputats,
foren convidades de gran matí per a.n aquesta
hora, per ço, que se havia entès que sa excel·lència y lo Real Consell volien procehir molt rigurosament y contrab forma de constitucions a fer
donar lo sobredit acte. Les quals persones de
dits staments, qui en dit consistori vingueren,
eren les següents, ço és, per lo stament ecclesiàstic: los molt reverents senyors don Miquel
Tormo, prior de Besalú, Carles de Çagarriga,
Jaume Cassador, Bernadí Font, Joan Vila, canonges de la Seu de Barcelona. Per lo militar: los
il·lustres senyors don Miquel Desbosc, Miquel
Oliver, Galceran Burguès y de Santcliment,
Thomàs Pujades, don Onofre de Alentorn, senyor de Seró, en Barcelona domiciliats. // 95v //
Per lo stament real: los molt magnífics senyors
Joan Luís Lull, Luís Gibert, Miquel Salgueda,
Miquel Bastida, Joan Luís Cornet, ciutadans de
Barcelona.
E també per ordre de dits senyors deputat vina. a continuació ratllat lo dit.
b. a continuació ratllat juy.

gueren en dit consistori los dits magnífics doctors en aquestos negocis applicats; y tractant
dits senyors deputats y persones eletes sobre dits
negocis, y en altra part los dits magnífics doctors
applicats, vingué en la present casa de la Deputació lo magnífic mossèn Onofre de Ferrera, algutzir real ordinari, y per un porter dels senyors
deputats féu demanar licència a ses senyories de
entrar en consistori, y parlar-los de part de sa excel·lència. E haguda aquí mateix dita licència,
entrà ab sa deguda y acostumada cortesia, y assentat entre dites persones eletes, en presència
de aquelles y dels magnífics assessors y advocat
fiscal de dit General qui també eren allí, digué a
ses senyories que sa excel·lència y lo Real Consell lo trametien allí per a saber de dits senyors
deputats,a si aquella scriptura era la que, per misser Gort, lo die de hair, havien enviat a sa excel·
lència,b dient-ho de una scriptura que ell, dit
Ferrera, portava en sa mà y allí mostrà y posà en
mà dels senyors deputats, prenent-la lo senyor
deputat militar, qui, en haver-la presa, digué a
dit Ferrera que.s detinguésc fora dit consistori
en l’ort de la present casa, sperant la resposta. En
la qual, encontinent, se entengué a consell de dites persones eletes, assessors, advocat fiscal y altres doctors applicats, als quals apparegué respondre, y a dits senyors deputats aconsellaren,
que.s tornàs resposta a sa excel·lència per lo mateix magnífic misser Gort, conforme una scriptura que allí ordenaren del tenor següent:

[1576 ]

“Que ninguna scriptura se envià a sa excel·lència
lo die de hair per misser Gort, sinó que se li donà
orde que, de paraula, tornàs resposta a sa excel·
lència del que Onofre de Ferreres havia demanat
als deputats, de part de sa excel·lència, y que la
scriptura que ara de present dit Ferreres ha portat en lo consistori, dient, de part de sa excel·
lència y del Real // 96r // Consell, que los deputats digan si és la que hair enviaren per misser
Gort a sa excel·lència, diuen dits deputats que
aquexa scriptura és la matexa que donaren a dit
magníficd misser Gort sols per a sa informació, y
no per a donar-la a sa excel·lència, pus ab ella matexa see veu no està en forma se hagués de donar a
sa excel·lència, y que aprés entengueren que dit
misser Gort d’eçí havia supplicat a sa excel·lència, aprés de haver-li explicat de paraula la resposta, que si sa excel·lència era servit li dexàs un
paper, que per sa instrucció li havien donat los
deputats, ne rebria assenyalada mercè, y que sa
excel·lència fou servit acceptar-lo.”
a. si aquella scriptura era la que per misser Gort lo die de hair
havien enviat a sa excel·lència interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat si se senyories li trameteren hayr
una scriptura que li donà misser Gort.
c. a continuació ratllat en.
d. magnífic interlineat.
e. a continuació ratllat n.
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[1576 ]

E ordenant-se dita scriptura, los senyors deputats feren venir en dit consistori lo dit mossèn
Onofre de Ferrera, y li digueren que digués a sa
excel·lència que molt prest, per lo mateix misser Gort, se li tornaria resposta. E axí, donada
còpia de dita scriptura al dit magnífic misser
Gort, dits senyors deputats li manaren que,
conforme ella, tornàs dita resposta de paraula a
sa excel·lència,a y alb dit misser Gort digueren
que per sa instrucció la.y donaven en scrits, y
perquè millor se pogués recordar de tot y de les
pròpries paraules de lac dita scriptura. E lo dit
magnífic misser Gort, en companyia de alguns
officials de la present casa en la mateixa hora,
anà a tornar dita resposta y tornat en consistori,
referí a dits senyors deputats y persones eletes,
que sa excel·lència estava en lo Real Consell
Criminal, y sabent que venia per part de ser senyories, li ha manat entrar allí, y en presència
de tot lo Consell, digué a sa excel·lència, llargament de paraula, lo contengut en dita scriptura, y que sa excel·lència y Real Consell mostrarend restare satisfets de haver entès dita resposta,
y que la scriptura de hair no.s trameté a sa
excel·lència de part de dits senyors deputats,
sinó que dit magnífic misser Gort la.y donà
d’eçí mateix, com també d’ecí mateix havia offert a sa excel·lència donar lo paper que en les
mans portava, y allí mostrà, a hont portava scrita aquesta present resposta per millor instrucció sua, y sa excel·lència respongué que no.y
havia per a què dexar-la. E poc aprés lo dit
mossén Onofre de Ferreres tornà a demanar licència per entrar en lo consistori, y de part de
sa excel·lència parlar ab ses senyories; y, aquella
haguda, vingué en dit consistori, y feta la acostumada cortesia y per orde de ses senyories assegut entre les persones de dits staments que
allí eren, essent també allí los dits magníficis assessors y advocat fiscal del // 96v // General, lo
dit mossèn Onofre de Ferreres digué que sa
excel·lència mana als senyors deputats que donen, encontinent, lo acte a mossèn Rufet, lo
qual fou testificat a XXVIII de juliol proppassat
per son substitut, junctament ab la resposta
feta per lo regent la Cancellaria y doctors del
Real Consell Criminal acerca de obrir lo portal
que entre en los càrcers, per a què dit Rufet ne
done còpia auctèntica al procurador fiscal; altrament sa excel·lència manaria procehir conforme serà de justícia. Les quals paraules, axí
com per dit magnífic algutzir real se deyen ab
alta veu, foren per mi, dit scrivà major, scrites, y
aprés també ab alta veu legides en presència de
dit mossèn Ferrera y de dits senyors deputats,
a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat dient-li, lo.
al...digueren interlineat.
la interlineat.
mostraren interlineat
a continuació ratllat en.

persones eletes, assessors y advocat fiscal, lo
qual mossèn Ferrera, aprés de haver yo, dit scrivà major, com és dit, legit la dita escriptura del
que ell havia dit, digué que allò mateix era lo
que ell havia dit. E los senyors deputats li respongueren que tornarien la resposta abans del
terme de la constitució, y lo dit mossèn Onofre
de Ferrera, feta sa cortesia, se despedí y se’n
tornà. E dits senyors deputats, persones eletes,
assessors, advocat fiscal y doctors applicats,
tractant y comunicant lo fahedor cerca dit manament de sa excel·lència, resolgueren que fos
respost a sa excel·lència conforme un scriptura
que allí ordenaren del tenor següent:
“Que Onofre de Ferrera és estat vuy en lo consistori dels deputats, manant-los, de part de sa excel·lència, donen a Luís Rufet, scrivà major del
General, la scriptura de la notificació y resposta
feta a XXVIII de juliol proppassat, sobre obrir una
porta en la casa del General que està junct als càrcers comuns de la present ciutat, y no obstant,
que per no ésser estat fet dit manament en la
forma donada per les constitucions del present
Principat, no han donat la dita scriptura a dit
Luís Rufet, no-res-menys per la voluntat que tenen de fer servey a sa excel·lència en tot lo que
poden, y per // 97r // levar tota occasió de contencions, me han manat aportàs y donàs a sa excel·lència aquesta còpia auctèntica de dita scriptura, que és la matexa que sa excel·lència
demana, la qual ja tenien dits deputats en son
poder.”
E dits senyors deputats, a consell de dites persones eletes, assessors, advocat fiscal y doctors
applicats, manaren al dit magnífic misser Gort
que tornàs dita respostaa a sa excel·lència de paraula, en aquesta matexa hora que eren les
dotze o cerca del migdie, y per millor instrucció de dit misser Gort y perquè acerte millor en
referir les pròpries paraules de dita scriptura, se
li’n donà còpia. Y axí anà, encontinent, a sa excel·lència, en companyia de alguns officials del
General. Y los dits senyors deputats, persones
dels staments, assessors y doctors, aguardaren
en consistori la resposta que tonaria lo dit magnífic misser Gort; qui, aprés de ésser tornat en
dit consistori, referí que havia trobat sa excel·
lència que acabava de dinar, y axí de paraula li
explicà lo contengut en dita scriptura, y donà a
sa excel·lència la còpia auctèntica que los senyors deputats li havien donat per a dar-li, y sa
excel·lència la prengué y respongué que la manaria veure y tornaria resposta.
Dijous, a VI. En aquest die, de matí, per orde
dels senyors deputats foren ajustades, en son
a. a continuació ratllat d.
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consistori, les dotze persones eletes dels tres staments per aconsellar a ses senyories lo que al bé y
útil del General y del present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya // 97v //
convé fer, per la bona direcció de les differències y contencions que de present són entre dits
senyors deputats y lo excel·lent loctinent general y lo Real Consell Criminal, y per a procurar
degut remey dels agravis, que en aquest corrent
trienni de dits senyors deputats, dit excel·lent
loctinent general y Real Consell han fet al dit
General y a tot lo Principat y comtats, en derogació y violació dels privilegis, constitucions,
usos y altres leys d’esta terra, les quals dotze
persones són les següents, ço és, per lo stament
ecclesiàstic: los il·lustresa y molt reverent senyors don Miquel Tormo, prior de Besalú, Carles de Çagarriga, ardiacha de Benasc, Bernadí
Font, Joan Vila, canonges de la Seu de Barcelona. Per lo stament militar: los il·lustres senyors
Miquel Oliver, Galceran Burguès y de Santcliment, Thomàs Pujades, don Onofre de Alentorn, senyor de Seró, donzells en Barcelona domiciliats. Per lo stament real: los molt magnífics
senyors Joan Luís Lull, Luís Gibert, Miquel Salgueda, Miquel Bastida, ciutadans de Barcelona.

que la necessidad es tan grande que puedo justamente pidilla y deve dárseme, pues las contenciones
destos días con su excelencia y el Consejo Criminal
están paradas, y para lo que a los negocios públicos
convenía puedo hazer poca o ninguna falta, dexando las personas que quedan en el consistorio, y a
vuestras mercedes electos para que los aconsejen, y
para mi honor me parece que devo haver ya satisfecho bastantemente a todos con muchas pruevas en
diversas ocasiones, como vuestras mercedes saben,
de que no sólo no bolveré el rostro al trabajo, pero que
estoy promptíssimo para pasar por el último que offrecérseme pueda, antes que faltar a mi patria y a lo
que devo; y assí suplico a vuestras mercedes con la lanesa que la mía les obliga, attendiendo a la calidad
de mi muger y de sus deudos, y a la obligación de marido, y a la de mi cargo, me digan libremente si devo
yr o quedar, assegurando a vuestras mercedes que,
aunque el amor y particular obligación mía me tira
más de lo que dezir pueda, que seguiré el voto de
vuestras mercedes aunque sea contrario a mi voluntad, porque siempre desseé reglarla conforme a lo
que a mi honor soy obligado, y con seguille // 98v //
se que satisfaré assí a lo de acá, como a lo que a mi
casa particularmente toca.”
E les dites dotze persones, oÿda dita proposició, votant y parlant lo un aprés del altre, ab
moltes consyderacions y rahons, foren de parer
que, estant los negocis que les contencions en
los térmens que estan, y attesa la qualitat y au
thoritat de la persona del senyor baró, que és
tant important per al qualsevol cosa que occor
regue, y la occasió que sa absència donaria a
molts de sospitar y pensar coses molt differents
del zel que lo senyor baró ha sempre tingut y
té, y ha molt ben mostrat en tots los negocis
que han occorregut al General, que no deu en
ninguna manera absentar-se del consistori, ni.u
podria fer sens restar molt notat y carregat en sa
honra, y axí lo.y aconsellaren tots concordes y
conformes, pus a lo que toca a sa honra se ha de
tenir major compte que ab ninguna necessitat,
per vigent que sie, y en coses de honra se ha de
aconsellar lo que més convé per la seguretat
d’ella.

E lo molt il·lustre senyor don Berenguer Arnau
de Castro, òlim de Cervelló, baró de la Lacuna,
deputat militar de dit General, essent en dit
consistori en companyia del senyor deputat real
y dels molt reverent y magnífics oïdors de
comptes de dit General, lo senyor deputat ecclesiàstic absent de la present ciutat y vegueria
de Barcelona, parlant en lengua castellana, proposà y digué a dites persones eletes lo següent:
98r

“Aunque el porqué he supplicado a vuestras mercedes que se juntassen en este consistorio paresca negocio particular mío, realmente es de todos, pues a
todos conviene que el que está en el lugar que tengo
haga las cosas atinadamente, y sin dar occasión de
poner su honra en opiniones y assí por assegurar
ésta me ha parecido dexalla en manos de vuestras
mercedes para que, como electos por consejo de los
tres braços para consejarnos en todo, me den consejo en lo que devo hazer sobre lo que se me offrece, y
es que ha más de quinze meses que mi muger, donya Margaritha, está con accidente de fluxo de
sangre que diversas vezes la ha puesto en grande
aprieto, y agora la tiene en estado que no oso acordarme de lo que en una carta me scrive un phísico
de los que la curan, y aunque en el discurso de su
enfermedad hayan en Çaragoça, con mucha ocasión, hechado de ver que no acudía a quien tanta
obligación tengo, todavía por entender que mi presencia convenía al bien de esta tierra no he pidido
licencia para dar buelta por mi casa, hasta agora,

[1576 ]

Dissapte, a
Marie.
99r

a. il·lustres y interlineat.

VIII.

Festum Nativitatis Beate

Dimecres, a XII. En aquest die, aprés dinar, lo
discret mossèn Miquel Roera, síndic de la present ciutat, de part dels magnífics consellers,
vingué en lo consistori de ses senyories y digué
que lo any passat foren provehits dos caps de
guaytes per la present ciutat, y no podent-ni
haver sinó un, se havia instat per los magnífics
consellers al present consistori, que.sa procua. a continuació ratllat l’altra.

509

001-644 Dietari2.indd 509-509

17/06/2010 18:34:05

[1576 ]

Generala ab gramalles de dol, y anant los porters devant ab semblants gramalles y ab les
masses al coll, anaren en lo dit monestir de
sant Pere y foren en la sepultura de dita abbadessa; a hont també foren los magnífics consellers de la present ciutat y molts cavallers parents de dita abbadesa. Y dits senyors deputat
y oïdors, y alguns de dits officials qui.ls acompanyaven, segueren en lo altar major en son
loc acostumat, que és a la part de la Epístola, y
los dits consellers qui tenien lo cap del dol segueren en l’altra part, que és també son loc
acostumat, y feta dita sepultura e soterrada
dita abbadessa, se’n tornaren en la present casa
de la Deputació de la matexa manera que eren
anats.

ràs, per part dels senyors deputats, que l’altre
fos remogut, pus toca a ses senyories la conservacióa y deffensa de les constitucions y altres
leys // 99v // de la terra, que en açò se contrafan, y que ab tot ses senyories y lurs predecessors haguessen procurat dita remoció, encara
no s’era obtinguda, y que los dits dos cap de
guaytes, pública y notoriament, exercien dit offici, en gran prejudici y contrafacció de les leys
d’esta terra, prohibints no poder ésser fets nous
officials, e que axí dits magnífics consellers altra vegada recordaven a ses senyories que dit
agravi encara no era remediat, ans se continuava ab gran dany y prejudici de la present
ciutat y de tot lo Principat, supplicant a ses senyories volguessen fer tot lo que a lur part toca
y fos possible per a què no.y haja, com haver
no.y pot, més de un cap de guayte, y que axí dit
agravi sie remediat. E los senyors deputats li
respongueren que fins ara havien fet molta diligència per a procurar dit remey, y que la farien
major, y axí manaren al magnífic misser Gort,
que de part de ses senyories, fes a saber al excel·
lent loctinent general la dita instància de dits
magnífics consellers, y.l supplicàs fos servit manar remediar dit agravi. E, encontinent, lo dit
magnífic misser Gort anà a casa dit loctinent
general, y tornat que fou en consistori, referí a
ses senyories que havia explicat a sa excel·lència
lo dit agravi y supplicat lo reparo de aquell, e
que sa excel·lència li ha respost que informàs de
dit negoci al regent. E dit magnífic misser Gort
aquí mateix, haguda licència de ses senyories,
anà en casa lo molt magnífic senyor misser Hadrià Vilana, regent la Cancellaria, y.l informà
largament de tot lo dit negoci, qui li respongué
que de aquell havia tractat ja ab lo Consell Criminal y que ne havia de tractar també ab lo
Consell Civil, y que aprés ell entendria en concloure.
Dijous, a XIII. En aquest die, de matí, quatre
preveres de la església de sant Pere de la present
ciutat vingueren en consistori, y de part de les
senyores de dit monestir, convidaren los senyors deputats per a la sepultura de la molt reverent abbadesa de dit monestir dona Anna
Bosc que morí a...b del corrent, la qual sepultura se faria demà de matí.

Dissapte, a XV. En aquest die los senyors deputatb militar y oïdors de comptes, ecclesiàstic y
real, los altres senyors deputats y oïdor militar
absents, havent entès lo die abans, per part del
reverendíssimo senyor don Dimas Loris, bisbe
de Barcelona, que sa senyoria arribaria lo die
present, aprés dinar, en la present ciutat, que
seria la primera entrada que com a bisbe d’ella
faria, a les tres hores aprés dinar, acompanyats
dels officials del General, anant tots a cavall y
los porters devant ab les masses al coll, anaren a
recebir dit senyor bisbe, lo qual trobaren algun
poc més enllà de la Creu Cuberta, acompanyat
del reverent Capítol de la Seu de la present ciutat y de molts altres senyors y cavallers, y anant
lo senyor deputat militar al costat de sa senyoria y los dits senyors oïdors devant, y devant ells
los dits porters, y devant y detràs molts altres
de dits senyors y cavallers e altres persones de
tots staments, arribaren fins prop de la Creu
Cuberta, hont foren los magnífics consellers de
la present ciutat, y dits senyors deputats se despediren allí de sa senyoria y se’n tornaren per lo
camí de Valldonzella ab la matexa companyia.
E axí dit senyor bisbe entrà la matexa tarda y
arribà en la Seu, ab la cerimònia y prestant lo
jurament que se acostuma en semblant primera
entrada de bisbe.
100v

Divendres, a XIIII. Festa de la Exaltació de la
Santa Creu. En aquest die, a les vuyt hores
de matí, los senyors deputat militar y oïdors
de comptes ecclesiàstic y real, los altres senyors deputats // 100r // y oïdors de comptes absents, acompanyats dels officials del

a. a continuació ratllat de.
b. a continuació un espai en blanc.

En aquest mateix die, a hora molt tarda, lo senyor don Pedro Boteller y de Oliver, deputat
ecclesiàstic, tornant de la ciutat de Tortosa, a
hont era anat per a visitar sa casa, arribà en la
present ciutat.
Dilluns, a XVII. En aquest die, de matí a les
deu hores, los senyors deputat militar y oïdors,
ecclesiàstic y real, los altres absents, anaren,
com se acostuma, a visitar lo senyor bisbe de
Barcelona, per rahó de la sua nova vinguda, lo
a. a continuació ratllat p.
b. a continuació ratllat s.
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qual era en son palau episcopal. y anaren-hi
acompanyats dels officials del General y ab los
porters y masses com se acostuma.
Dimecres, a XVIIIIo. En aquest die, de matí, lo
senyor deputat ecclesiàstic vingué en consitori,
a hont, aprés de ésser arribat de Tortosa, encara
no era vingut.
101r

101v

Divendres, a XXI. Festum sancti Mathei. En
aquest die, de matí, los senyors deputats manaren ajustar-se lo consistori en lo palau real, a
hont lo senyor deputat ecclesiàstic habita, y foren allí los dits senyors deputats y lo magnífic
oïdor real, assessors y advocat fiscal de dit General, e los dits magnífics assessors digueren a
dits senyors deputats que hair, deprés dinar,
losa magnífics misser Quintana y misser Puig,
doctors delb Real Consell Criminal del present
Principat, los trameteren a demanar, y.ls diguerenc, de part de dit Real Consell, que tot lo dit
Real Consell havia molt ben mirat y examinat
sobre las informacions que tenia per part del
General si en la crida real feta sobre la prohibició, manifestació y registració dels cavallers se
havia contrafet a constitucions o no, y que feta
sobretot molta discussió y examinació han trobat qued en res no se havia contrafet a les constitucions, privilegis y altres leys del present
Principat y comtats, per part del dit General
al·legades, ni a altres, y quee ninguna d’elles
comprenia los casos de dites crides, y que lo excel·lent loctinent general y Real Consell entenien en passar avant la exequució de dita crida.
E dits senyors deputats y oïdorsf de comptes,
restant molt admirats de tal pretensió, havent
entre si y ab dits magnífics assessors y advocat
fiscal comunicat y tractat sobre dites coses, delliberaren donar-ne larga rahó a les persones
dels tres staments que de present se troban en la
present ciutat de Barcelona. E axí manaren als
porters de la present casa que per a demà, a dues
hores deprés dinar, convidassen molt universalment totes les dites persones que per la present ciutat, com és dit, se trobarien.
Dissapte, a XXII. En aquest die, aprés dinar a les
dues hores, per ordre dels senyors deputats vingueren en la casa de la Deputació les persones
dels tres staments següents, ço és, per lo stament ecclesiàstic: los molt reverent senyors
don Miquel Tormo, prior de Besalú, Philip
Quintana, abbat de Sant Andreu de Sureda,
a. los...del interlineat al marge.
b. a continuació ratllat lo.
c. de...consell interlineat, damunt de que diguessen a ses senyors ratllat.
d. a continuació ratllat no.
e. a continuació ratllat en.
f. a continuació ratllat com.

Jaume Cassador, Bernadí Font, Paulo Pla, Joan
Vila, canonges de la Seu de Barcelona. Per lo
stament militar: los excel·lentíssima y molt
il·lustre senyors duc de Cardona, don Alonso
de Erill, don Joan de Erill, don Joan de Boxadós, don Miquel Bosc, don Joan Burguès, don
Dimas de Boxadós, don Henric Palau, don Pedro de Clariana, don Luís de Paguera, don
Guerau de Marimon, don Bernart de Marimon, don Berenguer de Paguera, don Luís de
Cardona, don Ugo Palou, don Miquel Àngel
Mitjavila, don Bernat de Boxadós, don Onofre
de Alentorn, senyor de Seró, en Barcelona populats, // 102r // Miquel Oliver, Thomàs Pujades, Francesc Gualbes de Corbera, Galceran
Burguès y de Santcliment, Martí Joan de Orol,
Jaume Despuny, Martí Joan Despuny, Pere
Cassador, Francesc Agullana y de Caldés, Joanot Gualbes de Bonaventura, Gabriel Cassador, Jaume Joan de Vilatorta, donzells en Barcelona domiciliats. Per lo stament real: los
molt magnífics senyors Galceran de Navel,
conseller en cap, Luís Salgueda, Luís Cornet,
Miquel d’Oms, Joan Luís Lull, Luís Gibert,
Francesc Cornet, Conrat d’Oms, ciutadans de
Barcelona.

[1576 ]

A les quals persones los senyors deputats, aprés
de haver referit en summa tot lo que havia passat cerca la crida general en la qual se prohibia
vendre cavalls, y altres coses, y manifestar y registrar-les, referiren també y digueren lo que
los magnífics miser Quintana y misser Puig,
doctors del Real Consell Criminal, cerca dita
crida digueren als magnífics assessors del General. Y aprés de haver-ho, les dites persones, tot
entès, aconsellaren als senyors deputats //
102v // que per ser los agravis de dita crida tant
grans y notables com són, se havia en totes maneres procurar ésser remediats, y axí dita crida
no ésser exequutada ans ésser revocada y, per
aqueix effecte, en aquesta matexa hora, fos feta
solemne embaxada al excel·lentíssim loctinent
generalb supplicant-lo fos servit remediar dits
agravis, e que si per sa excel·lència no eren remediats o no se offeria remediar-los, fos feta yc
tramesa solemne embaxada de moltes persones
de tots staments a sa magestat de qui se spera,
que per sa benignitat y clemència, serà servit
manar remediar aquells, y que abans de partir
dita embaxada per a sa magestat sien,d per part
del General,e presentades requestas a quiscú
dels dits magnífics doctors del Real Consell,
acusant-los la contrafacció de dites constitucions, privilegis y altres leys, y contenint altres
a.
b.
c.
d.
e.

excel·lentíssim interlineat.
a continuació ratllat supplicant-lo.
y tramesa interlineat.
sien interlineat.
a continuació ratllat sien.
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coses que apparege als magnífics assessors y advocats ordinaris del General y altres doctors en
estos negocis applicats, y que més avant se applicaran, y que, per a lo fahedor, dits senyors
deputats se aconsellen ab dits doctors y ab les
personesa de dits staments per aquest negoci ja
eletes, y altres que.ls parega elegir. E, encontinent, dits senyors deputats, per a fer dita embaxadab a sa excel·lència elegiren, ço és, per lo stament ecclesiàstic: los reverents senyors Jaume
Cassador, Paulo Pla, Joan Vila, canonges de la
Seu de Barcelona. Per lo stament militar: los
il·lustres senyors don Joan de Erill, don Joan
de Boxadós, don Miquel Bosch, en Barcelona
populats. // 103r // Per lo stament real: los
molt magnífics senyors Joan Luís Lull, Luís Gibert, Miquel d’Oms, ciutadans de Barcelona.
Als quals dits senyors deputats ordenaren que,
fent dita embaxada a sa excel·lència, li diguessin yc supplicassen lo següent, ço és, que los
magnífics misser Quintana y misser Puig, doctors del Real Consell Criminal, ab qui sa excel·
lència manà que.s tractàs dels agravis que.s pretenia, per part del General, resultaven de la
crida que sa excel·lència ha manat publicar sobre lo registrar dels cavalls, enviaren despus
hair a demanar los assessors del General, y.ls
digueren, de part de dit Real Consell, que havien tractat sobre lo dit negoci y que no trobaven que en dita crida hi hagués rompiment
algú de constitucions, y que axí ho havien referit a sa excel·lència, y que sa excel·lència determenava fer exequtar dita crida. Y, essent estat
per los dits assessors referit als senyors deputats, han junctat les persones dels tres staments y que axí, aconsell d’ells, de nou tornen
a supplicar a sa excel·lència maned remediar
dits agravis resultants de dita crida, com
aquells sien contra les libertats y constitucions
generals de aquest Principat, segons que per
los més solmenes doctors de la present ciutat
és estat determenat y firmat. E tornades dites
persones de dita embaxada, referiren a dits senyors deputats y altres persones que en dita
casa de la Deputació estaven ajustades que, havent explicada dita embaxada a sa excel·lència
y supplicat lo sobredit, sa excel·lència ha respost que si no havia de exequutar lo que los
del Consell Real li aconsellen, seria mester que
sa magestat li donàs altre Consell, y que pus lo
Consell Real li havia aconsellat que se exequte
dita crida, no pot dexar de manar-la exequtar.
E oÿda dita resposta los senyors deputats
manaren convidar per al endemà diumenge, a
a. a continuació ratllat eletes.
b. a continuació ratllat elegiren.
c. a continuació ratllat en.
d. a continuació ratllat n.

les vuyt hores de matí, // 103v // les persones ja
eletes per a tractar dits negocis y també los magnífics doctors en aquells applicats, e també, ultra aquells, los magnífics misser Antoni Oliba y
misser Francesc Fort.
Diumenge, a XXIII. En aquest die, de matí, per
orde dels senyors deputats vingueren en consistori les persones eletes dels tres staments següents, ço és, per lo stament ecclesiàstic: los
reverents senyors don Miquel Tormo, prior de
Besalú, Carles de Çagarriga, Jaume Cassador,
Paulo Pla, Joan Vila, canonges de la seu de Barcelona. Per lo militar: los il·lustres senyors don
Joan de Boxadós, Miquel Oliver, Galceran Burguès de Santcliment, don Onofre de Alentorn,
senyor de Seró, Thomàs Pujades, donzells en
Barcelona domiciliats. // 104r // Per lo stament
real: los molt magnífics senyors Galceran de
Navel, conseller en cap, Joan Luís Lull, Luís Gibert, Miquel Salgueda, Joan Luís Cornet, ciutadans de Barcelona; e també vingueren en dit
consistori los magníficsa, misser Pere Aylla,
misser Miquel Ferreró, misser Raphel Joan
Masnovell, misser Andreu Ferrer, misser Joan
Amell, misser Miquel Sabater, misser Francesc
Fort, misser Antoni Oliba, misser Matheu Pla,
doctors en drets.
E havent tractat y comunicat dels negocis
occorrents de dits agravis de dita crida, restaren que per lo mateix die, aprés dinar, fossen
en dit consitori per a tractar lo que cerca
aquells més avant occorregués. E així lo mateix
die, aprés dinar, vingueren en dit consistori
los dits senyors deputats, oïdors de comptes, y
les dites persones del tres staments, y també
los dits magnífics // 104v // doctors applicats,
exceptats los dits magnífics misser Sabater y
misser Ferreró, y havent los dits magnífics
doctors aconsellat que per ara no.s donassen
requestes als doctors del Real Consell, per justes rahons y causes que largament deduhiren,
les dites persones dels tres staments, consyderada la molta qualitat e importància de aquest
negoci, y quant va a tot lo present Principat y
comtats en què sie remeditat lo agravi que.s fet
en la publicació de dita crida, e contra constitucions, privilegis y altres leys de la terra, per
ésser crida y edicte general y altrament és publicada, aconsellaren a dits senyors deputats
que, pus sa excel·lència y dit Real Consell no
entenien remediar dit agravi, se occorregués a
sa magestat lo més prest que fos possible, trametent per aquest effecte solemne embaxada
que al menys fos de tres persones, una de quiscun stament, ab un doctor en estos negocis
ben instruït per advocats de aquella, encara
a. a continuació ratllat misser.
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que moltes de dites persones aconsellaren que
dita embaxada fos molt més solemne, ço és, de
major número de persones. E també aconsellaren tots a ses senyories que, per rahó de la matexa qualitat e importància de aquest negoçi,
se devia donar rahó d’ell als magnífics consellers de la present ciutat, tenint per molt cert
que, entès lo que en açò passa, ells y lo molta
magnífic Consell de dita ciutat, per part de
aquella, conexeran ab quant justa causa, se deu
demanar y supplicar a sa magestat reparació y
remey de dits agravis, y trametran per a d’açò
particular embaxada a sa magestat, y cor
respondran en tot a la obligació y càrrec de
dits senyors deputats, pus també a ells toca
com a pares d’esta república. E dits senyors deputats, perb quant, ultra los negocis del General y de la conservació dels drets de aquell, per
los quals derrerament és estat tramès lo magnífic mossèn Jaume Salbà, han de donar rahó a sa
magestat de diversos agravis y prejudicis, per
lo loctinent de capità general del Rosselló y
per diversos officials reals fets a dit General, en
gran torp e impediment de la exacció dels
drets de aquell, y del líbero exercici de la jurisdicció de ses senyories per aquex principal effecte, y també per lo occorrent negoci de ditas
crides, seguint lo dit consell, començaren a
tractar entre si de elegir les persones de dita
embaxada, e pregaren als dits magnífics senyors Galceran Burguès de Santcliment y Miquel Salgueda que demà, a les vuyt hores, fossen en la present casa de la Deputació per anar,
de part de ses senyories, a dits magnífics consellers y donar-los dita rahó.
105r

gestat, per part del General, dita embaxada, y
que per a demà, dits magnífics consellers, ajustaran lo Consell de Cent, per a què entenga
dits agravis y la urgent necessitat de reparar
aquells, y entesa, corresponga com té obligació
a les diligències y effectes de dits senyors deputats, y que pregan a ses senyories trametan una
persona, de dits agravis ben instruïda, per informar-ne tot lo Consell, encontinent que sie
ajustat. Y ses senyories delliberaren ésser fet axí,
y per aqueix effecte nomenaren los magnífics
misser Francesc Gort, assessor, y misser Luís de
Copons, advocat fiscal de dit General.

[1576 ]

En aquest mateix die, dits senyors deputats,
per a fer dita embaxada a sa magestat y per
aqueix effecte anar a la sua real cort, ab intervenció dels molt reverent y magnífics oïdors de
comptes, elegiren y nomenaren, ço és, per lo
stament ecclesiàstic, lo molt reverent senyora
Joan Vila, canonge de la Seu de Barcelona, per
lo stament militar, lo molt magnífic senyor
Jaume Salbà, donzell en Barcelona domiciliat,
qui ja és en el cort de sa magestat tramès per altres negocis de dit General, y lo molt magnífic
senyor Miquel d’Oms,b ciutadà de Barcelona,
per lo stament real, y per advocat de dita embaxada, e per aconsellar y instruir a dits embaxadors, elegiren també y nomenaren los magnífic
misser Luís de Copons, advocat fiscal de dit
General.
105v

Dimarts, a XXV. En aquest die, aprés dinar, per
manament dels senyors deputats, los magnífics
misser Francesc Gort, assessor, y misser Luís de
Copons, advocat fiscal del General, anaren en
lo Consell de Cent de la present ciutat, que estava ajustat per tractar dels agravis de la crida
general del manifest y registre dels cavalls y altres coses, e de dits agravis informaren largament lo dit Consell de manera que, tots los qui
alli eren ajustats, clarament entengueren lo
gran dany de dits agravis. E axí tots concordes,
segons aprés se ha referit, determenaren que,
per part de la present ciutat, se fes embaxada a
sa magestat de una persona, comc la dita ciutat
acostuma, per a supplicar lo remey de dits agravis. E axí, encontinent, per a fer dita embaxada
fou extret en dit Consell y elegit lo magnífic senyor Pere Cassador, cavaller.

Dilluns, a XXIIII. En aquest die, de matí a les
vuyt hores, dits magnífics senyors Galceran
Burguès de Santcliment y Miquel Salgueda,
vingueren en lo consistori dec dits senyors deputats y, de part de ses senyories, anaren a dits
magnífics consellers per a dar-los dita rahó y
dir-los també que ses senyories, a consell de les
dites persones dels tres staments, havien delliberat, per los effectes susdits, trametre a sa magestat dita embaxada de tres persones y un doctor, qui anassen ab la promptitut que dit negoci
requer. E poc aprés los dits senyors Galceran
Burguès de Santcliment y Miquel Salgueda,
tornats en dit consistori, referiren y digueren
que, explicant lur embaxada a dits magnífics
consellers, los han dat larga rahó, de part de ses
senyories, de tot lo sobredit y de la embaxada
que entenen trametre a sa magestat. Y los magnífics consellers han rebut gran contento del
bon consell y determinació de trametre a sa ma-

Dimecres, a XXVI. En aquest die, de matí, mossèn Sebastià Costa, scrivà de manament, secretari del excel·lent loctinent general, vingué en
lo consistori dels senyors deputats y, de part de
sa excel·lència, digué a ses senyories que, a

a. molt interlineat.
b. per...crides interlineat al marge esquerre.
c. a continuació ratllat ses senyories.

a. a continuació ratllat s.
b. a continuació ratllat per.
c. a continuació ratllat som.
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les tres hores aprés dinar, fossen a casa sa excel·
lència per a parlar-los de parta de sa magestat.
E axí lo mateix die, aprés dinar, los dits senyors
deputats y oïdors de comptes, lo oïdor militar
absent, acompanyats dels officials y ministres
del General, ab los porters devant portant les
masses altes, com se acostuma, anarenb a casa
dit loctinent general, y estant en sa presència,
manà a dit Costa, secretari, que donàs a ses senyories una letra de sa magestat dirigida a dits
senyors deputats que dit Costa tenia en sa mà,
y, encontinent, fou donada, y per lo senyor deputat ecclesiàstic rebuda ab lo respecte y acato
que.s deu a sa magestat, y aprés sa excel·lència
los digué, en effecte, que aquella letra contenia
que // 106r // sa magestat era informat que dits
senyors deputats li volien trametre embaxada
sobre dit negoci de les crides de cavalls, y que
per aqueix particular effecte no.s trametès embaxada a sa magestat, perquè sa magestat manaria veure si en dites crides hi havia contrafacció
alguna de constitucions, y havent-ni, ho manarà remediar. E los senyors deputats, parlant
lo senyor deputat ecclesiàstic, respongueren a
sa excel·lència que mirarien dita letra y respondrien aprés a sa excel·lència. E feta deguda cortesia se despediren y tornaren en són consistori, a hont desclogueren dita letra la qual és
del tenor següent:
“A los venerables y amados nuestros
los deputados del nuestro Principado de Cathalunya.
El rey.
Dipputados. Al prior don Hernando de Toledo,
nuestro lugarteniente general, scrivimos que os declare nuestra voluntat, acerca la embaxada que
aquí havemos entendido que queréis embiar, sobre
cierto pregón que se hizo acerca la manifestación
y registrar de los cavallos, encargamos os que dándole entera fe y creencia en lo que de nuestra parte
os dixiere, los hagáis assí, y os persuadáis, que las
cosas que tocaren al beneficio universal y particular desse Principado, se mirarán y proveerán de
manera que no seáis agraviados. Dada en el
Pardo a seis de diziemebre anno de MDLXXV.
Yo el rey.
Vidit don Bernardus, vicecancellarius. Vidit Comes, generalis thesaurarius. Vidit Campi, regens.
Vidit Pla, regens. Vidit Sentis, regens. Vidit Sapena, regens. Vidit Terça, regens. Gassol, secretarius.”
E aprés de legida dita letra, y consyderada la
tenor y data de aquella, dits senyors deputats

delliberaren d’ella y d’el // 106v // que sa excel·lència en crehença de aquella havia dit,
donar rahó a totes les persones dels tres staments que.s troban en la present ciutat. E així
manaren als porters de la present casa ésser
convocades per a demà a les tres hores, aprés
dinar.
Dijous, a XXVII. Festum sanctorum Cosme et Damiani. En aquest die, de matí, per ordre dels
senyors deputats, qui vingueren en consistori,
vingueren també los magnífics doctors applicats als negocis del agravis de dites crides, y
tractaren de aquells y del que occorregué cerca
dita letra de sa magestat. En aquest mateix die,
aprés dinar a les dos hores, per orde de ses senyories, vingueren en la casa de la Deputació,
les persones dels tres staments següents, ço és,
per lo stament ecclesiàstic: los molt reverents
senyors don Miquel Tormo, prior de Besalú,
Philip Quintana, abbat de Sant Andreu de
Sureda,a... Garcés, canonge de Leyda, Raphel
Cortada, canonge de Gerona,b... Maymó, comanador de l’ordre de Sant Joan, Bernadí
Font, Joan Vila, canonge(s) de la Seu de Barcelona. // 107r // Per lo stament militar: los il·lustres senyors duc de Cardona, don Alonso de
Erill, baró de Erill, don Joan de Erill, don Joan
de Boxadós, don Bernat de Boxadós, don Garau de Marimon, don Henric de Agullana, don
Pedro Clariana, don Phederic Palau, don Galceran Meca, don Miquel Bosc, don Luís de
Cardona, don Plegamans de Marimon, don Esbert Palau, don Phederic de Cabrera, don Joan
Terré, menor, don Miquel Meca, don Antic de
Cabrera, don Onofre de Alentorn, senyor de
Seró, don Joan de Guimerà, don Joan Burguès
y de So, en Barcelona populats; // 107v // Francesc Agullana y de Calders, Pere Pau Bolet,
Thomàs Pujades, Gabriel Cassador, Pere Cassador, Francesc Cassador, Jaume Despuny, Pere
Antoni de Rocacrespa, Galceran Lull, Galceran
Burguès y de Santcliment, Francesc Burguès,
Luís de Rajadell, Jaume Joan de Vilatorta,
Francesc Fivaller, Galceran Cahors y de Soler,
Emanual de Rajadell, Jaume Aguilar y de Peralta, Francesch Gualbes de Corbera, Pau
Salbà, Bernat Joan de Yvorra, Hierònym Cassador, Luís de Gravalosa, Galceran de Gravalosa, Gualbes de la Vallòria, Martí Joan Despuny, Miquel Ciurana, Ribot de Palmerola,
donzells en Barcelona domiciliats. // 108r //
Per lo stamentc real: los molt magnífics senyors Galceran de Navel, conseller en cap, Miquel Salgueda, Joan Luís Cornet, Miquel
d’Oms, Pere Ferreres, Joan Miquel Pol, Luís
a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació ratllat ecclesiàstic.

a. a continuació ratllat part de.
b. a continuació ratllat t.
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Gibert, Francesc Cornet, Conrat d’Oms, Joan
Lull, Francesc Casadamunt, ciutadans de Barcelona.
A les quals persones, dits senyors deputats, parlant primer lo senyor deputat ecclesiàstic y aprés
lo senyor deputat militar, proposaren, referiren
y digueren en summa lo que aprés del derrer
ajust sobre aquestos negocis havia succehit y, assenyaladament, lo que sa excel·lència los era estat dit aprés de haver-los manat donar la letra de
sa magestat, insertada a la jornada de hair, la qual
letra per manament de ses senyories fou per mi,
scrivà major de dit General, ab alta veu allí legida, de manera que, per totes les dites persones,
fou ben entesaa. E més los fou dit que dits senyors deputats, abans de rebre dita letra, havien
determenat, per negocis que tocan al líbero exercici de la exacció dels drets del General y a llur juridicció, enviar embaxada a sa magestat per informar-los dels agravis de dits negocis, y que a
més de aquells, donan orde als embaxadors expliquen, extrajudicialment, a sa magestat, los
agravis y prejudicis que resultan en aquest Principat, del contengut en lo dit edicte o crida del
registrar los cavalls, y de altres actes que són estats fets en violació de les constitucions del present Principat, y que per haver rebut aprés la dita
letra, ha paregut a ses senyories, donar-los rahó
de aquella y de dita // 108v // determinació de
fer dita embaxada, pregant-los fossen servits de
aconsellar a ses senyories, lo que.ls paregués se
degués fer cerca dita embaxada, attesa y consyderada la dita letra. E totes les dites persones,
començant lo dit excel·lentíssim senyor duc de
Cardona y aprésb lo dit magnífic conseller de la
present ciutat y aprés tots los demés, un aprés altre, aprés de moltes rahons y consyderacions allí
referides,c aconsellaren a dits senyors deputats
que,d pus açí no.s podia alcansar remey de dits
agravis, se enviàs promptament dita embaxada a
sa magestat perquè és tant christianíssim que
manaria remediar-los. E rebut lo dit consell, dites persones se’n anaren de la present casa, restant dits senyors deputats y oïdors de comptes y
lurs assessors qui, recordant-se que a dit excel·
lent loctinent general, al temps que.ls manà
donar dita letra, offeriren tornar-li resposta del
que aprés de vista los occorreria, determenaren
que a sa excel·lència, dits senyors deputats en
aquesta matexa hora, que erene les quatre aprés
dinar, tornant dita resposta, diguessen lo següent, ço és, «Que per negocis que toquen al líbero exercici dels drets del General y jurisdicció
dels senyors deputats dels quals ha paregut se
a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat E après totes les.
aprés interlineat.
a continuació ratllat conty.
a continuació ratllat embaxada.
a continuació ratllat a.

deu informar a sa magestat, han determenat enviar-li embaxada, y que a més dels sobredits negocis donar orde als embaxadors expliquen,
extrajudicialment, a sa magestat, los agravis y
prejudicis que resultan a aquest Principat del
contengut en lo edicte o crida de registrar los
cavalls, per sa excel·lència manada publicar, y
de altres actos són estats fets en violació de les
constitucions de dit Principat, y que per ço tenen determenat vaja dita embaxada.»

[1576 ]

Y procurant haver licència y hora de sa excel·
lència, per a tornar la dita resposta, trameteren
lo síndic del General a sa excel·lència qui, encontinent, tornà y digué a ses senyories que se aguardassen fins que fos de nit. E axí.u feren dits senyors deputats, y essent ja de nit, acompanyats
de sos officials y ministres y ab los porters devant
ab les masses altes, y ab les aches que convenia al
decoro y authoritat de ses senyories, anaren a sa
excel·lència y li tornaren dita resposta, parlant
primer lo senyor deputat ecclesiàstic y aprés lo
senyor deputat militar. E sa excel·lència, en effecte, los digué, que si per altres negocis del General enviaven dita embaxada, sa excel·lència no
tenia que dir-hi, però si enviaven // 109r // per
los negocis de dites crides dels cavalls que ja havien vist la dita letra de sa magestat, y entès lo
que, per son orde, sa excel·lència los havia dit. E
feta aprés per dits senyors deputats la deguda
cortesia se despediren de sa excel·lència e, ab la
matexa companyia, se’n tornaren en la present
casa de la Deputació.
Dissapte, a
changeli.

XXVIIII.

Festum sancti Michaelis, ar-

Diumenge, a XXX. Festum sancti Hieronymi.

Octubre

MDLXXVI

Dilluns, lo primer. En aquest die, de matí, vingué en la casa de la Deputació mossèn Sebastià
Costa, scrivà de manament y secretari del loctinent general en lo present Principat, y, haguda
licència de ses senyories, entrà en consistori y
dix a dits senyors deputats y oïdors de comptes,
que sa excel·lència li ha manat digués a ses (senyories) // 109v // lo contengut en una scriptura que aportava en la mà, no per levar-ne acte,
sinó per dir integrament y ab pròpries paraules
de dita scriptura lo que en ella se conté, la qual,
de licència de dits senyors deputats, fou per ell
allí legida y per mi, scrivà major, scrita y continuada, la qual és del tenor següent:
“Molt reverent, noble y magnífics senyors. Entre altres coses que per vostres senyories en la
embaxada últimament feta al excel·lentíssim
senyor loctinent general foren dites, fonc que
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entenien los embaxadors destinats per vostres
senyories per anar a la magesat del rey, nostre senyor, quexar-se del rompiment de diverses
constitucions fet per los doctors del Real Consell, y no principalment per la publicació de la
crida que.s féu sobre la prohibició de traure cavalls del present Principat en lo regne de Fransa,
e com sa excel·lència entenga sempre guardar les
constitucions del present principat de Cathalunya y manar que sien guardades, me ha manat, sa excel·lència, que digués y notificàs a vostres senyories que si alguna quexa tenen de
contrafacció de constitucions, digan y exprimescan devant sa excel·lència y son Real Consell
aquella, dient en què y perquè o en quals constitucions se ha contrafet, car està prompte en
manar que sie revocat y procehit segons serà de
justícia, y disposen les matexes constitucions. E
com per dites constitucions sie donat orde y
forma com se han a demanar y revocar los actes
fets contra constitució dins lo present Principat,
per ço se’ls notifica que, anant fora de dit Principat, serà contrafer a dites constitucions, del qual
sa excel·lència y son Real Consell hauran la consyderació que serà de justícia.»
E aprés de legida y copiada dita scriptura, y ab
son original ab dit secretari comprovada, los senyors deputats, parlant lo senyor deputat ecclesiàstic, digueren a dit secretari Costa que tractarien sobre lo contengut en dita scriptura y, si era
necessari,a tornarien resposta a sa excel·lència. E
los senyors deputats, entenen y essent aconsellats per los assessors y advocats ordinaris del General, qui en lo sobredit eren presents, que del
contengut en dita scriptura se devia donar rahó a
les persones dels tres staments // 110r // eletes
per aconsellar-se d’estos negocis, delliberaren y
manaren ésser convidades y ajustades en la present casa, per aprés dinar a les dues hores, y
també los doctors en aquestos negocis applicats.
E axí lo mateix die, aprés dinar a lesb dues hores,
per orde de dits senyors deputats, de les dites
persones eletes dels tres staments vingueren en
dit consistori les següents, ço és, per lo stament
ecclesiàstic: los molt reverents senyors don Miquel Tormo, prior de Besalú, Jaume Cassador,
Carles de Çagarriga, Joan Vila, canonges de la
Seu de Barcelona. Per lo stament militar: los il·
lustres senyors Galceran Burguès y de Santcliment, don Onofre de Alentorn, senyor de Seró,
en Barcelona domiciliats. Per lo stament real:
los molt magnífics senyors Galceran de Navel,
conseller en cap, Joan Luís Lull, Miquel Salgueda, Luís Gibert, Miquel Bastida, Joan Luís
Cornet, ciutadans de Barcelona. E també, per
a. a continuació ratllat a.
b. a continuació ratllat dues.

ordre de dits senyors deputats, vingueren en dit
consistori los doctors sobre estos negocis applicats, excepto lo dit magnífic misser Amell.
A les quals persones y doctors, los dits senyors
deputats proposaren y digueren lo que, per
part de sa excel·lència, lo die de // 110v // vuy,
los era estat dit ab la precedent scriptura, la qual
a dites persones y doctors fou mostrada y legida. E aprés de haver comunicat entre ells y hagut madur col·loqui cerca lo contengut en dita
scriptura, tots concordes y ningú discrepant,
aconsellaren a dits senyors deputats que la embaxada que estava determenat hagués de partir,
no paràs per lo contengut en dita scriptura sinó
que partís promptament, perquè no.y havia en
dita scriptura, ni en lo que per part de sa excel·
lència a ses senyories era dit, causa alguna per la
qual dita embaxada se hagués de detenir, per
moltes rahons y consyderacions que axí per dits
magnífics doctors com per les dites persones
eletes foren largament deduhides y referides. E
també aconsellaren a ses senyories que al punct
estigués dita embaxada per a partir o, quant
abans o aprés, a ses senyories apparegués, tornassen a sa excel·lència resposta del que ab dita
scriptura los havia tramès a dir, responent-li
conforme una scriptura que los magnífics assessors y advocats del General y doctors applicats allí ordenaren y aconsellaren, y a dites persones dels tres staments apparegué bé, la qual
és del tenor següent, ço és:
“Los deputats nos trameten a vostra excel·lència per respondre, de part sua, al que lo secretari
Sebestià Costa ha explicat de part de vostra excel·lència, en aquell consitori lo die hair, y
diuen que.ls appar que a XXVII del mes passat,
ab particular embaxada han donat rahó a vostra
excel·lència de tot lo que acerca de açò poden
dir y respondre, certificant a vostre excel·lència
que de ninguna cosa tenen més cuydado com
és de guardar y encara procurar que sien guardades les constitucions del present Principat,
com tenen obligació per sos càrrecs.”
En aquest mateix die, de matí, vingueren en dit
consistori lo molt reverent senyor fra Antic Vilalba, abbat de Banyoles, president de l’orde y
religiós de Sant Benet, fra Phederic Xicot,
monjo del monestir de Ripoll, fra Francesc
Sampsó, monjo del monestir de Sant Pere de
Gallicans de dita religió, y lo magnífic misser
Joan Amell, los quals, parlant primer lo dit senyor president y aprés lo dit misser Amell, advocat de dita religió, digueren a dits senyors
deputats, que estos dies proppassats, la Real
Audiència ha aconsellat al excel·lent loctinent
general que.s posàs secrestes en las abbadias //
111r // vaccants en dita religió, y que axí dits
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secrestes són posats per sa excel·lència contra
l’ordre y forma antiga,a y possessió que té dita
religió de posar dits secrestes, los quals sempre
ha posats. Y perquè posar dit secreste és contra
los statuts y privilegis de dita religió y altres del
present Principat, de tots los quals dits senyors
deputats són protectors y deffensors, supplicaren a ses senyories fossen servits manar-se opposar a la conservació y deffensió de dits statuts
y privilegis, com per son offici són obligats.
En aquest mateix die vingué en lo dit consitori
lo magnífic mossèn Pere Cassador, cavaller, y
de part, e com a procurador segons dix, de mossèn Francesc Cassador, germà seu, deduhí de
paraula a ses senyories, que devent lo excel·lent
loctinent general del present Principat a dit
Francesc Cassador y a Damià Puigjaner, mercader d’esta ciutat, cent-y-tres mília y tantes liures
ab certs contractes que ab ells té fets, y havent-li
moltes vegades demanat la paga d’elles, dit loctinent general se la ha retinguda y reté a fi de
necessitar-los ab la dilació a que passen contra
lo que entre ells està capitulat, firmat y jurat, y
que havent supplicat dits Cassador y Puigjaner
a dit loctinent general fes justícia de si mateix,
conforme al tenor de dits contractes, ab los
quals està per dita quantitat obligat en persona
y béns, y ab scriptura de terç, y informa camere
e ab jurament, no.u ha volgut fer dit loctinent
general, y que per ço, entenien exequutar contra ell les forces de dits contractes y obligacions, lo que faya a saber a ses senyories per a
què fossen servits manar-ne informar a sa magestat, y procurar dit loctinent general cumple
y pague dit deute, y faça la deguda justícia de si
mateix, car per generals constitucions del present Principat està clarament disposat que
aquella deu ésser en dit Principat administrada
entre les parts, y estiga clar que en aquestb negoçi no.s faça.
Divendres, a V. En aquest die los dits senyors
deputats manaren al magnífic misser Francesc
Gort, altres dels magnífics assessors y advocats
ordinaris de dit General, que, de part de ses senyories, anàs a sa excel·lència // 111v // y li tornàs la resposta que lo primer del corrent fou
determenat ésser-li tornada, segons està continuat en dita jornada, de la qual resposta sec
donà còpia a dit misser Gort per millor instrucció y informació sua, y perquè millor pogués
acertar en les pròpries paraules en què és scrita.
E aprés lo dit misser Gort, tornat en consitori,d
referí a dits senyors deputats que havia tornat
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat que.
a continuació ratllat nos faça.
a continuació ratllat tornà.
a continuació ratllat die.

dita resposta a sa excel·lència, y que li respongué que estava bé.
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Dissapte, a VI. En aquest die, de matí, los molt
reverent y molt magnífics senyors Joan Vila, canonge, y Miquel d’Oms, ciutedà de Barcelona,
embaxadors per los senyors deputats elegits per
a la cort de sa magestat, junctament ab lo senyor Jaume de Salbà qui ja és en dita cort, ya lo
magnífic misser Luís de Copons, advocat fiscal
del General, qui també va en dita embaxada,
partiren de la present ciutat per a dita cort de sa
magestat.
Dimarts, a VIIIIo. En aquest die, de matí, mossèn Sebestià Costa, scrivà de manament, secretari // 112r // del excel·lent loctinent general
de sa magestat, ab licència dels senyors deputats, entrà en son consistori y digué a ses senyories, de part de dit loctinent general, que aquest
matí a les honze hores fossen en casa de sa excel·lència perquè de part de sa magestat los volia
referir un negoçi. E dits senyors deputats li respongueren que.y serien. E axí, al punt de les
onze hores del mateix matí, dits senyors deputats y los oïdors de comptes, acompanyats dels
officials y ministres del General, ab los porters
devant portant les masses altes, anaren a casa sa
excel·lència, y arribant en sa presència ab lo respecte y acato degut, sa excel·lència se girà a la
part dreta mirant lo dit Sebestià Costa, y fent-li
senyal del cap, lo dit Sebestià Costà, a sa excel·lència y a dits senyors deputats, y tenint en la
mà dues letres de sa magestat, donà aquelles a
dits senyors deputats, y les dexà en mà del senyor deputat ecclesiàstic, y digué a alguns cavallers y altres qui allí eren que fessen testimoni
del que veyen, mostrant dit Costa que rebia
acte públic de la tradició de dites letres. E aprés
lo dit excel·lent loctinent general digué a dits
senyors deputats, en effecte, que una de dites
letres era en sa crehença per lo de la embaxada,
que ses senyories havien feta a sa magestat sobre diverses coses del General, y també sobre lo
edicte general de manifestar y registrar los cavalls, y que sa magestat serie molt deservit que
anàs allí dita embaxada, y que los diners del General se despenguessen en impertinències, y
que sa magestat manava en la hora revocassen
los agents que enviaven, entenent-ho dir sa excel·lència, segons se comprén, que de dits embaxadors, y que si dits senyors deputats tenien
que tractar ab sa magestat remetessen los papers y supplicacions a Jaume Salbà, per a què
devant sa magestat supplicàs lo que ses senyories volrien, y que ab correu y ab molta vigilància enviassen a fer tornar dits agents. E aprés digué que l’altra letra era sobre altres negocis que
a. a continuació ratllat tant.
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dits senyors deputats en ella veurien. E més
avant senyalà sa excel·lència a dit Costa, que donàs a dits senyors deputats un altra letra de sa
magestat que també tenia en la mà, y la donà dit
Costa en mans de // 112v // dit senyor deputat
ecclesiàstic. E dites letres, rebudes per dits senyors deputats, respongueren que les mirarien y
determenarien lo fahedor, y ab la acostumada
cortesia y acato se despediren de sa excel·lència
y se’n tornaren en son consistori de la casa de la
Deputació, a hont veren que dues de dites letres
són dirig(id)es a dits senyors deputats y altra a
dits senyors embaxadors, Joan Vila y Miquel
d’Oms, y descloses y legides aquelles, veren la
una de dits senyors deputats y la de dits embaxadors ésser dea IIII del corrent, sobre parar,b detenir y revocar dita embaxada, y l’altra de dits senyors deputats ésser de altres negocis occorrents
al General, sots data de XX de setembre proppassat, les quals dues letres dels senyors deputats y
dits embaxadors sots dita data de IIII del corrent,
per manament de ses senyories, són açíc insertades, lo tenor de les quals és lo següent:

correo se scrive a los deputados desse nuestro Principado una carta en creencia de nuestro lugarteniente general acerca vuestra venida, pero porque
podría ser que ya estuviéssedes en camino, nos ha parecido scriviros ésta y encargaros y mandaros expressamente que sin passar más adelante en vuestro
viaje os bolbáys luego a Barcelona y sepáis de los dichos deputados lo que ya a la hora que seréis bueltos
allá ellos haurán entendido del dicho nuestro lugarteniente general, y esto haréis sin otra consulta,
dilación ni difficultad alguna, como de vosotros se
confía, no embargante qualquier orden que tengáis
en contario, pues de otra manera quedaríamos muy
deservido. Dada en el Pardo a quatro de octubre
anno MDLXXVI. Yo el rey.
Vidit Sagasta, pro generali thesaurario. Vidit
Pla, regens. Vidit Sentis, regens. Vidit Sapena,
regens. Gassol, Secretarius”.
113v

“A los nobles y amados nuestros los
deputados del nuestro principado
de Cathalunya.
El rey.
Dipputados. El prior, don Hernando, nuestro lugarteniente general, os havrá explicado la crehencia de la carta que los días passados os mandamos
scrivir sobre la embaxada que se entendió que queríades embiarnos, por razón del pregón que se había publicado sobre la manifestación y registrar los
cavallos, y aunque no dudamos que después de sabida nuestra voluntad repararéis en no embiarla,
todavía, por entenderse que de nuevo tratáis dello,
nos ha parecido tornar a scrivir sobre ello al dicho
nuestro lugarteniente general para que en vertud
désta os diga lo que havéis de hazer, encargamos os
mucho que dándole entera fe y crehencia lo hagais
y cumpláis, assí como // 113r // de vosotros se confía, pues de otra manera no podríamos dexar de
quedar muy deservido dello. Dada en el Pardo a
quatro de octubre MDLXXVI. Yo el rey.
Vidit Saganta, pro generali thesaurario. Vidit
Pla, regens. Vidit Sentis, regens. Vidit Sapena,
regens. Gassol, secretarius.”
“A los amados nuestros el canónigo
Vila y Miquel d’Oms.
El rey.
Amados nuestros, como quier que con este mismo
a. de...corrent interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat y.
c. a continuació ratllat co.

E aprés, a dits senyors deputats y oïdors de
comptes apparegué, de dites letres y explicacions de crehença, donar rahó a les persones
dels tres staments que són en la present ciutat.
E axí manaren als porters de la present casa que
per al mateix die, a les dues hores aprés dinar,
convocassen les dites persones en la present
casa de la Deputació.
En aquest mateix die, a les dues hores aprés dinar, per orde de ses senyories, se ajustaren en la
present casa de la Deputació les persones dels
tres staments següents, ço és, per lo stament ecclesiàstic: los molt reverent senyors don Miquel Tormo, prior de Besalú,a... d’Oms, ardiacha major de Tarragona,b... Rossell, canonge
de Tarragona, Raphel Cortada, canonge de Gerona; per lo stament militar: los excel·lentíssim
y il·lustres senyors duc de Cardona, don
Alonso d’Erill, baró d’Erill, don Joan d’Erill,
major, don Henric Agullana, don Miquel Desbosc, don Antic de Cabrera, don Luís de Cardona, don Joan Burguès, don Onofre de Alentorn, senyor de Seró, don Esbert Palau, don
Dimas de Boxadós, don Phederic Palau, don
Joan d’Erill, menor, don Plegamans de Marimon, en Barcelona populats; // 114r // Francesc Gualbes de Corbera, Francesc de Meyà,
Francesc Fivaller, Thomàs Pujades, Hierònym
Cassador, Galceran de Gravalosa, Vicens Ramon Semmanat, Riambau de Corbera, Galceran Burguès, Vidal de Blanes, Joan Ferrer de
Claravalls, Martí Joan Despuny, Perot Salbà,
Francesc Salbà, Miquel Joan Pons, Sever Salbà,
Miquel Ciurana, misser Pere Miquel Ciurana,
Francesc Agullana y de Calders, Francesc Cassador, Gabriel Cassador, Francesc Burguès,
a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació un espai en blanc.
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Jaume Alòs Colom, Gismundo Ortiz de Cabrera, donzells en Barcelona domiciliats. Per
lo stament real: los molt magnífics senyors
Galceran de Navel, conseller en cap, Miquel
Salgueda, Joan Luís Cornet, Joan Luís Lull,
Pere Ferreres, Joan Miquel Pol, Luís Gibert,
Francesc Casademunt, ciutadans de Barcelona.
114v

rien per sos officis ajudant a dits pares inquisidors, consyderarien també y pensarien quin remey serie millor per a provehir a tant gran
dany, y.l comunicarien ab dits pares inquisidors. E los senyors deputats, parlant primer lo
senyor deputat ecclesiàstic y aprés lo senyor deputat militar, respongueren, a dit secretari,
que.ls pesava y sentien molt tan infelice nova y
que agraÿen als senyors inquisidors haver-losho fet a saber, perquè pugan entendre en fer
tot lo que sie possible per a obviar a tant gran
dany, offerint que.u farien ab tot lo compliment degut, y axí entengueren en comunicar y
tractar sobre dit remey.

A les quals persones los dits senyors deputats
proposaren y referiren la tradició de dites letres y explicació de crehença; y aprés, de son
manament, allí públicament foren legides dites letres y lo que de dita explicació de crehença dalt és continuat, les quals persones,
havent entre si tractat y comunicat sobre dites
coses, foren de parer y aconsellaren, ço és, la
major part d’elles, a dits senyors deputats,
que vaja dita embaxada attento que no va solament per lo negoci de la crida dels cavalls,
sinó per altres que occorren al General. E los
senyors deputats, cerca de açò, lo mateix die
delliberaren y determenaren lo que en la cor
rent jornada se trobarà continuat en lo corrent
libre de Delliberacions, y en lo corrent registre
de les letres y altres actes que del dit libre de
Delliberacions se expedexen.
En aquest mateix die, aprés dinar, vingué en
lo consistori dels senyors deputats mossèn
Andreu Aleu, secretari del Sant Offici de la
Inquisició, y, de part dels reverent pares inquisidors, digué a ses senyories que dits senyors inquisidors tenien verdadera notícia y
certitut que en les parts de Flandes, Alemanya y Fransa, per los luterans enemics de
Nostra Santa Fe Cathòlica se fehien estampar
molts libres de lur mala secta, per trametre
aquells en estes parts de Hespanya y poder
sembrar en elles les heretgies de lur secta, y
que particular y verdaderament havien sabut
que en Sevilla se’n havien ja portades y desembarcades deu o dotze mília bales de dits
libres, y que havent, com hi ha, tant gran occasió y facilitat de poder-ne portar de Fransa
en estes parts de Cathalunya, ab los molt vexells que de allí quiscun die venen ab teles y
altres mercaderies, dits reverents pares inquisidors havien fet y fan molt particular studi
per a poder obviar que aquells no sien entrats
en estes parts, y que abans de provehir en res
ho fayen a saber a dits senyors deputats, ab
confiança que, ab lo bon zel que sempre han
tengut y tenen de afavorir lo Sanct Offici de la
Inquisició, y correspondre ab dits pares inquisidors en tot lo que convé a laa conservació y augment de Nostra Santa Fe Cathòlica
// 115r // dits senyors deputats, en lo que po-

[1576 ]

Dijous, a XI. En aquest die lo magnífic misser
Francesc Gort, altre dels magnífics assessors y
advocats ordinaris de dit General, referí als senyors deputats, en consistori, que, per orde de
ses senyories, és anat lo mateix die al excel·lent
loctinent general y li haa donat rahó del que los
senyors deputats,b a VIIIIo del corrent, delliberaren cerca la tornada dels embaxadors que van
a sa magestat per lo camí de València, y cerca
l’orde que havian donat a misser Copons que
anàs ab diligència, y que sa excel·lència, mostrant estar un poc parat, li respongué que estava
bé.
115v

Dijous, a XVIII. Festum sancti Luce, evangeliste.

116v

Dijous, a XXV. En aquest die lo magnífic misser
Pau Agullana, doctor del Real Consell Criminal, morí. Nostre Senyor lo tinga en la sua glòria, amén.
Divendres, a XXVI. En aquest die los segells y
cauquilla dels drets dels safrans que.s cullen en
les parts de Urgell se liuraren a Montserrat
Monclús, guarda ordinari de la bolla de la present ciutat de Barcelona, credencer l’any cor
rent de dits drets, provehit per ses senyories, lo
qual parteix lo die present per a fer són offici en
les dites parts de Urgell, y dits segells y cauquilla portarà a Miquel Colom, provehit per receptor de dits drets, qui ja és partit de la present ciutat per a fer dit son offici, quant tinga
dita cauquilla y segells en companyia de dit credencer.

117r

Noembre

MDLXXVI

Dijous, lo primer. Festum Omnium Sanctorum.
Divendres, a II. Commemoracio Omnium Fidelium Defunctorum.

a. a continuació ratllat ref.
b. a continuació ratllat lo.

a. a continuació ratllat s.
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117v

Dilluns, a V. En aquest die, per orde dels senyors
deputats, se ajustaren en la present casa de la
Deputació les persones dels tres staments, que.s
trobaren en la present ciutat de Barcelona, per a
comunicar y consultar-los lo que occorria sobre
los negocis devall scrits, ço és, per lo stament
ecclesiàstic: los molt reverents senyors...a
Maymó, comanador del orde de Sant Joan, don
Miquel Tormo, prior de Besalú, Raphel d’Oms,
ardiacha de Gerona, Bernadí Font, Paulo Pla, canonges de la Seu de Barcelona,b... Cortada, canonge de Gerona. Per lo stament militar: los excel·lentíssim y il·lustres senyors duc de Cardona, don Bernat de Marimon, don Joan de
Guimerà, // 118r // don Bernat de Boxadós,
don Dimas de Boxadós, don Hugo Palou, don
Miquel Palau, don Pedro Clariana, don Joan
Burguès, don Henric Agullana, don Phederic
Despalau, don Phederic Desbocs, don Henric
Palau, don Miquel Bosc, don Esbert Palau, Luís
de Rajadell, Galceran Lull, Galceran Burguès,
Perot Salbà, Gabriel Cassador, Miquel Oliver,
Francesc Agullana y de Calders, Luís Gualbez,
Joan Francesc de Copons, Joanot de Gualbez,
Guillem Joan de Yvarra, Luís de Gravalosa, Bernat Pelegrí, Riambau de Corbera, Joan Ferrer,
senyor de Claravalls, donzells en Barcelona domiciliats, // 118v // Joan Miquel Pons, Francesc
Fivaller, Martí Joan Despuny, Miquel Ciurana,
Francesc Cassador, Phederic Pol, donzells en
Barcelona domiciliats. Per lo stament real: los
molt magnífics senyors Galceran de Navel, conseller en cap, Joan Luís Lull, Jaume Joan de Vilatorta, Joan Luís Cornet, Miquel Bastida, ciutadans de Barcelona.
E lo dits senyors deputats, parlant primer lo senyor deputat ecclesiàstic, digueren a dites persones lo que los senyors Jaume Salbà y misser
Luís de Coponsc, ab sa letra de XXX del passat
que ayr reberen, los scriuen cerca los negocis
del General y del present Principat, y cerca la
anada dels embaxadors qui.s detenen en lo
camí de València, e que també sa magestat los
havia scrit, per lo mateix portador que era lo
correu del General qui arribà hair, sobre la matexa anada de dits embaxadors, la letra que ses
senyories manaren ésser allí públicament legida la qual és del tenor següent:

Deputados. De Jayme Salbà y misser Coponsa se
han entendido algunas de las causas que os mueven // 119r // para embiarnos embaxada, y aunque fuera bien que entendida nuestra voluntad hiziérades volver a essa ciudad, conforme a lo que se
os scrivió, las personas que embiávades, no embargante que traxessen muchos otros negocios que
tractar más que el del pregón de los cavallos, por el
qual se os havía ordenado que no los embiássedes, y
esto pudiera ser causa para no oýros, pues es officio
de buenos vasallos obedecer y después supplicar,
todavía por creher que esto fué sólo zelo de vuestro
servicio, y con el desseo que tenemos de mirar y proveher a todas las cosas que fueren en beneficio y
conservación desse nuestro Principado, holgaremos
de entender vuestras pretensiones y proveher sobrellas lo que más convenga. Y porque teniendo ya
aquí a los dichos Jayme Salbà y Copons no hay para
que vengan los que embiávades, os encargamos y
mandamos que luego les ordenéys que se buelvan de
donde están a essa ciudad y las instrucciones y recaudos que ellos havían de traer los embiaréis a los
dichos Salbà y Copons, porque allende que con ello
se excusará parte del gasto del General, se podrán
tractar desta manera mejor y con más brevedad las
cosas que se offrecen, con las quales podéis ser ciertos
que se tendrá la cuenta y consyderación que vuestra
fidelidad y servicios merecen. Dada en el Pardo a
XXVIII de octubre MDLXXVI. Yo el rey.
Vidit Saganta, pro generali thesaurario. Vidit
Pla, regens. Vidit Sentís, regens. Vidit Sapena,
regens. Gassol, secretarius.”
E les dites persones, entesa la relació de dits senyors deputats y lo contengut en la precedent
letra de sa magestat, aconsellaren a ses senyories que, ab les persones de dits staments eletes
per aconsellar-se y tractar de aquestos negocis,
vessen y determenassen // 119v // lo que se
hauria de respondre a dita letra de sa magestat
y a dits embaxadors, y lo que màs avant se hauria de fer per la bona direcció y expedició de
dits occorrents negocis. E aprés los dits senyors deputats manaren convidar y ajustar en
la present casa, per a demà de matí a les vuyt
hores, les dites persones eletes dels tres staments y també lo dit excel·lentíssim senyor
duc de Cardona.
Dimarts, a VI. En aquest die, de matí, per orde
de ses senyories vingueren en lo present consistori les persones eletes dels tres staments per
los negocis occorents, ço és, per lo stament ecclesiàstic: los molts reverents senyors don Miquel Tormo, prior de Besalú, Raphel d’Oms,
ardiacha de Gerona, Carles de Çagarriga,
Jaume Cassador, Bernardí Font, Paulo Pla, ca-

“A los venerable, noble y amados
nuestros, los deputados del nuestro
principado de Cathalunya.
El rey.

a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació ratllat Co, i un espai en blanc.
c. a continuació ratllat los.

a. a continuació una lletra ratllada il·legible.
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nonges de la Seu de Barcelona. Per lo stament
militar: los excel·lentíssim y il·lustres senyors
duc de Cardona, don Joan de Boxadors, don
Miquel Bosc, Galceran Burguès, Thomàs Pujades, Miquel Oliver, en Barcelona domiciliats.
Per lo stament real: los molt magnífics senyors
Galceran de Navel, conseller en cap, Joan Luís
Lull, Miquel Salgueda, Luís Gibert, Miquel Bastida, Joan Luís Cornet, ciutadans de Barcelona.
120r

E les dites persones, havent tractat y comunicat
sobrea lo contengut en dites letres de sa magestat y de dits embaxadors, aconsellaren a ses senyories que responguessen y scriguessen a sa
magestat, lo que sobre açò se trobarà en libre
de Delliberacions y en lo registre corrents.
Dimecres, a VII. En aquest die lo molt il·lustre
seyor don Berenguer Arnau de Castro, baró de
la Lacuna, deputat militar, partíb de la present
ciutat per anar a visitar sa casa y stats que té en
Aragó y en lo present Principat.
Dijous, a VIII. En aquest die lo magnífic misser
Joan Baptista Serra, altre dels magnífics assessors y advocats ordinaris del General, partí de la
present ciutat per a la vila de Palamós, hont és
estat tramès per los senyors deputats, per les
causes contengudes en la commissió per ses (senyories) a ell, lo die present, per ço feta, y portà
en sa companyia Luís Seguer, guarda ordinari
del General.
Divendres, a VIIIIo. En aquest die se publicà en
la present ciutat una pragmàtica real sobre lo registre y manifest dels cavalls.

120v

Dilluns, a XII. En aquest die los senyors deputats, perquè per relació de moltes persones de
la present ciutat y altrament, foren certificats
que la pragmàtica real sobre lo manifestar y registrar los cavalls, a VIIIIo del corrent publicada
en la present ciutat, és molt prejudicial a tot lo
Principat y a les constitucions, privilegis, usos
y costums de aquell, axí com són estades les
crides sobre lo mateix fins açí publicades per
part del excel·lent loctinent general, delliberaren convocar en la present casa de la Deputació per al die de vuy, aprés dinar, per a millor
entendre y apunctar dits agravis los doctors següents, ço és, los magnífics misser Pere Aylla,
misser Francesc Serra, misser Miquel Ferreró,
misser Miquel Sabater, misser Joan Amell,
misser Raphel Joan Masnovell, misser Andreu
Ferrer, misser Francesc Ubac, misser Guillem
Sunyer. // 121r // Los quals doctors, exceptat
lo dit misser Guillem Sunyer qui no és en la
a. a continuació ratllat dites.
b. a continuació ratllat r.

present ciutat, vingueren dit die, aprés dinar,
en dit consistori, y vista una còpia auctèntica de
dita pragmàtica, que dits senyors deputats ab
molta diligència han procurat haver, la qual en
aquest loc del present libre serà cosida, resolgueren y determenaren que dita pragmàtica, en
molts caps, era molt més prejudicial a tot lo
Principat que les crides sobre lo mateix fins ara
publicades. E los senyors deputats, oÿt aquest
parer, manaren als porters de la present casa
que, per a demà de matí a les vuyt hores, convidassen les persones eletes per a consultar y
aconsellar-se dels negocis per los qualsa és tramessa embaxada a sa magestat, y també lo excel·lentíssim duc de Cardona.

[1576 ]

Dimarts, a XIII. En aquest die, de matí, per orde
de ses senyories, vingueren en lo present consistori les persones dels tres staments eletes,
que són nomenades en la jornada de VI del cor
rent, a les quals los senyors deputats proposaren y referiren lo que dits doctors entengueren
y resolgueren sobre la publicació de dita real
pragmàtica, les quals persones, oÿda dita relació, aconsellaren a dits senyors deputats que.s
fes embaxada al excel·lent loctinent general, y
se li digués lo contengut en una scriptura que
allí se ordenà, la qual és del tenor següent:
“Que de part de aquest Principat diguen a sa excel·lència la gran admiració que per molts dels
poblats en aquell se ha fet, y fa, de la publicació
que sa excel·lència ha manat fer de la pragmàtica de la manifestació y registre dels cavalls a
VIIIIo del corrent publicada, havent-se ja supplicat a sa magestat, per part del dit Principat,
lo reparo dels agravis y prejudicis que resultan
de la publicació de les crides per sa excel·lència
sobre lo mateix manades // 121v // publicar, essent estat sa magestat servit, per sa benignitat y
clemència, fer-nos mercè de voler oyr Jaume de
Salbà y misser Luís de Copons, qui per part de
aquest Principat, per dit negoci y altres occorents a.n aquell, són estats tramesos a la cort de
sa magestat, y havent sa magestat offert ab ses
reals cartes desagraviar aquest Principat de dits
agravis y prejudicis, si alguns de dites crides ne
resultaven, y que axí tenen per cert que no proceheix del real ànimo de sa magestat que, sens
haver oÿt les pretensions de aquest Principat,
haja volgut que.s publicàs dita pragmàtica, que
per ço supplican a sa excel·lència sie servit manar sobreseure la exequució de dita pragmàtica,
fins a tant sa magestat reste plenament informat de dites pretensions, y sobre elles degudament provehit lo que sie de son real servey.”
E dits senyors deputats, de les dites persones
a. a continuació ratllat tra.
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eletes dels tres staments, elegiren per a fer dita
embaxada les següents, ço és, per lo stament ecclesiàstic: los ditsa molt reverents senyors don
Miquel Tormo, ardiacha Çagarriga, Bernadí
Font. Per lo stament militar: los dits il·lustres
senyors don Joan de Boxadors, Miquel Oliver,
Thomàs Pujades. Per lo stament real: los dits
magnífics senyors Joan Luís Lull, Miquel Salgueda, Miquel Bastida.
Les quals persones, a les tres hores aprés dinar,
acompanyats de molts officials del General y
portant los porters // 122r // devant ab les masses, anaren a fer dita embaxada. Y tornats en
consistori referiren a dits senyors deputats, y a
les restants de dites persones que allí estaven
ajustades, que a sa excel·lència havian dit y explicat lo que dalt los és estat ordenat, y que
aprés de molts col·loquis y rèpliques sobre açó
ab sa excel·lència tingudes, sa excel·lència los
ha respost,b en effecte, que no podia dexar de
exequtar dita pragmàtica per haver-lo-y manat
sa magestat. E totes les dites persones aconsellaren als dits senyors deputats que de aquest nou
agravi donassen rahó a sa magestat, y supplicassen fos servit remediar-lo en aquella manera y
compliment que ses senyories acostum fer.

tori los magnífics misser Pere Aylla, misser
Miquel Ferreró, misser Francesc Serra, misser
Joan Raphel Masnovell, misser Miquel Sabater,a misser Andreu Ferrer, y misser Joan
Amell, doctors, y tractaren sobre los agravis resultants de la pragmàtica real sobre la manifestació y registre dels cavalls últimament publicada, tambéb de un [fr]au de diners comès en
Palamós, en los quals per ses senyories són estats consultats.
Dimecres, a XXVIII. En aquest die, de matí, tots
los dits magnífics doctors vingueren també en
consistori y tractaren sobre dits negocis.
124r

E lo mateix die dits senyors deputats, cerca de
açò, scrigueren a sa magestat y als senyors Jaume
de Salbà y misser Luís de Copons les letres que
són en registre, y despatcharen un correu per la
posta y ab molta diligència, qui partí a mitja nit.
Divendres, a XVI. En aquest die, aprés dinar, lo
magnífic misser Joan Baptista Serra, assessor del
General, arribà en la present ciutat de la vila de
Palamós, hont era anat per negocis del General.
123r

Dijous, a XXII. En aquest die los senyors deputat ecclesiàstic y oïdors, ecclesiàstic y militar, se
ajustaren en casa lo senyor deputat real, qui estava indispost, y allí, absents lo senyor deputatc
militar de la present ciutat y vegueria de Barcelona y lo oïdor real del consistori, que allí se
tenia, per estar en casa indispost, provehiren
mossèn Miquel Espano, del offici de receptor
dels salaris dels doctors de la Real Audiència,
vagant per mort de Pere Martí Tost, notari, últim possessor de aquell.
Diumenge, a XXV. Festum beate Catharine, virginis et martyris.

123v

Dimarts, a XXVII. En aquest die, de matí,
per orde de ses senyories vingueren en lo consisa. dits interlineat.
b. a continuació ratllat que.
c. a continuació ratllat s.

Divendres, a
toli.

XXX.

Decembre

MDLXXVI

Festum sancti Andree, apos-

Dissapte, lo primer. En aquest die lo magnífic
misser Francesc Gort, altre dels magnífics assessors y advocats ordinaris del General, referí als
senyors deputats en lur consistori que ell, a
XVIIIIo del passat, inseguint lo manament dec
sesd senyories, anà en companyia del magnífic
misser Miquel Ciurana, regent los comptes del
General, a casa del excel·lent loctinent general
y, de part de ses senyories, supplicà a sa excel·
lència fos servit manar fer restituir al General
les mil y quatre-centes liures que don Joan de
Rocafulla, capità de les galeres de Sicília, que
estaven surtes en lo port de Palamós, havia
preses de la nau de Alegreto que en dites mars
havia dat altravès, y aquelles havia tretes de Palamós ye tramès a la present ciutat sens albarà
de guia y sens pagar lo dret del General, y axí
en frau de aquell. E que sa excel·lència li respongué, en effecte, que los diners no devian
dret algú al General de la entrada, y que pus no
devian dretf no.y y havia hagut frau algú. E
replicant-li lo dit magnífic misser Gort que la
pretenció del procurador del General era que,
per ésser estats embarcats sens pagar dret algú
al General per la exida de dita vila de Palamós, y no haver pres ni portar com és dit albarà de guia, que per ço y altrament, dits diners eren cayguts en frau del General. E que
sa excel·lència li respongué a d’açò, en effecte, les paraules següents: «Que yvan muy
dalgados essos señores, y que acudiesseng y informassen al regente, que no quería hazer cosa que
les diesse desgusto.»
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

a continuació ratllat y.
també...Palamós interlineat al marge esquerre.
de interlineat, damunt de per ratllat.
a continuació ratllat a ell lavors donat.
y tramès...guia y interlineat al marge esquerre.
a continuació ratllat y.
a continuació ratllat al regente.
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En aquest mateix die mossèn Pau Calopa, procurador del General, referí a dits senyors deputats en lur consistori que, per manament de ses
senyories, és anat lo mateix die // 124v // al
magnífic misser Hadrià Vilana, regent la Cancellaria, personalment trobat en la Real
Audiència que.s tenia en lo palau del excel·lent
loctinent general y, de part de ses senyories, dix
a dit magnífic regent li donàs la resposta que,
dea commissió deb excel·lència,c havia de fer en
la supplicació que a XXVIII del passat, per dit procurador del General a sa excel·lència fou presentada, sobre la restitució de dites mil y quatrecentes liures caygudes en frau del General, com
dit és, la resposta de la qual supplicació per sa excel·lència fou comesa fer a dit magnífic regent. E
que dit magnífic regent li respongué, en effecte,
que se li presentàs dita scriptura que ell la cometria a un dels magnífics doctors del Real Consell
y.s provehiria lo que seria de justícia, ed dit procurador del General li replicà que dita scriptura
ja era estada presentada a sa excel·lència, y dit
magnífic regent li respongué que la.y havian
presentada extrajudicialment y que d’exa manera al excel·lent loctinent general no se li pot
presentar scriptura alguna, y que digués a ses senyories que ell proveyrie lo que serie de justícia.
Diumenge, a II. En aquest die, ja tart, arribaren
en la present ciutat los il·lustres senyors Joan
Vila, canonge, y Miquel d’Oms, canonge de la
Seu de Barcelona, embaxadors per ses senyories
elegits per a lae cort de sa magestat, los quals,
per orde de dits senyors deputats, se’n són tornats de Morvedre hont estavan detenguts.
125r

Dimarts, a IIII. En aquest die, aprés dinar, vingueren en consistori, per orde de ses senyories,
los magnífics misser Pere Aylla, misser Joan
Amell, misser Francesc Serra, misser Miquel
Sabater, misser Andreu Ferrer y misser Francesc Ubac, y tractaren sobre dit frau de diners
comès en Palamós.
En aquest mateix die, de matí, vingueren en
consistori los senyors Joan Vila, canonge, y Michael d’Oms, embaxadors que foren elegits per
a la cort de sa magestat y se’n tornaren del camí
per orde dels senyors deputats, y referiren a ses
senyories lo que succehí de lur embaxada.
Divendres, a VII. En aquest die, de matí, per
orde de ses senyories vingueren en consistori
los dits magnífics misser Aylla, misser Sabater,
misser Ferrer, misser Amell, misser Ferreró y
a.
b.
c.
d.
e.

de interlineat, damunt de per ratllat.
de interlineat, damunt de per sa ratllat.
a continuació ratllat a ell feta.
a continuació ratllat que.
a continuació ratllat que.

misser Ubac, y tractaren sobre lo negoci dels
diners cayguts en frau en la vila de Palamós.
En aquest mateix die, de matí, los senyors deputats a consell // 125v // de dits magnífics
doctors en açò applicats, y dels magnífics assessors y advocats ordinaris del General, attesa la
qualitat e importància de dit negoci del frau de
diners comès en Palamós, delliberaren que, per
aconsellar-se cerca de aquell lo que sie fahedor
en utilitat del General, sien convidades per al
mateix die, aprés dinar, les persones dels tres
staments que.s trobarien en la present ciutat. E
axí manaren als porters de la present casa que,
per a les dues hores aprés dinar, convidassen dites persones. E axí, en aquest mateix die a dita
hora, vingueren y se ajustaren en la present casa
de la Deputació les persones dels tres staments
següents, ço és, per lo stament ecclesiàstic: los
molt reverents senyors don Miquel Tormo, prior de Besalú, Raphel d’Oms, ardiacha de Tarragona, Bernadí Font, canonge, Joan Vila, canonge, Galceran Albanell, pabordre, de la Seu
de Barcelona. Per lo stament militar: los excel·
lentíssim y il·lustres senyors duc de Cardona,
don Alonso d’Erill y de Orcau, don Joan de Boxadós, don Henric Palau, don Henric Agullana, don Miquel Bosc, don Luís de Cardona,
en Barcelona domiciliats, // 126r // don Hugo
Palou, don Guerau de Queralt, don Miquel Palau, don Plegaments de Marimon, don Phederic Despalau, Galceran Burguès y de Santcliment, Galceran Pau Lull, Thomàs Pujades,
Galceran Cohors, Pau Salbà, Francesc Gualbes
de Corbera, Gabriel Cassador, Phederic Roig y
de Soler, Galceran de Gravalosa, Gismundo
Ortíz de Cabrera, Guerau de Sayol, Phederic
Pol, Francesc Fivaller, Joanot de Gualbes, Francesc Agullana y de Calders, Joan Miquel Pons,
Ribot de Palmerola, en Barcelona domiciliats.
// 126v // Per lo stament real: los molt magnífics senyors mestre Symon Pla, conseller segon,
Joan Luís Lull, Luís Gibert, Miquel Salgueda,
Joan Luís Cornet, Miquel Bastida, Miquel
d’Oms,a ...Junyent, ciutadans de Barcelona.

[1576 ]

A les quals persones los senyors deputats, parlant lo senyor deputat ecclesiàstic y aprés, per
orde de ses senyories, lo magnífic misser Francesc Gort, altre dels magnífics assessors del General, referiren lo que havia passat, axí ab sa
excel·lència com ab altres, cerca les dites mil y
quatre-centes liures embarcades en Palamós
sens pagar lo dret del General, y cerca les supplicacions extrajudicials per part del General a
sa excel·lència presentades per a fer restituir
aquelles, y lo que en açò sa excel·lència havia
respost en los actes rebuts de la presentació de
dites supplicacions. E les dites persones, haa. a continuació un espai en blanc.
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[1576 ]

Dimarts, a XI. En aquest die per orde dels senyors deputats vingueren en consistori les persones dels tres staments següents, ço és, per lo
stament ecclesiàstic: los molt reverents senyors don Miquel Tormo, prior de Besalú,
Joan Vila, Bernardí Font, canonges de la Seu
de Barcelona. // 128r // Per lo stament militar:
los il·lustres senyors don Joan de Boxadós,
don Henric Agullana, Galceran Burguès y de
Santcliment, don Onofre de Alentorn, senyor
de Seró, Thomàs Pujades, en Barcelona domiciliats. Per lo stament real: los molt magnífics
senyors Symon Pla, conseller segon, Joan Luís
Lull, Luís Gibert, Miquel Salgueda, Miquel
Bastida, Joan Luís Cornet, ciutadans de Barcelona. Ab les quals persones, dits senyors deputats, comunicaren y tractaren lo que lavors occorria cerca lo dit frau de mil y quatre-centes
liures detingudes per lo excel·lent loctinent
general.

guda larga relació de tot, aconsellaren als senyors deputats que.s fes una solemne embaxada a sa excel·lència supplicant-lo fos servit
manar posar, en effecte, lo que li tenen supplicat cerca dit negoci en dites supplicacions presentades, y si sa excel·lència no serà servit
fer-ho, que los senyors deputats procehescan
en tot, conforme són obligats per capítols y actes de Cort. E los senyors deputats, rebut lo
dit consell, elegiren per a fer la dita embaxada
les persones següents, ço és, per lo stament ecclesiàstic: los molts reverents senyors don Miquel Tormo, prior de Besalú, Raphel d’Oms,
ardiacha major de Tarragona, Bernadí Font,
canonge de la Seu de Barcelona. // 127r // Per
lo stament militar: los il·lustres senyors don
Joan de Boxadors, Galceran Burguès y de
Santcliment, Perot Salbà, en Barcelona domiciliats. Per lo stament real: los molt magnífics
senyors Joan Luís Lull, Luís Gibert, Miquel
Bastida, ciutadans de Barcelona.

Dimecres, a XII. En aquest die, de matí, y aprés
dinar, vingueren en consistori dels senyors deputats, per orde de ses senyories, los magnífics
misser Pere Aylla, misser Francesc Serra, misser Miquel Ferreró, misser Joan Amell, misser
Joan Raphel Masnovell, misser Miquel Sabater, misser Andreu Ferrer y misser Francesc
Ubac, y tractaren sobre lo negoci occorrent del
dit frau de mil y quatre-centes liures, en lo
qual, per ses senyories són consultats.

Als quals, per a fer dita embaxada, ordenaren
lo següents, ço és, que diguessen a sa excel·lència que, per part dels deputats, se li ha supplicat fos servit manar se posassen en la taula de
la present ciutat mil y quatre-centes liures, dites y scrites al receptor dels fraus, les quals sa
excel·lència ha manat a Garcia de Velasco posàs en son poder, per quant per part del procurador del General se ha pretès, y pretén, judicialment devant dits deputats ésser aquelles en
frau, y com la conexença de dit negoci sie notori toca a dits deputats, conforme a capítols
de Cort y no a altri, com ja és estat més largament deduhit y supplicat a sa excel·lència, tornen a supplicar altra vegada a sa excel·lència,
per part de dits deputats y de les persones dels
tres staments, sie servit sa excel·lència manar
posar, en effecte, lo que li tenen supplicat,
com axí entengan és sa excel·lència obligat y sa
magestat ne serà servit. E los dits embaxadors,
tornats de dita embaxada, referiren a ses senyories que sa excel·lència, en resposta de
aquella, en effecte los digué lo següent, ço és,
que ja altres vegades se li ha demanat de part
dels deputats lo mateix, y que està y persevera
en lo que té respost, y que dits diners no són
en frau, y que en tot cas ne ha de conèxer ell,
per haver-hi posat primer les mans com a capità general.
127v

En aquest mateix die, aprés dinar, vingueren
també // 128v // en dit consistori, per orde de
ses senyories, les persones eletes dels tres staments següents, ço és, per lo stament ecclesiàstic: los molt reverents senyors don Miquel
Tormo, prior de Besalú, Bernardí Font, Joan
Vila, canonges de Barcelona. Per lo stamenta
militar: los il·lustres senyors don Joan de Boxadós, don Miquel Desbosc, don Henric de
Agullana, don Onofre de Alentorn, Thomàs
Pujades, en Barcelona populats. Per lo stament real: los molt magnífics senyors Symon
Pla, conseller segon, Luís Gibert, Miquel Salgueda, Miquel Bastida, Joan Luís Cornet, ciutadans de Barcelona. Ab les quals persones,
dits senyors deputats, també comunicaren y
tractaren sobre lo mateix negoci del frau de dites mil y quatre-centes liures.
129v

Dissapte, a VIII. Concepcio beate Marie.
Dilluns, a X. En aquest die, de matí, mossèn
Jaume Alòs Colom, sobrecollidor del General,
vingué en consistori dient que era tornat de la
sua sobrecol·lecta, y presentà y dexà lo libret
de la Creueta.

Dimecres, a XVIIIIo. En aquest die, de matí,
mossèn Pau Ferrer, sobrecollidor del General,
vingué en consistori y dix que era arribat de la
sua sobrecol·lecta, y dexà lo libre de la
Creueta.
Divendres, a XXI. Festum sancti Thome, apostoli.
a. a continuació ratllat en.

524

001-644 Dietari2.indd 524-524

17/06/2010 18:34:09

577

130r

Any de la Nativitat de Nostre
Senyor MDLXXVII
Dimarts, a
christi.

XXV.

Dimecres, a
thomartyris.
Dijous, a
liste.
130v

Nativitas Domini Nostri Jesu-

XXVI.

XXVII.

quenta que si fuessen muchas, y por esta causa es
superfluo qualquier gasto que se haga, y se deve excusar todavía teniendo consyderación a la obediencia que havéis // 132r // tenido, que es conforme a
lo que se havía de sperar de tan buenos y fieles vassallos, y a vuestra supplicación, y confiado que los
negocios que tenéis que tractar son de la qualidad y
importancia que dexís, havemos tenido por bien por
dar a esse nuestro Principado la satisfación que
desseamos, y hazerle favor y merced de tener por
bien que, por agora, embiéis por el braço real la
persona que os pareciere y nombréis por ell ecclesiástico a misser Copons que está ya aquí, con lo
qual y estar también presente por el braço militar
Jayme Salbà havrá personas de todos los stamentos
y se excusará algun gasto y, conforme a esto y a lo
que más en particular os dirá nuestro lugartiniente general, al qual daréis entera fe y creencia,
os encargamos y mandamos déis orden que se
haga; y que el gasto que todos estos huvieren de hazer sea muy moderado y limitado, y de manera que
no haya los desórdenes que por lo pasado, porque en
ninguna manera los havemos de permitir, ni es
justo que vosotros déis lugar a ello, y con la persona
que huviere de venir por el dicho braço real embiaréis vuestras instrucciones, para que vistas, podamos mandar proveheer sobrello lo que más parecerá convenir a nuestro servicio y beneficio desse
nuestro Principado. Dada en Nuestra Señora de
Guadalupe, a XXI de Deziembre anno de
MDCXXVI. Yo el rey.

Festum sancti Stephani, pro

Festum sancti Joannis, evange-

Divendres, a XXVIII. Festum Sanctorum Martyrum Innocencium.

Janer

MDLXXVII

Dimarts, lo primer. Festum Circuncissionis Domini Nostri Jesuchristi.
131r

Diumenge, a VI. Festum Epiphanie Domini.
Dilluns, a VII. En aquest die, de matí, haventa
lo excel·lent loctinent general tramès a demanar los senyors deputats // 131v // per mossèn
Sebastià Costa, són secretari, dits senyors deputats, lo militar absent de la present ciutat y vegueria de Barcelona, y los molt reverent y magnífics oïdors de comptes, acompanyats dels
officials y ministres del General, ab los porters
devant portant les masses altes, a les onze hores
de matí, anaren en casa de dit senyor loctinent
general, y arribats en sa presència, ab lo respecte
y cortesia deguda, dit senyor loctinent general
donà a dits senyors deputats una carta de sa magestat, y explicant la crehença que digué era en
ella, digué, en effecte, lo que dits senyors deputats, aprés de ésser tornats en la present casa de
la Deputació y de haver desclosa y legida allíb
dita carta, veren y trobaren en ella, y ninguna
paraula ni cosa digué del negoci y sobrecehiment de la pragmàtica dels cavalls, la qual carta
de sa magestat és del tenor següent:

[1577 ]

Vidit don Bernardus, vicecancellarius. Vidit Comes, generalis thesaurarius. Vidit Sentis, regens.
Vidit Sapena, regens. Vidit Terça, regens. Gassol,
secretarius”.
132v

“A los venerable, noble y amados
nuestros, los deputados del
nuestro principado de Cathalunya.
El rey.
Diputados. Recibimos vuestra carta de siete del
pasado con aviso de la revocación que hezistes, conforme a lo que se os ordenó, de las personas que nos
embiávades con embaxada, sobre los negocios que
os occurían para que se bolviessen a essa ciudad, y
aunque para las cosas que tocaren al desagravio,
beneficio y conservación desse nuestro Principado,
con una sola carta o persona se terna la mesma
a. a continuació ratllat sa excel·lència.
b. allí interlineat.

Dimarts, a VIII. En aquest die, per orde dels senyors deputats, se ajustaren en la casa de la Deputació les persones eletes dels tres staments següents, ço és, per lo stament ecclesiàstic: los
molt reverent senyors don Miquel Tormo,
prior de Besalú, Jaume Cassador, Bernadí
Font, Joan Vila, canonges de Barcelona. Per lo
stament militar: los il·lustres senyors don Joan
de Boxadós, don Miquel Desbosc, Galceran
Burguès y de Santcliment, don Onofre de
Alentorn, senyor de Seró, Thomàs Pujades, en
Barcelona populats. Per lo stament real:a los
molt magnífics senyors Symon Pla, conseller
segon, Joan Luís Lull, Miquel Salgueda, Luís
Gibert, Joan Luís Cornet, ciutadans de Barcelona.
E dits senyors deputats, a dites persones, digueren que lo die de hair, lo excel·lent loctinent general los trametéb a demanar y.ls donà
a. a continuació ratllat s.
b. a continuació ratllat y d.
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[1577 ]

la dita letra de sa magestat de XXI del passat y, explicant la crehenca de aquella, digué, en effecte, cerca la anada de dita embaxada lo mateix que en dita letra se conté, y que ninguna
paraula parla de la suspensió de la pragmàtica
dels cavalls, la qual letra per manament de ses
senyories fou per mi, scrivà major, legida devant ses senyories y dites persones dels tres staments y també la letra dels senyors Jaume de
Salbà, embaxador, y misser Luís de Copons,
advocat fiscal del General, qui residexen en la
cort de sa magestat, que és de XXX del passat, ab
la qual scriuena y avisen de la dita letra de sa
magestat y de la resolució que se ha presa de la
suspensió de dita pragmàtica, segons que allí
ho han entès dels senyors del Real Consell.
E oÿdes dites letres y la relació de la explicació
de dita crehença, les dites persones dels tres
staments, a qui dits senyors deputats demanaren consell cerca lo trametre de dita embaxada, foren de diversos parers. Y dits senyors
deputats, consyderats aquells, delliberaren
aprés lo que cerca de açò ser trobarà en libre de
Delliberacions.
133v

Dissapte, a XII. En aquest die lo senyor deputat
real dexà de venir en consistori per causa de
sa indisposició corporal, y perquè estaria alguns dies sens venir-hi, dié que consentia a tot
lo que en sa absència se faria.

134r

Dijous, a XVII. Festum sancti Antonii, abbatis.
Divendres, a XVIII. En aquest die, de matíb lo
magnífic mossèn Miquel d’Oms, qui novament per los senyors deputats és estat elegit
per un dels embaxadors per a la cort de sa magestat, per los negocis de present al General
occorrents, partí de la present ciutat per a dita
cort de sa magestat.
En aquest mateix die lo senyor deputat real
vingué en consistori, a hont, per causa de sa
indisposició corporal, no era de XI del corrent
fins ara; però, perquè consentí al que en sa absència se faria en consistori, en les delliberacions de aquexos dies no.s fac menció de sa absència.

134v

ral, que és junct als dits càrcers communs y reals, y que dits senyors deputats manassen al official del General qui té dita clau los done
aquella.
E los dits senyors deputats respongueren a dit
carceller que tractarien sobre açò lo que haurien de fer, y trametrien la resposta a dits magnífics doctors.
E aprés de haver ses senyories tractat y communicat lo sobredit ab los molt reverent y
magnífics oïdors de comptes, y los magnífics
assessors y advocats ordinaris del General, trameteren, per mossèn Pau Calopa, procurador
de dit General, a dits magnífics doctors, la resposta que en scrits li donaren del tenor següent, ço és, que sobre les contencions que
pocs dies ha han succehit entre los senyors deputats y lo Real Consell Criminal sobre dita
casa, los senyors deputats han consultat ab sa
magestat y tenen allí embaxadors per aqueix y
altres negocis del General, y que fins a tant sa
magestat los haja fet mercè de respondre a dita
consulta, no entenen innovar res cerca lo negoci de dita casa. En aquest mateix die los
magnífics misser Francesc Claris y missera...
Fivaller, assessors de la Ballia General, //
135r // en companyia de altres officials de dita
Ballia vingueren en dit consistori y, de part del
senyor balle general, ab molta cortesia y respecte, digueren a ses senyories, enb effecte,
que fossen servits aprés de cobrat lo dret del
General de les robes, mercaderies y coses de la
nau que los dies passats donà altravés en la
plaja de Palamós, manar liurar y restituir aquelles a dita Ballia General, a qui tocava haver-les
com a béns vagants que eren. E dits senyors
deputats també ab molta cortesia, en effecte,
los respongueren y digueren que tractarien y
veurian lo que.s deuria fer y que no darien loc
a fer-se més del que tocaria al General. E aprés
que los sobredits foren fora de dit consistori,
los senyors deputats los trameteren a dir que
dimecres fossen en la present casa de la Deputació, per a tractar de dit negoci ab los magnífics assessors del General.
Dimarts, a XXII. Festum sancti Vicencii.

Dilluns, a XXI. En aquest die mestre Alexandre,
escarceller dels càrcers communs de la present
ciutat, vingué en lo consistori dels senyors deputats y digué a ses senyories, de part dels
magnífics doctors del Real Consell Criminal,
que dits magnífics doctors havien mester la
clau de la porta del caragol, que puja dalt a la
porxada y altres cambres de la casa del Gene-

Dimecres, a XXIII. En aquest die los magnífics
misser Francesc Claris y misser Fivaller, assessors de la Ballia General, vingueren en consistori y tractaren ab los magnífics assessors del
General sobre lo que dilluns proppassat pretengueren cerca les robes y mercaderies que
donà altravés en Palamós.

a. a continuació ratllat s.
b. a continuació ratllat partí.
c. a continuació ratllat a.

a. a continuació un espai en blanc.
b. en effecte interlineat al marge esquerre.
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135v

136r

Divendres, a
apostoli.

Febrer

137r

138v

per orde de ses senyories, tots los dits magnífics
doctors y també dit misser Amell vingueren en
consistori y tractaren sobre dit negoci dels cavalls.

Conversio sancti Pauli,

MDLXXVII

Dissapte, a
Marie.
136v

XXV.

II.

Festum Purificacionis Beate

Dijous, a VII. En aquest die, de matí, lo magnífic misser Francesc Claris, portant en sa companyia lo procuradora y un altre official de la Ballia General, vingueren en lo consistori dels
senyors deputats y, com assessor que dit misser
Claris és de dita Ballia, en nom y per part del
senyor balle general, digué a ses senyories que
en dita Ballia se havia de procehir contra los curores de la nau que los dies passats donà atrevés
en les mars de Palamós, per lo que en ella toca a
la Ballia General, y que entre.ls altres de dits
curores era un mossèn Pere Arles,b exactor del
General, que, per part del General, també havia
entrevingut en la apprehensió de dita nau y coses de aquella, y com no sec entenga en la Ballia
General procehir contra dit Arles per lo que allí
ha fet per part del General sinó per lo que ha fet
com un de dits curores, tenint lo respecte que.s
deu a.n aquest consistori, per part de dit balle
general, és vingut a donar esta rahó a ses senyories. E los senyors deputats la agraÿren molt a
dit balle general y a misser Claris.
Divendres, a VIII. En aquest die, al vespre, arribà lo molt il·lustre senyor baró de la Lacuna,
deputat militar, venint de Çaragoça a hont era
anat per sos negocis y affers. En aquest die, de
matí, lo molt il·lustre senyor baró de la Lacuna,
deputat militar, vingué en consistori y donà
rahó als senyors deputats dels negocis del General per los quals s’era hagut a detenir molt
temps. E los altres senyors deputats y oïdors de
comptes, entenent lo bé y util que.n ha resultat
al General y a tot lo Principat, restaren molt
contents y satisfets y li’n besaren les mans.

139r

XXVII.

MDLXXVII

Divendres, lo primer. En aquest die, de matí, lo
senyor Hierònym Galceran Serapio de Sorribes, receptor del Sant Offici de la Inquisició,
vingué en lo consistori dels senyors deputats, a
hont solament eran los senyors deputats ecclesiàstic y real, y, de part dels senyors inquisidors,
supplicà a ses senyories fossen servits assistir al
acte del Sant Offici que.s faria en lo Born de la
present ciutat, de diumenge que ve en vuyt
dies, que seria la tercera Dominica de Quaresma, y fer-los la favor que en semblants actes
per los senyors deputats se acostuma; y dits senyors deputats se offeriren a servir lo Sant Offici en axò y en tot lo que més avant convinga.
139v

Dilluns, a IIII. En aquest die los senyors deputat militar y oïdor ecclesiàstic, per causa de sa
indisposició corporal, dexaren de venir en consistori, y consentiren a la enseculació que lo
mateix die fou feta y als altres actes en dit consistori lo mateix die fets. Y havia quatre o sinc
dies que per la matexa rahó no venian en consistori, però consentiren a tot lo que allí fou fet en
aqueixs dies.

140r

Diumenge, a X. En aquest die los reverents pares inquisidors, en lo modo y forma acostumat,
feren solemne acte en la plaça del Born dels presos que tenien en lo Sant Offici de la Inquisició.
E los senyors deputats y oïdors de comptes, absents los senyors deputat militar y oïdor ecclesiàstic, acompanyats com és acostumat, essent
per a.n açò convidats per part de dits pares inquisidors, anaren y assistiren en dit acte.

140v

Dilluns, a XI. En aquest die los senyors deputats donaren licència y manaren a mossèn
Jaume Alòs Colom, sobrecollidor del General,
que anàs a visitar y fer la sua sobrecol·lecta.

Dilluns, a XXV. En aquest die, aprés dinar, per
orde de ses senyories vingueren en lo present
consistori los magnífics misser Pere Aylla, misser Miquel Ferreró, misser Francesc Serra, misser Raphel Joan Masnovell, misser Miquel Sabater, misser Andreu Ferrer y misser Francesc
Ubac, y tractaren sobre lo negoci dels cavalls en
lo qual per ses senyories són estats consultats,
junctament ab misser Joan Amell qui no és vingut per ésser fora la present ciutat.
Dimecres, a

Mars

[1577 ]

En aquest die, aprés dinar,

a. a continuació ratllat de.
b. a continuació ratllat qui és.
c. se ... Claris interlineat al marge esquerre.

Dimecres, a XIII. En aquest die los senyors deputats donaren licència y manaren a mossèn
Pau Ferrer, sobrecollidor del General, de què
anàs a visitar y fer la sua sobrecol·lecta. En
aquest mateix die, aprés dinar, per orde dels senyors deputats vingueren en son consistori los
doctors applicats sobre lo negoci dels cavalls,
excepto misser Aylla y misser Miquel Sabater.
Dijous, a XIIII. En aquest die, de matí, mossèn
Sebestià Costa, secretari del excel·lent loctinent general, vingué en lo consistori dels senyors deputats y, haguda licència de ses senyo-
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ries,a y de part de sa excel·lència y del // 141r //
Real Consell, los digué que li havien manat vingués a dir a ses senyories com dit excel·lent loctinent general y Real Consell tenien notícia que
dits senyors deputats havien manat pendre y
detenirb uns hòmens que traÿan cavalls en
Fransa y també dits cavalls, contrafent a les crides per sa excel·lència sobre açò manades publicar, e que axí dits senyors deputats manassen
donar e integrar dits hòmens y cavalls a sa excel·lència y dit Real Consell, per a què puguen
contra aquells procehir segons lo contengut en
dites crides. E per dits senyors deputats fou respost a dit secretari que ells havien manatc pendre dits hòmens y cavalls, per lo que.s preté,
per lo procurador del General, que aquells han
comès frau traent dits cavalls del present Principat sens portar albarà de guia y, altrament,
sensd pagar lo dret a dit General degut, y que
axí ses senyories entenien lavors de dita causa, y
en ella feyan lo que conforme capítols de Cort
per descàrrec de son offici eren obligats, y que
aprés de haver ells de dit frau plenament conegut, estan promptes y s’offerexen fer tot lo que
la present casa té acostumat en servey de sa magestat y benefici d’esta terra.
142r

En aquest mateix die, de matí, mossèn Hierònym Heredia, per part del excel·lent loctinent
general, vingué en lo consistori dels senyors deputats y digué a ses senyories que algunes arcades de la obra nova de la Dressana estaven perilloses de caure, per no ésser acabades de cloure,
y que sa excel·lència pregava a ses senyories les
manassen acabar de cloure o derrocar, perquè
no estiguessen ab tant gran perill com estan de
matar la gent. E dits senyors deputats li respongueren que veurien lo que se haurie de fer.
En aquest mateix die mossèn Pau Ferrer, sobrecollidor del General, vingué de la sua sobrecol·lecta y dexà lo libre de la Creueta.
143r

Dissapte, a XXX. En aquest die, de matí, los senyors deputats manaren a mossèn Pau Calopa,
procurador del General, que anàs al Consell
Real y, de part de ses senyories, digués al magnífic misser Pere Sabater, doctor de dit Real
Consell, que les persones a qui dits senyors deputats havian manat cercar los comptes del servey de les Corts dels anys MCCCCXII y MCCCXIII,
que per part de sa magestat demanava, han trobat part de dits comptes, y sempre que vulla venir a veure’ls, los senyors deputats los hi manaran mostrar, y que entretant no.s dexe de cercar
lo més avant.
E poc aprés, lo mateix matí, dit mossèn Calopa
tornà en dit consistori y referí que havia dit lo
sobredit a dit magnífic mossèn Sabater, lo qual
li respongué que dilluns vindria a mirar dits
comptes.

Dilluns, a XXV. Salutacio Beate Marie.
Dimars, a XXVI. En aquest die, aprés dinar, lo
senyor deputat militar, qui era estat malalt, vingué en consistori. En aquest mateix die, aprés
dinar, vingueren los doctors que s’acostuman
ajustar per los negocis dels cavalls.

142v

Dimecres, a XXVII. En aquest die, aprés dinar,
vingueren per orde de ses senyories en consistori, los magnífics doctors qui se acostumen
ajustar per lo negoci dels cavalls.
Dijous, a XXVIII. En aquest die, de matí, mossèn Pere Roure, procurador fiscal de la règia
cort, vingué en consistori dels senyors deputats
y, de part del Real Conselle Criminal y assenyaladament del magnífic misser Puig, demanà als
senyors deputats lo procés dels qui treyan cavalls de la terra, que per part del General los
dies passats foren presos; y dits senyors deputats li respongueren que dit procés no era acabat de fer e instruir y, que essent fet y conegutf
per ses senyories lo que tocaria al General, per
lo que més avant podria tocar a la règia cort,
losg ne donarian còpia.

En aquest mateix die, aprés dinar, vingueren en
consistori los dits magnífics doctors que se
acostumen ajustar sobre dit negoci dels cavalls.

143v

Abril
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Dilluns, lo primer. En aquest die, dea gran
matí, lo senyor baró de la Lacuna, deputat militar, havent sabut en la nit la mort de la quòndam molt il·lustre senyora dona Margaritha,
muller sua, partí de la present ciutat per ab retraure’s en lo monestir de Sant Culgat de
Vallès.
144r

Diumenge, a VII. Pascha Resurreccionis Domini.

144v

Dijous, a XI. En aquest die los senyors deputats
y oïdors de comptes, absent lo oïdor ecclesiàstic per causa de sa indisposició corporal, sabent
que lo senyor baró de la Lacuna, deputat militar, qui per causa de la mort de la quòndam
molt il·lustre senyora muller sua, se era retirat

a. a continuació ratllat entra dins aquell.
b. detenir interlineat, damunt de tenien detinguts ratllat.
c. a continuació ratllat dit.
d. sens interlineat.
e. a continuació ratllat y assenyalad.
f. a continuació ratllat lo que.
g. a continuació ratllat don.

a. de gran matí interlineat.
b. a continuació ratllat tr.
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en lo monestir de Sant Culgat de Vallès, havia
dos o tres dies, era tornat en la present ciutat y
estava per la matexa causa retret en lo monestir
de santa Catharina, acompanyats de molts officials y ministres del General y ab los porters devant portant les masses altes y tots ab gramalles
de dol, com és acostumata en semblant cas,
anaren en dit monestir de santa Catharina, y
allí donaren al dit senyor baró lo pèsame de dit
son dol y tristor, y aprés de haver estat allí una
estona, se’n tornaren enb casa delc senyor deputat ecclesiàstic, de hon eren partits per ésser
feriat y no haver-hi de present consistori en la
casa de la Deputació.

manament dels senyors deputats foren convidades, per les primeres y segones vespres y per
la // 146r // missa del gloriós sant Jordi les persones que se acostuman convidar per semblant
festa y altres, conforme un memorial recondit
en la scrivania major. E feren-se les primeres
vespres ab la solemnitat acostumada pera lo
molt reverent senyorb Antoni Quintana, canonge de la Seu de Barcelona, oïdor ecclesiàstic, a hont vingueren losc senyors deputats y
oïdors moltd acompanyats, excepto lo senyor
baró de la Lacuna, deputat militar, qui està retirat per lo dol de la quòndam molt il·lustre senyora muller sua, y també vingueren los senyors consellers de la present ciutat, acompanyats com és acostumat, y oïren dites vespres.

Dissapte, a XIII. En aquest die morí lo molt
il·lustre senyor misser Francesc Montaner, ardiacha major de la Seu de Barcelona y canceller
en lo principat de Cathalunya. L’ànima del
qual sie en lo cel.
145r

Dimarts, a XXIII. Festa del gloriós màrtyr y cavaller sant Jordi. En aquest die se’n féu molt solemne offici y sermó del gloriós sant Jordi en la
casa de la Deputació a hont foren los senyors
deputats y oïdors de comptes, excepto lo senyor deputat militar qui, com és dit, està retirat
per lo dol de la quòndam molt il·lustre senyora
muller sua, y lo senyor oïdor ecclesiàstic qui en
tot aquest die no pogué venir per causa de sa
indisposició corporal, quiscú dels quals senyors
deputats y oïdors, per si, en l’orde acostumat,
vingué y se’n tornà molt acompanyat de senyors y altres persones de tots staments, axí
com també eren vinguts lo die de hair a les primeres vespres, y vingueren los magnífics consellers de la present ciutat y molts altres senyors y
persones de tots staments. E lo molt il·lustre y
reverendíssimo senyor bisbe de Barcelona digué la missa, y dos canonges de dita Seu li serviren de assistents y altres dos de diacha y sotsdiacha. Predicà lo molt reverent pare fra Pere
Coll, prior de santa Catharina del orde de predicadors. E aprés dits senyors deputats y oïdors
se’n tornaren acompanyats, axí com eren vinguts. E aprés dinar, a les segones vespres, vingueren axí mateix dits senyors deputats y
oïdors, y molts altres senyors y persones, y no
se’n tornaren acompanyats, sinó que quiscú
se’n anà com li aparegué, y com quiscun any
aprés de les segons vespres se acostuma. Y en
totes les dites vespres, missa y altres hores de
dita festa se féu la música y cantòria acostumada.

Dilluns, a XV. En aquest dia, de matí, los senyors deputats, absent lo senyor deputat militar per causa del dol de la quòndam molt il·
lustre senyora muller sua, e los senyors oïdors
de comptes, lo ecclesiàstic també absent per
causa de sa indisposició corporal, acompanyats
de molts officials y ministres del General, ab los
porters devant portant les masses altes y tots ab
gramalles de dol, anaren al dol de la mort del
quòndam molt il·lustre senyor misser Francesc
Montaner, ardiachad major de la Seu de Barcelona y canceller de Cathalunya.
Dimarts, a XVI. En aquest die havent yo, scrivà
major, comunicat al senyor baró de la Lacuna,
deputat militar, y donat rahó dels negocis que
en lo consistori dels senyors deputats foren fets
en sa absència fins en la present jornada, dit senyor baró los loà y aprovà, y entenent per relació mia y altrament los que se havien de fer los
dies següents, fins que sa senyoria pogués ésser
en consistori, dix a mi, dit scrivà major, que per
no poder anar de molts dies en aquell, per causa
del dol de la dita molt il·lustre senyora muller
sua, fessen los senyors sos condeputats y los senyors oïdors de comptes en sa absència los negocis que occorrian.

145v

Dijous, a XVIII. En aquest die mossèn Jaume
Alòs Colom, sobrecollidor del general, vingué
de la sua sobrecol·lecta y dexà lo libre de la
Creueta.
Dilluns, a
a.
b.
c.
d.

XXII.

[1577 ]

148r

En aquest die, aprés dinar, per

a continuació ratllat s.
a continuació ratllat lo.
a continuació ratllat la Deputació.
a continuació ratllat de.

Maig

MDLXXVII

Dilluns, a XIII. En aquest die los senyors deputat real y oïdor ecclesiàstic vingueren en consisa.
b.
c.
d.

per interlineat, damunt de les quals digué ratllat.
a continuació ratllat oïdor.
a continuació ratllat a.
a continuació ratllat acostumats.
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tori, los quals havia molt dies que per lur indisposició corporal no podian venir, y lo mateix
diex, aprés dinar, dit senyor oïdora ecclesiàstic
no vingué.
En aquest mateix die, de matí, mossèn Pere
Roure, procurador fiscal de sa magestat, vingué en consistori y, de part del excel·lent loctinent general, digué als senyors deputats que sa
excel·lènciab altra vegada havia enviat a demanar a sasc senyories que li donassen còpia del
procés dels cavalls, lo que encara no s’era fet, y
que axí diu sa excel·lència que li donen dit procés y los hòmens y cavalls, y que de dit procés entenia ell, dit Roure, còpia de aquell y no
lo original. E per ses senyories li fou respost
que digués a sa // 148v // excel·lència que, encontinent, se li tornaria resposta. E, encontinent, dits senyors deputatsd manaren al magnífic misser Gort, assessor del General, que
anàs a sa excel·lència y, tornant dita resposta, li
digués que lo procés del frau dels cavalls no estava encara del tot instruït y fortificat, per lo
que faltaven alguns testimonis los quals estaven ja citats, y que algú de aquells, per lo que
també estava inculpat de haver acompanyat
fins a la ralla de Fransa altres cavalls, no volia
deposar que primer no fos ginat; y,e essent per
part de ses senyories anat alguns dies ha dit
magnífic misser Gort al magnífic misser Puig,
qui és relador de la causa dels cavalls, per obtenir de sa excel·lència dit guiatge, dit misser
Puig, per ses malaltiesf havia differit dir-lo-y, y
que axí no.s podien donar ni lo home ni los
cavalls, estant com estan apresos per frau, que
primer no sie per ses senyories condemnat o
absolt, conforme capítols de Cort, y ésser lo
home part del procés, y que los cavalls no se
eran venuts per lo que sa excel·lència al principi los envià a demanar a fi que, si conforme los
mèrits del procés se havian de absolre, se poguesen donar a sa excel·lència junctament ab
lo dit home; si emperò se havian de condemnar, havent ses senyories despedit lo negoci,
donarian la persona de dit home a sa excel·
lència y a la règia cort, la qual tenian ab molt
bona custòdia, per a què conega de ses culpes
y.l manen castigar, y que supplicaven a sa
excel·lència que ja que sa magestat y la Cort
havia concedida esta jurisdicció als deputats
privative, de manera que ninguna altra persona
se’n pot ni deu entrometre, y sa excel·lència sabia la poca gana que los senyors deputats tenian que cavalls passassen en Fransa, que fos sa
a.
b.
c.
d.
e.
f.

excel·lència servit de restar content del que lo
rey y la Cort havian en aquestos negocis ordenat, pus havia vist també ab experiència que los
altres hòmens que havian pres junctament
ab los cavalls, pus constava que no eran los
amos de aquells, exigides lurs deposicions, los
havian donats a la règia cort. E volent sa excel·lència còpia de dita enquesta, y podent-se donar, la donarian o inspecció d’ella. E tornat
que fou dit magnífic misser Gort de fer dita
embaxada, referí a ses senyories que sa excel·lència, en resposta de aquella, digué en effecte, que com havien tardat tant // 149r // de
demanar-li dit guiatge, y que li havian dit que,
per ser misser Joan Baptista Serra molt gran
amic d’en Lor, no sols ho havia differit però
encara procurava de encobrir-ho, e que dit
misser Gort, replicant a sa excel·lència, li digué
y certificà que en dit negoci no.y havia entrevingut dit misser Serra, per lo que ses senyories lo.y havien a ell particularment commès, y
perquè la part no.s quexàs se li havia publicada
la enquesta de la manera que estava, sens les
ditesa deposicions, pensant aprés publicarles-hi per nous actitats. E sa excel·lència, en
effecte, replicà y digué que informàs a misser
Puig cerca dit guiatge. E per manament de ses
senyories dit magnífic misser Gort lo mateix
die, aprés dinar, anà ab casa dit misser Puig y
digué lo que sa excel·lència, cerca dit guiatge,
havia dit, donant-li los noms dels testimonis
se havien de guiar, lo qual misser Puig respongué que ell ho tractaria en lo Real Consell.
150r

Diumenge, a XXVI. Festum Penthecostes.

151v

Juny
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Dijous, a VI. Festum Corporis Christi.
Dissapte, a VIII. En aquest lo magnífic misser
Francesc Gort, assessor del General,c partí de la
present per anar a Leyda, per sos negocis y
afers.
Dilluns, a X. En aquest die lo senyor deputat
ecclesiàstic dexà de venir en consistori, per
causa de sa indisposició corporal.
152v

oïdor interlineat, damunt de deputat ratllat.
a continuació ratllat dimecres a XIIII.
a continuació ratllat ecclesiàstic.
a continuació unes lletres ratllades.
a continuació unes lletres ratllades.
a continuació ratllat lo.y havia.

Dilluns, a XVII. En aquest die, de matí, mossèn Pere Joan Calvo, procurador fiscal y patrimonial de sa magestat, vingué en lo consistori dels senyors deputats, y, de part del Real
Consell Criminal, digué a ses senyories que,
si en lo present consistori se havia ja conclòs
en la causa del frau dels cavalls, sien ses sea. a continuació repetit dites.
b. a interlineat.
c. a continuació ratllat per a.
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nyories servits manar liurar a dit Real Consell
la persona de Joan Alegre, qui és lo inculpat
en dit frau, y també los cavalls. E, encontinent, fou per ses senyories respost a dit mossèn Calvo que dita causa estava en punct
que.s rebien les deffenses de dit Alegre, y vuy
die present, per parta de aquell, se han presentat uns articles sobre dites deffenses, y que
publicades aquelles y vingut lo magnífic misser Gort, assessor del General, qui és absent
de la present ciutat, dins tres o quatre dies, se
votarà dita causa y.s farà tot lo que serà de
justícia.

bre los agravis que.s pretén ésser fets per la Capitània General cerca la presa del cònsol y altres
coses de Perpinyà, en los quals són estats consultats.
155r

Dilluns, a VIII. En aquest die, de matí, vingueren en consistori tots los dits magnífics doctors
applicats sobre los negocis de Perpinyà, excepto lo magnífic misser Francesc Serra, y tractaren sobre aquells.

155v

Dissapte, a XIII. En aquest die, de matí, vingueren en consitori los magnífics doctors applicats
sobre los negocis de Perpinyà,a y tractaren sobre aquells.

Dimarts, a XVIII. En aquest die, de matí, lo senyor deputat ecclesiàstic vingué en consistori,
qui havia molts dies no.y era vingut per causa
de sa indisposició corporal.
153r

Dilluns, a
tiste.

XXIIII.

153v

Dimarts, a XXV. En aquest die lo magnífic misser Francesc Gort, altre dels assessors del General, vingué en consistori, qui dix arribà air
tart de fora ciutat, hont era anat per sos negocis.

Festum sancti Joannis Bap-

Dimecres, a XXVI. En aquest die los senyors
deputats donaren licència a mossèn Pau Fer
rer, sobrecollidor del General, de anar a fer la
sua sobrecol·lecta.
154r

Juliol
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Dimecres, a III. En aquest die, de matí a les
vuit hores, los senyors deputats,b acompanyats
dels officials y ministres del General y ab los
porters devant portant les masses altes, y tots
ab gramalles de dol en la forma acostumada,
anaren al dol de la muller del magnífic mossèn
Miquelc Ferrer, oïdor de comptes militar, que
era morta lo die abans, hont estigueren fins
que foren tornats los qui acompanyaren lo
corps a la sepultura; y dits senyors deputats
tingueren lo cap del dol. E lo mateix die, aprés
dinar, dits senyors deputats, // 154v // anant
en la matexa forma que.s dit, foren també en
dit dol, hont estigueren una hora.
Dissapte, a VI. En aquest die, de matí, per orde
dels senyors deputats vingueren en consistori
los magnífics misser Francesc Serra, misser Benet Pau Prexana, misser Miquel Tristany, misser Raphel Joan Masnovell, misser Andreu
Ferrer y misser Francesc Ubac, y tractaren soa. a continuació ratllat del General.
b. a continuació ratllat y oïdor de co.
c. Miquel interlineat.

[1577 ]

Dilluns, a XV. En aquest die lo magnífic mossèn Onofre de Ferrera, algutzir real ordinari,
aportà y liurà als senyors deputats, en son
consistori en la causa de la Deputació, los ladres següents, ço és: Antoni Joan de la Foradada, Joan Ramon de Castellnou, Blay Raynar, àlias lo Saig de Vic, Arnau Galan, francès, Pere Ramon de Castellnou, Joan València, aragonès, Joan Casta, àlias Compte, Joan
Ferrer, gascó, Hierony Valls, àlias lo Bort del
Hospital, // 156r // Antoni Marc, àlias Príncep, Baldiri de Veuna, gascó, Arnau de Ardixeu, Francesc Cases, àlias lo Xico Cases, Miquel Bertranet de Sant Lorens, Hierònym
Castelló, Joan Ramon Bojoc, francès, Cebrià
Gasset, àlias lo studiant Gasset, Perot Rius,
àlias lo Arnau. Los quals eren inculpats de haver perpetuat delictes contra lo General, alguns dels quals són nomenats y altres se diu
ésser compresos en les crides per los deputats
del trienni proppassat manades publicar contra ells y altres qui directament delinquiren
contra dit General. E estant los dits ladres
presos en poder dels dits senyors deputats foren, de manament de ses senyories, exigides
per los magnífics assessors del General les deposicions de aquells qui.s trobaren nomenats
y compresos dites crides, y també dels qui, segons lo procés contra ells y altres lo trienni
proppassat fet, se trobaren haver delinquit
contra dit General. E aprés, per les causes y
consyderacions contengudes en altres restitucions de semblants presos lo trienni proppassat y corrent fetes per los senyors deputats, lo
mateix die restituïren y liuraren tots los sobrenomenats ladres al mateix mossèn Onofre
de Ferrera, qui lo mateix dia, de matí, los se’n
tornà y portà en los càrcers reals.
Dimarts, a XVI. En aquest die, de matí, lo senyor baró de la Lacuna se despedí dels senyorsb
a. a continuació ratllat excepto.
b. a continuació ratllat deput.
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Dilluns, a XXII. Festum beate Marie Magdalene.

bráis y se ha de sperar de // 158v // tan buenos y fieles vassalos, y devéis a la voluntad que tenemos de
hazer favor y merced a esse Principado en todo lo
que huviere lugar. Dada ena Sant Lorenço el Real,
a XIII de Junio, anno de MDLXXVII. Yo el rey.

Dimarts, a XXIII. En aquest die mossèn Jaume
Alòs Colom, sobrecollidor del General, vingué
en consistori y dix era arribat de fer la sua sobrecol·lecta.

Vidit don Bernardus, vicecancellarius. Vidit Comes, generalis thesaurarius. Vidit Campi, regens.
Vidit Sentis, regens. Vidit Sapena, regens. Vidit
Terça, regens. Gassol, secretarius”.

Dijous, a XXV. Festum sancti Jacobi, apostoli.

E més, dits senyors embaxadors, donaren a dits
senyors deputats un memorial o supplicació
que últimament donaren a sa magestat, remès
al molt il·lustre senyor vici-canceller y per sa senyoria decretat, com appar en lo dors de aquell;
lo qual, en sa original forma, és ací cosit.b

sos condeputats en consistori, qui dix havia de
partir per a Çaragoça, per visitar sa casa y stats
que té en Aragó.
156v

157v

Dimarts, a XXX. En aquest die, al vespre, los senyors Jaume de Salbà y Miquel d’Oms, embaxadors del General, qui foren tramesos a sa magestat ensemps ab lo molt reverent senyor
misser Luís de Copons, ardiacha de Ribagorça,
tornant de fer dita embaxada, arribaren en la
present ciutat; y no arribà ab ells dit senyor misser Copons perquè era passat a la Manresana.
Dimecres, a XXXI. En aquest die, al vespre, dit
senyor misser Luís de Copons, tornant de dita
embaxada, arribà en la present ciutat.

Agost

MDLXXVII

Dijous, lo primer. Vincula sancti Petri.
158r

Divendres, a II. En aquest die, de matí, los dits
misser Luís de Copons, Jaume de Salbà y Miquel
d’Oms, embaxadors per los senyors deputats
tramesos a la magestat del rey, nostre senyor,
personalment constituïts en lo consistori de dits
senyors deputats, feren a ses senyories larga relació de tot lo que havian passat y tractat ab sa magestat y ab son Real Consell Supremo, cerca tots
los caps de lur embaxada, y donaren a ses senyories una letra de sa magestat la qual per mi, dit
scrivà major, allí, en presència de ses senyories,
fou desclosa y legida, y és del tenor següent:
“A los venerables, nobles y amados
nuestros, los deputados del nuestro
principado de Cathalunya.
El rey.
Deputados. Haviendo mandado a misser Copons y
a Jayme Salbá y Miquel d’Oms, a quien nos embiastes sobre los negocios que se offrecían a esse
nuestro Principado, que se buelban, les havemos
querido acompañar con ésta para advertiros solamente que la respuesta que se ha hecho a los dichos
negocios se remitte al prior don Hernando de Toledo, nuestro lugarteniente y capitán general, el
qual hos dará la carta que sobrello se os scrive y
dirá lo demás que le havemos ordenado. Acudiréis
a él y darle éis entera fe y crédito, y haréis en todo lo
que se offreciere de nuestro servicio lo que acostum-

Receptor y credencer dels çafrans. En aquest
mateix die los receptor y credencer dels safrans
qui lo corrent any eren anats en les parts de Urgell, tornant de lur càrrec, arribaren en la present ciutat y en lo consistori dels senyors deputats, y a mi, scrivà major, restituÿren los segells
de les cauquilles.
Dissapte, a III. En aquest die lo magnífic misser
Joan Amell, novament provehit per un dels
magnífics doctors del Real Consell Civil del present Principat, jurà y hoý sentència de excomunicació, com en semblants és acostumat. En
aquest mateix die jurà y hoý semblant sentènciac
// 159r // de excomunicació lo magnífic misser
Miquel Ferreró, un dels magnífics doctors del
Real Consell Criminal, novament provehit.
Dilluns, a V, Festum beati Dominici.
Dimarts,
Domini.

a

VI.

Festum Transfiguracionis

Dimecres, a VII. En aquest die, de matí, mossèn
Sebestià Costa, secretari del excel·lent loctinent
general, digué al senyor deputat ecclesiàstic,
qui en aquella hora se trobava sol en la present
casa de la Deputació, que dit excel·lent loctinent general li havia manat digués a dit senyor
deputat y als altres senyors condeputats seus,
que aquest matí, a les nou hores, fossen en casa
de sa excel·lència, perquè tenia que donar-los
unes cartes de sa magestat. E dit senyor deputat
ecclesiàstic li respongué que.y serien.
E axí, en aquest mateix matí, lo senyor deputat
ecclesiàstic, lo militar absent de la present ciutat y vegueria de Barcelona, // 159v // y lo real
a. a continuació ratllat Barcelona.
b. a continuació ratllat En a.
c. a continuació una lletra inserta entre els folis 158v-159r
del dietari, i transcrita a l’apèndix 3.
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absent del consitori per causa de sa indisposició
corporal, e los molt magnífics oïdors de comptes, militar y real, lo ecclesiàstic absent també
de dit consistori per causa de sa indisposició
corporal, acompanyats dels officials y ministres
del General y portant los porters devant ab les
masses altes, a la dita hora anaren a casa de sa
excel·lència; y arribats ab deguda cortesia en sa
presència, estant en la sala hont estava ajustat lo
Real Consell Criminal, en presència dels magnífics doctors de dit Real Consell y de molts de
dits officials del General y de altres persones,
manà sa excel·lència a dit Sebestià Costa que
donàs a dit senyor deputat ecclesiàstic y oïdors,
militar y real, dues letres de sa magestat que dit
Costa tenia en ses mans, les quals, encontinent,
foren donades y per dit senyor deputat ecclesiàstic ab lo degut acato, rebudes. E aprés sa
excel·lència digué, en effecte, que sa magestat
havia manat se’ls donàs dites cartes, en resposta
de tots los caps de les instruccions que havien
portat los qui eren anats allí per part del General, y que explicant sa excel·lència la crehença
de sa magestat, contenguda en dites cartes, per
no recordar-se particularment de tots los caps
de aquelles, se remetia al que era en dites cartes,
y que en lo dels càrcers que los predecessors de
dits senyors deputats havien obrat, los deya, de
part de sa magestat, que acabassen si alguna
obra faltava perquè se pogués exequutar lo fi
per lo qual dits càrcers eren fets, y que axí mateix fessen continuar y acabar la obra de la Dressana que havia cessat sens justa causa, perquè
altrament sa magestat ne restaria molt deservit;
e que també mana sa magestat que d’açí avant
quant tinguen algunes quexes, o.ls parega ésser-los fets agravis per officials reals, ans de trametre embaxada a sa magestat, occorregan y
acudan a sa excel·lència qui està per sa magestat, y ab tant poc fonament com fins ací no trametan embaxada de número de persones, sinó
que aprés de haver acudit a sa excel·lència y havent de trametre a sa magestat, trametan un síndic com se acostumava, perquè de altra manera
sa magestat ne restaria molt deservit y manaria
provehir lo que seria de justícia. E més, dix sa
excel·lència, en effecte, que pus no estava allí,
lo baró de la Lacuna dexava de dir alguna cosa
acerca la quexa que havia donat d’ell de què no
pagava a Cassador y Puigjaner, y que per ara no
tenia més que dir-los y que se’n anassen. E dits
senyors deputat ecclesiàstic y // 160r // oïdors,
oït lo que dalt és dit, ab degut acato y reverència de sa excel·lència y de son Real Consell Criminal, que allí estava ajustat, se despediren y
ab la matexa companyia se’n tornaren en son
consistori de la present casa de la Deputació, a
hont sea desclogueren y per mi, dit scrivà maa. se interlineat.

jor, allí foren legides les dites dues cartes de sa
magestat, les quals són recondides en la plica
de les cartes de sa magestat del corrent trienni,
y són del tenor següent:

[1577 ]

“A los venerables, noble y amados nuestros los
deputados del nuestro principado
de Cathalunya.
El rey.
Diputados. Con Jayme Salbá recibimos vuestra
carta y dél entendimos todo lo que traýa en commissión sobre lo que havía passado acerca la offerta que hizistes a los del nuestro Consejo Criminal de la casa que vuestros immediatos predecessores havían labrado para uso del dicho Consejo, y
siendo esto assí fuera bien excusado enbiarle a formar quexa sobrello, so color de que havían hecho la
dicha acceptación con reservación de nuestros drechos reales, pues demás de ser esto tan justificado
como es y que no podía en ninguna manera prejudicar a vuestras pretensiones, era propio de tan fieles vassallos como sois, holgaros de que nuestros
drechos reales sean conservados, y fuera más justo
que excusárades de poner las claúsulas y términos
de que usastes en la dicha scriptura, que de lo que
con tanta justificación respondieren, pues por ello
no se adquiría ningún nuevo drecho. Y assí seremos muy servido y os encargamos que sobre esto y el
haverse abierto la dicha puerta no se hable más, y
si algo faltare lo acabéis para que los del nuestro
Consejo Criminal puedan usar de la dicha casa
para el effecto que los dichos vuestros predecessores,
con tanto acuerdo, la hizieron. Y fuera bien que,
por esta occasión, no alçarades la mano de la obra
de las Atarançanas, pues véis lo que importa. Y
assí os encargamos mucho que la continuéis y acabéis con toda la diligencia que se ha de sperar de
tan fieles vassallos, que allende que será corresponder a vuestro dever y obligación y a lo que es en beneficio público desse nuestro Principado, quedaremos
dello muy servido y de lo contrario no podríamos dexar de tener el sentimiento que razón, como más //
160v // particularmente entenderéis lo uno y lo otro
de nuestro lugartiniente general, a quien daréis entera fe y creencia. Dada en Sant Lorenço el Real, a
XIII de Junio anno de MDLXXVII. Yo el rey.
Vidit don Bernardus, vicecancellarius. Vidit Comes, generalis thesaurarius. Vidit Campi, regens.
Vidit Sentis, regens. Vidit Sapena, regens. Vidit
Terça, regens. Gassol, secretarius”.
“A los venerables, noble y amados nuestros los
deputados del nuestro Principado
de Cathalunya.
El rey.
Diputados. Luis de Copons, arcediano de Ribagorça, Jayme Salbá y Miguel d’Oms, vuestros
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agentesa, nos dieron la carta que con ellos no scrivistes de XV de henero del anno presente de MDLXXVII,
y representaron lo demás que conforme a vuestras
instrucciones tenían en commisión, y vistas aquellas
y todas las scripturas que para justificar vuestras
pretensiones han produzido, se os satisfará con ésta
a los cabos que requieren respuesta. Y quanto a las
violencias y agravios que en el segundo capítulo dellas pretendéis que se han hecho por Pedro Rodríguez de las Varillas, lugarteniente de nuestro capitán general en los condados de Rossellón y Cerdanya, por haver hecho publicar un pregón mandando
generalmente, assí a los provinciales como otros, con
imposición e penas, para que ninguna persona de
qualquier estado y condición que sea no pueda entrar en la nuestra fidelíssima villa de Perpinyán
con arcabuz o pedernal cargado o armado de rueda
o con mecha, y hecho otros actos y procedimientos en
exequución de dichos sus mandamientos no vemos,
ni hay causa, porque podais pretender el dicho agravio, pues estando la custodia y guarda // 161r // de
aquella villa encomendada a nuestro capitán general y su lugartiniente, y siendo la llave desse Principado y de tanta importancia como sabéis, conviene a
nuestro servicio que se quiten las occasiones de que
pueda succeder algún danno irreparable, y sería de
gran confusión y materia de mucha dissención que
huviesse en esta caso accepción de personas, pues esto
no se haze por desconfiança de los naturales, cuya
fidelidad es tan conoscida y segura, sinó para que los
estrangeros no tengan porqué agraviarse viendo
que lo mismo se usa con los naturales, y assí sobrello
no hay que tractar sino que esta muy bien lo provehido por el dicho lugartiniente de capitán general.

haze contra Joan Setantí, en los bienes de su padre,
por razón de lo que él devía a essa Generalidad, se
scrive assí mismo al dicho nuestro lugartiniente
general que tenga la mano para que no se impida
la dicha exequción.
Quanto al agravio que también pretendéis que se
haze a las guardas del General, en quitárselas,
por nuestros officiales, los pedernales que llevan
contra la forma de los privilegios que os estan concedidos, no parece que se os ha hecho, por ser los pedernales, que pretenden traer, de los reprovados,
como ya otra vez se ha declarado.
161v

Quanto al otro cabo que se contiene en el dicho capítulo acerca del conoscimiento de una causa que dependía de una deuda mercantívol que devía un Pedro Cardona, artillero, sobre la qual havía pleyto
en el Consulado de la Lonja de la dicha villa, y se
pretende que en emulación della y por hazer vexación, el dicho Pedro Rodríguez embió quarenta soldados a la torre de Antonio Sapta, cónsol de dicha
villa, y le comieron y gastaron en ella sus provisiones
y quemaron algunas cosas, y hizieron otros dannos,
se manda a nuestro lugartiniente general que, informándose de lo que en ello ha passado, proveha en
ello de manera que dicho agravio se remedie.
En lo demás que toca a los soldados que el dicho Pedro Rodríguez embió a los passos que van a Francia para que reconociessen a los passajeros y les tornassen el dinero que sacavan, y a los procedimientos que sobre esto hizo, se scrive al dicho nuestro
lugartiniente y capitán general que lo provea de
manera que no se os haga agravio.
Acerca el que pretendéis haver recibido por el impedimiento que se os pone en la exequución que se
a. a continuació ratllat los.

El agravio que pretendéis que se os hizo por el regente
la Cancillería, Hadrián Vilana, en haver hecho citar a Luis Rufet, notario, para que compareciesse
delante dél y por no haver comparecido, haverle hecho mandamiento penal, no procede de justicia porque havía de comparecer y allegar lo que le incumbía.
Tampoco hay que dezir sobre el agravio que pretendéis haver recibido por razón de tener el veguer
dessa ciudad dos cap de guaytas, no pudiendo tener
sino uno, pues ya esto se remedió, y lo estava
quando hizistes las dichas instrucciones, y assí
fuera bien execusado ponerlo por agravio.
Lo mesmo pudiérades excusar acerca el otro agravio que pretendéis por no haverse dado copia de
cierta provisión a don Francés de Marimón,
quando él la pidió, por no ser cosa que la havíades
de representar ante nos, y que aý se pudiera fácilmente remediar.
El agravio que pretendéis haver recibido por la promulgación del edicto y pragmática de los cavallos y
lo que en ella se contiene, diziendo que es contra las
constituciones desse Principado, no ha lugar, por
ser el hazer edictos y pragmáticas de nuestra regalía y preeminencia real, y porque en este caso no son
contra las constituciones ni otras leyes desse dicho
Principado, y quanto a lo en ellas contenido, y los
inconvenientes que allegáis, se scrive a nuestro lugartiniente general que, con parecer de los del
nuestro Consejo Real, provea lo que más les pareciere que convenga, y assí podréis acudir a ellos y
informarles de lo que sobre ello os occurriere. La intervención que los del nuestro Consejo Civil hazen
algunas vezes, con los del nuestro Consejo Criminal, no consta que cerca dello haya contravención
de constituciones, y no aviéndolo, no tenéis para
que fundar agravio.
Por estar ya concertada la differencia que havía //
162r // entre nuestro lugartiniente general y
Francés Cassador y Damián Puigjaner, sobre lo
que pretendían que les devía, no hay ya que tractar,
specialmente que, en lo que ha respecto a lo de los in-
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ral, como se entregaron, no ha lugar, pues es notorio
que en este caso no huvo fraude, ni le pudo haver, ni
se devían drechos, y la provisión que sobre ello hizo el
dicho nuestro lugartiniente general, remitiendo el
negocio al regente la Cancellaría para que administrasse sobrello justicia, fue hecha como convenía.
Sobre el otro agravio que pretendéis que se os ha hecho por haver algunos de nuestros officales reales,
con provisiones de los nuestros Consejos desse Principado, hecho impedimento a la exación de los drechos
del general, por razón de las mercancías y ropas que
havían entrado en esse dicho Principado con la nave
sobredicha que dio al través, y sin querer pagar los
drechos dello, se scrive a nuestro lugartiniente //
163r // general que no permita que en este negocio
se os haga agravio.

teressos que quedan por liquidar, se han ya nombrado juezes con consentimiento de las partes para
que administren cumplimiento de justicia entre
ellas.
El haverse puesto por nuestro lugartiniente general
y los doctores dessa Real Audiencia sequestradores
en las abbadías que estan vacas, es cosa muy acostumbrada y que conviene hazerse, y dello no tenéis
porque representarnos agravio. La justificación y
causas que dais por haver parado en la fábrica de las
Ataraçanas no militan, y se pudiera muy bien excusar de hazerlo, como más en particular se os scrive
aparte, en respuesta de lo que truxo Salbá a lo qual
nos remittimos. En cumplimiento de lo que nos supplicáis y esta dispuesto por capítulo de Corte para
que los officiales que no tienen tabla sean visitados
de tres en tres annos, mandaremos nombrar visitador qual convenga, para que cumpla lo que acerca
desto está ordenado.

También se scrive al dicho lugartiniente general lo
que convienen sobre la convocación de personas con
armas y cavallos, y otros aparejos, que hizo en virtud
del usage Princeps namque, para que los naturales
del dicho Principado no sean molestados ni prejudicados indevidamente.

Quanto al agravio que pretendéis que se ha hecho
en haverse exequtado por algunos officiales de la Capitanía General a los fiadores de Gabriel Bellvezi,
que estava inculpado de haver tenido comercio en el
reyno de Francia en tiempo de guerra, pues éste es
negocio que está remitido a justicia en essa nuestra
Real Audiencia proseguiéndose aý, se os administrará con el cumplimiento que se deve.

Quanto a las causas que dais en el último capítulo
de las primeras instrucciones, de no haver acudido a
nuestro lugartiniente general a darle razón y pedir
el remedio de algunos de los cabos susodichos y quexas que tenéis dél, fuera bien no embargante lo que
dezís que acudiérades a él antes de venir acá, y assí
lo haréis de aquí adelante. Y en lo que ha respecto a
lo demás, mandaremos proveher lo que parecerá que
más convenga a nuestro servicio.

Para que esse Principado no reciba agravio por haver conferido el vicario general del obispo de Gerona
a Victor Ramón, en virtut de ciertas letras y provisiones apostólicas, el benefico de Sant Just, instituido en la Seu de Vic, siendo francés y no poder los
estrangeros // 162v // tener beneficios ecclesiásticos
en esse Principado, se scrive a nuestro lugartiniente
general que en este caso proceda conforme a las constituciones dél. Vosotros le solicitaréis para que sobrello se provea del remedio conveniente.

Acerca la justificación que dais sobre la moderación
de personas que teníades determenado de embiarnos por los negocios sobredichos, no hay que dezir
más de encargaros que, siempre que se offrecieren,
excuséis de hazer semejantes embaxadas y gastos,
siguiendo en esto la costumbre antigua de scrivírnoslo o embiar un síndico, pues por muchas personas
no se mejora la expedición de los negocios, sino que
antes es occasión de más dilación, y que los gastos
sean superfluos y excessivos, porque quanto esto
passe adelante y pretendáis, con cosas de poca sustancia, hacerlo, se mirará de ponerse en ello el remedio que más convenga. Dada en Sant Lorenço el
Real, a XIII de Junio anno MDXXXVII. Yo el rey.

El mandamiento que se hizo firmado por nuestro
lugartiniente general y los inquisidores desse nuestro Principado, y despachado por Hierónymo Gonçález, para que Gaspar Leu pagasse cierta quantidad de dineros que el inquizidor Vezerra havía
dexado en su poder, es de creher que se hizo sin pensar contravenir a las constituciones desse Principado, ni al estilo de la Cancillería, pues luego que se
entendió que lo era, ordenó que los otros mandamientos que se hizieron se firmassen por el regente la
Cancillería y según el stylo della.
El agravio que pretendéis haver recibido por haverse
sacado de la villa de Palamós mil y quatrocientas libras que se havían salvado de una nave que havía
dado al través allí, y se embarcaron después en una
galera sin denunciarlas al General, ni pagar los
drechos, y sin tomar albarán de guía o de costa para
entregarlas en poder de nuestro lugartiniente gene-

[1577 ]

Vidit don Bernardus, vicecancellarius. Vidit Comes, generalis thesaurarius. Vidit Campi, regens.
Vidit Sentis, regens. Vidit Sapena, regens. Vidit
Terça, regens. Gassol, secretarius.»
163v

E aprés de legides y oïdes dites letres, dits senyors deputats, manaren convidar, per al endemà a les vuyt hores, les persones ab qui se eran
aconsellats sobre los negocis de dita embaxada.
Dijous, a VIII. En aquest die, a les vuyt hores de
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matí, per orde de dits senyors deputats, de les
dites persones eletes vingueren en consistori
les següents, ço és, per lo stament ecclesiàstic
los molt reverents senyors, don Miquel
Tormo, prior de Besalú; Jaume Cassador, Bernadí Font, Joan Vila, canonges de la Seu de
Barcelona. Per lo stament militar, los excel·lentíssim y il·lustres senyors, duc de Cardona, don
Joan de Boxadós, don Miquel Desbosc, Galceran Burguès y de Santcliment, don Onofre de
Alentorn, Thomàs Pujades, donzells en Barcelona domiciliats. // 164r // Per lo stament real,
los magnífics senyors, Symon Pla, conseller segon, Joan Luís Lull, Luís Gibert, Miquel Salgueda, Miquel Bastida, Joan Luís Cornet, ciutadans de Barcelona. Als quals, per manament
dels senyors deputats, foren per mi, dit scrivà
major, legides les dites dues letres de sa magestat, y lo que en crehença de aquelles dit senyor
loctinent general los havia dit, y aprés de haver-ho tot oÿt y consyderat, aconsellaren les
persones sobredites a dits senyors deputats
que, per a demà, ajustassen en la present casa de la
Deputació les persones dels tres staments
que.s trobaran en la present ciutat, y de dites letres de sa magestat y de tot lo més avant los donen rahó, com se acostuma en negocis de tanta
importància com los que de present occorien.
E dits senyors deputats, seguint aquest consell,
manaren ésser convidades, per a demà a les vuyt
hores de matí, les dites persones dels tres staments qui.s trobarien en la present ciutat.

Francesc Gualbez de Corbera, Jaume de Salbà,
Galceran de Gravalosa, Gaspar de Pons, Galceran Ferrer, en Barcelona domiciliats. Per lo stament real, los molt magnífics senyors, mestre
Symon Pla, conseller segond, Joan Luís Gibert,
Miquel Bastida, Joan Luís Cornet, Jaume Vila,
Henric Terré, menor, Francesc Casadamunt,
Pere Amat, Miquel d’Oms, Joan Comas, ciutadans de Barcelona.
165v

Divendres, a VIIIIo. En aquest die, de matí, a les
vuyt hores, per orde dels senyors deputats vingueren en la present casa de la Deputació les
persones dels tres staments següents, ço és, //
164v // per lo stament ecclesiàstic, los molt reverents senyors, don Miquel Tormo, prior de Besalú; Carles de Çagarriga, ardiacha de Benasc;
Jaume Cassador, Bernardí Font, Joan Vila, canonges de la Seu de Barcelona; Pere Pau Garcés,
canonge de Leyda. Per lo stament militar, los excel·lentíssim y il·lustres senyors, duc de Cardona, don Joan de Boxadós, don Joan d’Erill,
major, don Jayme de Cardona, don Onofre de
Alentorn, senyor de Seró, don Henric Agullana,
don Joan de Guimerà, don Henric Palau, don
Phederic Palau, don Joan d’Erill, menor, don
Dimas de Boxadós, don Galceran Meca, don
Miquel Bosc, en Barcelona domiciliats; //
165r // don Miquel Palau, Galceran Burguès y
de Santcliment, Gabriel Cassador, Luís de Rajadell, senyor de Jorba, Bernat Joan de Yvorra,
Joanot de Gualbez, Cesar Santjust, Thomàs Pujades, Luís Claramunt, Francesc de Montserrat,
Galceran Caors y de Soler, Gismundo Ortís de
Cabreras, Pere Cassador, Luís de Gravalosa,
Francesc Agullana y de Calders, Hierònym Marlés, Phederic Roig y de Soler, Francesc Fivaller,

E los dits senyors deputats, a les dites persones
dels dits staments, en la sala gran de la casa de la
Deputació ajustades, parlant lo senyor deputat
ecclesiàstic, referiren la vinguda de dits embaxadors y lo que lo excel·lent loctinent general los
digué havent-los enviats a demanar, donant-los
les preinsertes dues cartes de sa magestat, y que
dites dues cartes los havia donades; y manaren
que, per millor intelligència de tot, axí lo que sa
excel·lència havia dit com les dites dues cartes de
sa magestat, fossen per mi, scrivà major de dit
General, allí públicament y ab alta veu legides, y
axí, encontinent, ho foren, segons que dites són
insertades y lo que sa excel·lència digué està continuat dalt, en la jornada de VII del corrent. E les
dites persones delsa tres staments, tractant y
consyderant lo contengut de dites cartes y lo que
sa excel·lència, en crehença de aquelles, a dits senyors deputats havia dit, la major part de dites
persones aconsellà a ses senyories que, pus de les
matexes cartes y del que per sa excel·lència era estat dit a dits senyors deputats, resultaven molts
majors agravis y prejudicis dels que abans eren
fets a dit General y a tot lo Principat, y era molt
necessari no dexar de supplicar a sa magestat lo
remey de aquells, confiats que per sa benignitat
y clemència y gran christiandat serà servit manar-los remediar; per ço, dits senyors deputats
elegissen de les persones dels tres staments les
que.ls fos servey, y los doctors qui ja en aquestos
negocis havien entrevingut y aconsellat, y altres
que.ls apparegués applicar-hi, y a consell de tots
advertissen bé y consyderassen les respostes que
sa magestat fa en dites letres a tots los caps de dita
embaxada. Y dels que trobarien estar en mà del
dit excel·lent loctinent general poder-se remediar, fessen memorial apart y lo remey de aquells
se supplicàs a sa excel·lència, ab embaxada de
part de dits senyors deputats, y dels altres caps
de dits agravis que en mà de sa excel·lència nob
estava poder-se remediar, fessen altre memorial,
y lo remey de aquells // 166r // y dels que sa excel·lència haurà pogut remediar y no haurà remediat, se supplique altra vegada a sa magestat ab la
forma de embaxada que és acostumat. E dits senyors deputats lo mateix die per aconsellar-se
sobre dites coses, elegiren de les dites persones
a. a continuació ratllat tres.
b. a continuació ratllat que.
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dels tres staments les següents, ço és, per lo stament ecclesiàstic, los molt reverent senyors, don
Miquel Tormo, prior de Besalú; Carles de Çagarriga, Jaume Cassador, Bernadí Font, Joan Vila,
Michel Bonet, canonges de la Seu de Barcelona;
Galceran Albanell, fra Philip Quintana, abbat de
Sant Andreu de Sureda. Per lo stament militar,
los excel·lentíssim y il·lustres senyors, duc de
Cardona, don Joan de Boxadós, don Jayme de
Cardona, don Miquel Desbosc, don Onofre de
Alentorn, senyor de Seró, don Henric Agullana,
Galceran Burguès y de Santcliment, Thomàs Pujades, en Barcelona populats. // 166v. // Per lo
stament real, los magnífics senyors, Symon Pla,
conseller segon, Joan Luís Lull, Miquel Salgueda, Luís Gibert, Miquel Bastida, Joan Luís Cornet, Miquel d’Oms, Jaume Vila, ciutadans de
Barcelona. E també per lo mateix effecte elegiren
los doctors següents: misser Pere Aylla, misser
Joan Exerrat, misser Francesc Serra, misser Benet
Pau Prexana, misser Miquel Tristany, misser
Francesc Fort, misser Raphel Joan Masnovell,
misser Andreu Ferrer, misser Antoni Oliba, misser Narcís Regàs, misser Francesc Ubac, misser
Thomàs Carrera, doctors en drets.
167r

Dissapte, a X. Festum sancti Laurencii, martyris.
En aquest die, aprés dinar, per ordre dels senyors deputats, tots los dits magnífics doctors
applicats sobre los negocis occorrents de la embaxada, se ajustaren en casa del magnífic misser
Francesc Gort, altres dels assessors del General,
excepto los magnífics misser Carrera y misser
Exerrat qui no.y vingueren, y allí largament
tractaren sobre dits negocis.
Diumenge, a XI. En aquest die, aprés dinar, los
dits magnífics doctors, excepto lo magnífic
misser Prexana, per orde també dels senyors deputats, se ajustaren en casa dit magnífic misser
Gort y allí tractaren sobre dits negocis.
Dilluns, a XII. En aquest die, de matí y aprés dinar, per orde de ses senyories, tots los sobredits
doctors, excepto dit magnífic misser Prexana, se
ajustaren en la casa de la Deputació, y allí largament també tractaren sobre lo fahedor en
dits negocis de la embaxada.
Dimarts, a XIII. En aquest die, de matí, per orde
de dits senyors deputats, tots los sobredits
magnífics doctors, excepto dit misser Prexana,
vingueren en consitori hont largament tractaren sobre lo fahedor en dits negocis.

167v

Dimecres, a XIIII. En aquest die, per orde dels senyors deputats,a de les persones eletes sobre los
negocis occorrents de la embaxada se ajustaren
en la present casa de la Deputació les següents,
a. a continuació ratllat ses.

ço és, per lo stament ecclesiàstic, los molt reverents senyors, don Miquel Tormo, prior de Besalú; Jaume Cassador, Bernadí Font, Miquel
Bonet, canonges de la Seu de Barcelona; Galceran Albanell, pabordre de dita Seu. Per lo stament militar, los excel·lentíssim y il·lustres senyors, duc de Cardona, don Jayme de Cardona,
don Joan de Boxadors, don Miquel Desbosc,
Galceran Burguès, Thomàs Pujades, don Onofre de Alentorn, senyor de Seró, don Henric de
Agullana, Jaume de Salbà, en Barcelona populats. // 168r // Per lo stament real, los molt magnífics senyors, mestre Symon Pla, conseller segon, Joan Luís Lull, Miquel Salgueda, Luís
Gibert, Miquel Bastida, Joan Luís Cornet, Miquel d’Oms, Jaume Vila, ciutadans de Barcelona. E les dites persones, havent entès dels senyors deputats lo que de present occorria tractar
sobre lo que sa magestat havia scrit en lesa sues
dues precedents cartes, en resposta de la embaxada de què per part del General li era feta, y havent allí tractat ab molta consyderació sobre lo
contengut en dites cartes, y entès lo que cerca
d’elles ha paregut y apar als magnífics doctors en
açò applicats y als magnífics assessors del General, aconsellaren a dits senyors deputats que, per
ara, se fes una embaxada de nou persones, ço és,
tres de quiscun stament, a sa excel·lència, explicant y supplicant-li extrajudicialment lo contengut una scriptura sobre açò ordenada, la qual és
del tenor següent:

[1577 ]

«En una de les dos cartes de sa magestat que vostra excel·lència, a VII el corrent donà als deputats
en resposta del que a sa magestat havien supplicat, hi ha entre.ls altres tres caps en los quals sa
magestat respon, scriu y ordena a vostra excel·lència los remedie, lo primer és la vexació y
agravi que Pedro Rodríguez féu enviant quaranta soldats a la torra de Antoni Sapta, cònsol
de Lonja de la vila de Perpinyà, los quals li menjaren y gastaren les provisions que en ella havia, y
cremaren algunes coses, y feren altres danys. Lo
altre és lo // 168v // agravi que a.n aquest Principat se ha fet en haver conferit lo vicari general del
bisbe de Gerona, un benefici instituït en la Seu
de Vic a mossèn Víctor Ramon, capella estranger, francès, no podent los estrangers conforme
capítols de Cort obtenir beneficis ecclesiàstics
en Cathalunya. Lo tercer és lo agravi resultant de
les letres de convocació de persones ab armes y
cavalls, y altres apparells de guerra, expedides
contra la forma y styl acostumat y en prejudici
dels usatges, constitucions y altres leys de la ter
ra, supplican a vosta excel·lència los deputats,
extrajudicialment, sie servit manar remediar los
dits caps.»
E dits senyors deputats, encontinent, inseguint
a. a continuació ratllat d.
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lo dit consell de les dites persones eletes, elegiren per a fer la sobredita embaxada les persones
següents, ço és, per lo stament ecclesiàstic, los
molt reverents senyors, don Miquel Tormo,
prior de Besalú; Bernadí Font, Joan Vila, canonges de la Seu de Barcelona. Per lo stament
militar los il·lustres senyors, don Joan de Boxadors, Thomàs Pujades, don Onofre de Alentorn, en Barcelona domiciliats. Per lo stament
real, los molt magnífics senyors, Joan Luís
Lull, Miquel Bastida, Luís Gibert, ciutadans de
Barcelona. E també manaren ses senyories a
mossèn Pau Calopa, procurador // 169r // del
General, que anàs a demanar al excel·lent loctinent general licència y hora per a poder fer, encontinent, dita embaxada, lo qual tornat en
consistori referí a dits senyors deputats y altres
persones eletes, allí com dit és ajustades, que
per sa excel·lència li fou respost que, per a llavors, no era possible donar loc ni audiència per
a fer aquella, y que seria per altre die, lo qual ell
faria a saber a ses senyories.
Dijous, a XV. Festum Assumpcionis Beate Marie.
Divendres, a XVI. Festum sancti Rochi.
Dissapte, a XVII. E aquest die per orde dels senyors deputats, de les sobredites persones sobre los negocis occorrents de la embaxada, vingueren en la present casa de la Deputació les
següents, ço és, per lo stament ecclesiàstic, los
molt reverents senyors, don Miquel Tormo,
prior de Besalú; Jaume Cassador, Bernadí
Font, Joan Vila, canonges de la Seu de Barcelona; Galceran Albanell, pabordre de dita Seu.
// 169v // Per lo stament militar, los excel·lentíssim y reverents senyors, duc de Cardona,
don Jayme de Cardona, don Joan de Boxadors,
don Miquel Bosc, Galceran Burguès, Thomàs
Pujades, don Henric de Agullana, Jaume de
Salbà, en Barcelona populats. Per lo stament
real, los molt magnífics senyors, mestre Simon
Pla, conseller segon, Joan Luís Lull, Luís Gibert, Miquel Salgueda, Joan Luís Cornet, Miquel d’Oms, ciutadans de Barcelona. E també,
per lo mateix orde de ses senyories, se ajustaren
en dit consistori tots los magnífics doctors sobre dits negocis applicats, totes les quals persones y doctors, largament, tractaren lo fahedor
sobre aquells, y lo que més per ço convenia al
benefici del General y de la terra.
170r

Dimarts, a XX. En aquest die, de matí, mossèn
Sebastià Costa, secretari del excel·lent loctinent general, vingué en lo consistori dels senyors deputats y, de part de sa excel·lència, digué a ses senyories que, per a les nou hores del
mateix matí, enviassen la embaxada que, a
XIIII del corrent, enviaren a dir a sa excel·lèn-

cia que li volian fer, de la qual dit excel·lent loctinent general s’era descuydat donar hora a ses
senyories. E per dits senyors deputats li fou respost que, si.s podian trobar les persones eletes
per a dita embaxada, aniria, sinó procurarien
que fos pres aprés dinar, a la hora que sa excel·
lència seria servit. E perquè dites persones eletes per a fer dita embaxada no.s pogueren trobar aquest matí, manaren los senyors deputats
ésser ajustades en la present casa de la Deputació per aprés dinar, a les tres hores, les persones
dels tres staments eleter per aconsellar-se sobre
aquestos negocis, les quals, dit die aprés dinar,
a dita hora, vingueren en la present casa. Y, entès per los senyors deputats que sa excel·lència
havia enviat a demanar la embaxada, aconsellaren que anàs. E axí, tenint licència y hora de sa
excel·lència, los sobredits nou embaxadors, a
XIIII del corrent elegits, anaren a fer dita embaxada sobre lo que en dit die fon aconsellat, resolt y continuat. E aprés que foren tornats de
aconsellat, resolt y continuat. E aprés que foren
tornats de explicar dita embaxada referiren a
dits senyors deputats y persones eletes, que allí
estaven ajustades, que sa excel·lència, en effecte, los respongué, ço és, quant al primer cap,
que estava spantat que los deputats se quexassen del que son loctinent havia fet en trametre
los quaranta soldats, perquè aquells trameté
per lo que lo cònsol de Lonja de la vila de Perpinyà havia pres y detenia un soldat, y li havian
requerit que.l donàs, y no volent-ho fer, dit son
loctinent, provehí que dits // 170v // soldats en
dita torra, anassen per exequutar les penes que
per ço li havia imposat, hont no si podia anar
sens molta gent, y que li era estat referit que
dits soldats no havien fet dany algú, però que
ab tot, ell ne manaria rebre informació y.u manaria castigar. En lo segon cap dix que no sabia
cosa alguna cerca la provisió de dit benefici ecclesiàstic feta en persona estrangera, però que
ell ho entendria y.u manaria remediar ab parer
de son Real Consell, y que si lo provehit de dit
benefici estava en possessió de aquell, l’on manaria despullar, perquè també eraa sa excel·
lència del mateix parer, queb persones estrangeres no poden obtenir beneficis ecclesiàstics en
Cathalunya. Quant al tercer cap de les letres de
convocació expedides en virtud del usatge
Princeps namque havia respost, en effecte,
que.s maravellava molt que, aprés que erac en
esta terra, que havia sis anys, havia sempre sa
excel·lència treballat en armar aquella, y many
ho ha pogut acabar, ans bé entenia que los deputats y braços treballaven en desarmar-la, y
que ell manarà per ço, fer y publicar de
a. a continuació ratllat els.
b. a continuació ratllat no es jus.
c. a continuació ratllat est.
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nou crides per a què tots los arcabussos, pedrenyals isquen de la terra, y ningú non puga portar ni tenir, per lo que havia convocat totes les
veguerias de Cathalunya, a les quals havia paregut molt bé, dient més avant que, encara que li
estava mal dir-ho, no se’ls donava res que.s portassen dits pedrenyals en Fransa, y que des de
ara donaria licèncias per a portar-los-hi, y que
estava espantat que los deputats se quexassen a
sa magestat de una nyinyeria com era lo que se
era posat en dites cartes de convocació, que en
cas no fessen lo que aquelles contenia, se provehiria lo que seria de justícia, pus ab açò se podia entendre també servar les constitucions de
Cathalunya. E feta per dits embaxadors dita relació y per mi, dit scrivà major,a axí com és dit
continuada, fou aprés, encontinent, legida a
dits senyors deputats y persones eletes de dits
staments, y també a dits embaxadors, y a tots
apparegué ésser, en effecte, lo que a sa excel·
lència havia respost a dita embaxada, y per dits
embaxadors era estat referit en dit consistori.

lo stament militar, los excel·lentíssim y il·lustres senyors, duc de Cardona don Jayme de
Cardona, don Joan de Boxadós, don Miquel
Desbosc, don Onofre de Alentorn, don Henric
Agullana, Galceran Burguès, Thomàs Pujades,
Jaume de Salbà, en Barcelona populats; //
172r // per lo stament real, los molt magnífics
senyors, mestre Simon Pla, conseller segon,
Joan Luís Lull, Miquel Salgueda, Luís Gibert,
Joan Luís Cornet, Jaume Vila, ciutadans de
Barcelona.

Dimecres, a XXI. En aquest die, aprés dinar, per
orde dels senyors deputats, se ajustaren en la
present casa de la Deputació, tots los magnífics
doctors applicats sobre los negocis occorrents
de la embaxada, y sobre aquells tractaren largament.

«Per Sebastià Costa, scrivà de manament, a
XXIII de corrent fonc dit als deputats, de part
de vostra excel·lència, que passassen avant les
obres de la casa dels deposadors y de la Dressana, per lo que convenia axí al servey de sa magestat, com ja ab ses reals cartes sa magestat ho
scrivia, y per haver dits deputats parer de les
persones dels tres staments eletes, han differit
fins ara de tornar a vostra excel·lència la resposta, y axí me han manat digués a vostra excel·
lència que dits deputats han tengut sempre y tenen, molt desitg y gana de emplear-se en lo que
toca al servey de sa magestat en tot lo que puguen, com sempre han fet, y axí, en lo que de
part de vostra excel·lència los és estat dit, entenen y estan apparellats en fer en servey de sa
magestat, tot lo que conforme a la obligació y
per descàrrec de sos officis poran fer.»

Divendres, a XXIII. En aquest die, de matí, mossèn Sebastià Costa, secretari del excel·lent loctinent general, vingué en lo consistori dels senyors deputats y, de part de sa excel·lència,
digué a ses senyories que ja havien vist ab les
dues cartes de sa magestat, últimament per sa
excel·lència a dits senyors deputats donades,
com sa magestat manava que passassen avant
les obres de la casa de la presó y de la Dressana,
per lo que molt convenia al servey de sa magestat, y que fins ací no.u havien fet, que per ço, sa
excel·lència deya ho manassen ses senyories fer
y acabar. E per dits senyors deputats li fou, encontinent, respost que ells tractarien lo fahedor
sobre açò, y del que més convindrie tornarien
resposta a sa excel·lència.
Dissapte, a
apostoli.
171v

XXIIII.

Festum sancti Bartholomei,

Dilluns, a XXVI. En aquest die, aprés dinar, per
orde dels senyors deputats, de les dites persones eletes sobre los negocis occorrents de la
embaxada, se ajustaren en la present casa de la Deputació les següents, ço és, per lo stament
ecclesiàstic, los molt reverents senyors, don
Miquel Tormo, prior de Besalú, Miquel Bonet,
Joan Vila, canonges de la Seu de Barcelona; per
a. a continuació ratllat ca.

[1577 ]

E los dits senyors deputats los digueren lo que
sa excel·lència, a XXIIII del corrent, los trameté a
dir per Sebastià Costa, son secretari, cerca les
obres dels deposadors y de la Dressana del General. E les dits persones, havent sobre açò tractat y consyderat lo que més paria convenir y dever-se fer, aconsellaren a dits senyors deputats
que, cerca dites obres, se fes, y a sa excel·lència
se respongués, lo contengut en un scriptura del
tenor següent:

E, per orde de dits senyors deputats, lo sobredit
fou // 172v // tramès a dir a sa excel·lència per lo
magnífic misser Francesc Gort, altre dels magnífics assessors del General, qui aprés referí a dits
senyors deputats haver dit y explicat a sa excel·lència lo contengut en la precedent scriptura, y
que sa excel·lència li havia respost que estava bé.
Divendres, a XXVIII. En aquest die, de matí, entre sis y set hores, morí lo molt reverent mossèn
Antoni Quintana, canonge de la Seu de Barcelona, oïdor de comptes ecclesiàstic, cuius
anima requiescat in pace, amen.
Lo dit die era festa del gloriós sant Agustí y,
perquè los senyors deputats no vingueren de
matí en consistori, no.s començaren les misses
que se acostumen dir per l’ànima del deputat o
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oïdor mort. Emperò, perquè en lo derrer ajust
de les persones eletes sobre los negocis de la
embaxada se concertà de ajustar-se lo die present, aprés dinar, de les dites persones vingueren en consistori les següents, ço és, per lo stament ecclesiàstic, los molt reverents senyor,
don Miquel Tormo, prior de Besalú, Miquel
Bonet, canonge de la Seu de Barcelona; //
173r // per lo stament militar, los excel·lentíssim y il·lustres senyors, duc de Cardona, don
Jaume de Cardona, don Onofre de Alentorn,
don Henric de Agullana, en Barcelona populats;
per lo stament real losa molt magnífics senyors,
mestre Simon Pla, conseller segon, Miquel Salgueda, Joan Luís Cornet, Miquel d’Oms, ciutadans de Barcelona. Als quals per los senyors deputats fou proposat lo que occorria tractar sobre
dits negocis de la embaxada; y en lo present ajust
no.s resolgué ni determenà cosa alguna, sinó
que.s dexà per altre ajust a hont fos major número de dites persones eletes, les quals se haguessen
de convidar per a lo endemà a la matexa hora.
Dijous, a XXVIIIIo. Festa de la Decol·lació del
gloriós sant Joan Baptista. En aquest die, de
matí, entre vuyt y nou, los senyors deputats, ecclesiàstic y real, lo militar absent de la present
ciutat y vegueria de Barcelona, y los magnífics
oïdors de comptes, militar y real, acompanyats
dels officials y ministres del General, ab los porters devant ab les masses // 173v // altres y tots
ab gramalles de dol, anaren al soterrar del cors
de dit quòndam canonge Quintana, oïdor ecclesiàstic, lo qual fou soterrat, en aquest matí, en
la Seu de Barcelona. Y estigueren en la casa hont
morí, y tingueren allí lo cap del dol fins que foren
tornats de soterrar lo dit cors. Y en aquest die y
los dos dies següents se digueren tres misses de
rèquiem per l’ànima de dit defunct, y no se obrí
sinó les portelles de les portes de la present casa,
y passats aquests tres dies se començarà lo trentenari que se acostuma de celebrar per l’ànima de
quiscun deputat o oïdor mort.
En aquest mateix die, aprés dinar, per orde dels
senyors deputats, y per a tractar cerca los negocis occorrents resultants de la última embaxada
feta a sa magestat, se ajustaren en la present casa
de la Deputació les persones eletes dels tres staments següents, ço és, per lo stament ecclesiàstic, los molt reverents senyors, don Miquel
Tormo, prior de Besalú, Carles de Çagarriga,
Jaume Cassador, Miquel Bonet, Joan Vila, canonges de la Seu de Barcelona; per lo stament
militar, los excel·lentíssim y il·lustres senyors,
duc de Cardona, don Jayme de Cardona, don
Joan de Boxadós, don Miquel Bosc, Galceran
Burguès, Thomàs Pujades, Jaume de Salbà, don
Onofre de Alentorn, don Henric Agullana, en

Barcelona domiciliats; // 174r // mestre Symó
Pla, conseller segon, Joan Luís Lull, Miquel Salgueda, Luís Gibert, Miquel d’Oms, Jaume Vila,
Joan Luís Cornet, ciutadans de Barcelona.
E feta per dits senyors deputats la proposició necessària sobre los agravis y prejudicis resultants
de les precedents dues cartes de sa magestat, trameses a dits senyors deputats en resposta de tots
los caps de la dita embaxada, que últimament li
és estada feta, y havent dites persones tractat sobre lo que a dits senyors deputats se devia consellar, per remey y reparació de dits agravis, la major part de dites persones fou de parer y
aconsellaren a ses senyories que.a
174v

Setembre MDLXXVII
Diumenge, lo primer. En aquest die, de matí,
lo deputat real, mossèn Jaume d’Oms morí subitament ferit de gota entre lesb tres y quatre, cuius
anima requiescat in pace.
Dilluns, a II. En aquest die, de matí, entre vuyt y
nou hores, lo senyor deputat ecclesiàstic, lo militar absent de la present ciutat y vegueria de Barcelona,c y los senyors oïdors de comptes, lo ecclesiàstic defunct, acompanyats dels officials y
ministres del General, ab los porters devant portant les masses altes y tots ab gramalles de dol,
anaren al soterrar del cors de dit mossèn Jaume
d’Oms, deputat real. Y en la casa a hont dit defunct morí estigueren tot lo matí tenint lo cap de
dol, ab moltes altres persones dels tres staments
que allí eren, fins que foren tornats de soterrar
dit cors, de hont tornaren cerca les dotze. Y en la
capella de la present casa se diran les misses y
trentenari que se acostuma.

175r

a. a continuació ratllat I.

En aquest mateix die, Antoni Oliver, qui.s diu
ésser cònsol dels libraters de la present ciutat,
Joan Fernòs, clavari, Claudes Bornat y Hierònym Pi, libraters de dita ciutat, comparegueren
en lo consistori dels senyors deputats, y de paraula a ses senyories digueren que lo reverent
mossèn Pere Viver, prior de Cervià y degà de la
Seu de Barcelona, ab sentència dels predecessors de ses senyories, fou inhabilitat de no poder concórrer en oïdor de comptes la última
extracció que.s féu de deputats y oïdors per
moltes causes y, assenyaladament, per haver
fet, com a pretès commissari que era, certs procehiments contra dits y altres libraters, prenent
los missals, breviaris y ores de lur botigues, perquè dits libraters y altres no li volien pagar lo
nou vectigal que sobre dits missals, breviaris y
a. Text inacabat.
b. a continuació ratllat q.
c. a continuació unes lletres ratllades.
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hores los volia fer pagar, com de fet ne féu pagar
molts, y per quant dit degà Viver no ha complit
al que estava condemnat ab dita sentència, ni.ls
ha restituït los diners y libres que.ls té presos,
supplican a dits senyors deputats, per lo interès
que.ls toca, façan tot lo que a sos officis pertany
per remey de dit agravi, y no donen loc que, entretant, dexe de ésser remediat lo dit reverenta
degà Viver sie admès a poder concórrer en
oïdor de comptes en la extracció que ara se entén fer, ni en altra qualsevol aprés fahedora, fins
a tant que, integrament y ab tot effecte, dit reverent degà Viver haja obtemperat y complit
tot lo contengut en dita sentència. E dits senyors deputats los respongueren que administrarien justícia.

177r

Dimarts, a III. En aquest die, aprés dinar, se féu
la habilitació per la extracció fahedora de deputat real y oïdor ecclesiàstic, per mort de mossèn
Jaume d’Oms, deputat real, y mossèn Antoni
Quintana, oïdor ecclesiàstic, segons en libre de
Habilitacions.
175v

Dimecres, a IIII. En aquest die, lo magnífic misser Francesc Gort, assessor del General, dexà de
venir en consistori per causa de sa indisposició
corporal.
Divendres, a VI. En aquest die, aprés dinar,
oïda ja de matí la solita missa del Sperit Sanct,
se féu extracció de deputat real y oïdor ecclesiàstic, per mort de mossèn Jaume d’Oms y
mossèn Antoni Quintana, e foren extrets, ço
és,b per deputat real, lo senyor Henric Terré de
Picalqués, menor, ciutedà de Barcelona; per
oïdor ecclesiàstic, lo senyor Raphel d’Oms, ardiacha y canonge de la Seu de Tarragona.
Dissapte, a VII. En aquest die, de matí, lo dit senyor Henric Terré, deputat real, novament extret, prestà lo jurament acostumat, segons en libre de Extraccions

176r

Diumenge, a
Marie.

VIII.

176v

Divendres, a XIII. En aquest die, de matí, lo senyor Raphel d’Oms, oïdor ecclesiàstic, prestà
lo jurament acostumat, segons en libre de Extraccions. En aquest die lo magnífic misser
Gort, assessor del General, vingué en consistori, hont no era vingut alguns dies per causa de
sa indisposició.

Festum Nativitatis Beate

Dimecres, a XVIII. En aquest die lo magnífic
misser Francesc Gort, assessor del General,
dexà de venir en consistori per causa de sa indisposició corporal.

[1577 ]

Divendres, a XX. En aquest die los senyors Galceran Burguès de Santcliment, don Henric
Despalau, mossèn Miquel Salgueda y mossèn
Joan Luís Cornet, en Barcelona domiciliats,
vingueren en lo consistori dels senyors deputats y digueren a ses senyories que, per causa de
la contenció y controvèrsia que és entre lo convent dels frares del monestir de la Mercè de la
present ciutat, de una part, y un frare castellà
qui.s diu fra...a Maldonado, pretès general de
la religió de la Mercè, de la part altra, y de la assitència que lo excel·lent loctinent general del
present Principat se entén que vol donar a dit
fra Maldonado, per ab entrar y pendre possessiò, ab mà armada y violentment en dit monestir, a hont també los frares de aquell se diu estan armats y apercebits per a resistir a dit fra
Maldonado, pretenent no és canònicament elegit ni provehit de legíttimes provisions apostòliques, y, altrament, entenen y veuen dits cavallers que de molts dies ensà, se amenassa entre
dits frares y altres qui.ls afavorexen, algun gran
avalot y escàndol a la present ciutat, y que temen molt aquell si sa excel·lència mana que dit
pretès general vulla entrar en dit monestir, ab
força de armas, contra voluntat dels frares que
allí són, // 177v // com se diu per tota Barcelona
que sa excel·lència lo die present, ho ha provehit
y manat fer. Y que vehent dits cavallers tant gran
perill en la present ciutat, y lo poble tant commogut, com per lo sobredit està, ells, com a persones antigues y zeloses del servey de Déu y de sa
magestat, y de la quietut y repòs de la present
ciutat, han tingut per bé de acudir a ses senyories
y també als magnífics consellers de la present
ciutat, a qui per lo mateix ja eren estats, y advertir-los del sobredit, y supplicar-los axí com supplicaven que, pus representan pares y protectors
de la present ciutat y de tot lo Principat, tinguessen a bé de posar-se en mig d’estes controvèrsies
y supplicar al dit excel·lent loctinent que, per levar escàndols y tant grans perills y danys com se
porian seguir, fos servit manar tractar y procehir
en dits negocis, ab la prudència y quietut quec
ells requeren, y sa magestat y tot lo dit Principat
de sa excel·lència sempre ha confiat.

Dissapte, a XIIII. Exaltacio Sancte Crucis.

E dits senyors deputats, a dits cavallers, agraÿ
ren molt lo dit advertiment y bon zel, y.ls respongueren que procurarien de fer tot lo que
per lur càrrec fossen obligats y deguessen fer. E

a. reverent interlineat, damunt de senyor ratllat.
b. a continuació ratllat per.

a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació ratllat però.
c. a continuació ratllat so.
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aprés de ésser dits cavallers fora de consistori,
tractant dits senyors deputats ab los molt reverent y magnífics oïdors de comptes, y magnífics
assessors y advocats de dit General, axí per lo
que de dits cavallers havien ara entès, com per
lo que ja abans en aquest mateix die, y altres
dies abans, havien també entès de dita controvèrsia, consyderaren que, per a levar lo perill
gran en què estava la present ciutat dea inquietar y avalotar-se ab gran escàndol y deservey de
Déu y de sa magestat, serie bé supplicar a dit
senyor loctinent general que manàs posar-hi la
mà, y encaminar-ho de manera que escàndol o
avalot algú no.s puga seguir. Y per aquest effecteb determenaren trametre a sa excel·lència los
senyors Carles de Çagarriga, ardiacha Galceran
Burguès y de Sanctcliment y Miquel Salgueda,
los quals, per aquest effecte, foren cridats en
consistori, y ab orde de ses senyories, lo mateix
die, aprés dinar, anaren a dit excel·lent loctinent general y li deduÿren, advertiren y supplicaren lo sobredit, segons que aprés tornats en
consistori ho referiren a ses senyories, y referiren també que dit excel·lent loctinent general
los havia // 178r // respost, en effecte, que no
podia fer altra cosa sinó exequutar lo que sa
Santedad y sa magestat manaven, y que los senyors deputats procurassen ab los frares de dit
monestir de la Mercè que obeïssen.

l·lentíssim senyor duc de Cardona y de tot lo
stament militar, feyan saber tot lo sobredit a ses
senyories, y.ls pregaven que, pus són protectors de dits privilegis, constitucions y altres leys
d’esta terra, volguessen entendre los agravis
que en açò són fets per lo excel·lent loctinent
general y son Real Consell. E dits senyors deputats se offeriren fer tot lo que a son càrrec
tocaria. E axí, despedits dits cavallers de consistori, per a consellar-se del fahedor en aquest
negoci, ultra los magnífics assessors y advocats
del General, elegiren los doctors següents, ço
és, los magnífics, misser Joan Exerrat, misser
Francesc Serra, missera Benet Pau Prexana,
misser Raphel Joan Masnovell, misser Antoni
Oliba, misser Andreu Ferrer, misser Francesc
Ubac, misser Francesc Fort, misserb... Mir,
doctors en drets, ciutadans de Barcelona.
E per orde dels senyors deputats foren convidats y vingueren en consistori lo mateix die,
aprés dinar, y havent tractat sobre dit negoci,
apparegué als senyors deputats, per a determenar lo fahedor ab major y més madur consell,
communicar y tractar-lo y també aconsellar-se
ab les persones dels tres staments, ab qui se
acostuman de aconsellar sobre los precedents
negocis, resultants dels agravis fets per sa magestat, en les letres de les respostas de la embaxada que últimament fou tramesa. E axí manaren ésser convidades a venir en dit consistori
per a demà, a dues hores aprés dinar.

Dissapte, a XXI. Festum sancti Mathei, apostoli et
evangeliste.
Dilluns, a XXIII. Festum sancte Tecle, virginis.
178v

179v

Divendres, a XXVII. Festum sanctorum Cosme et
Damiani.
Dissapte, a XXVIII. En aquest die, de matí, los
senyors don Joan de Boxadós, Galceran Burguès y de Sanctcliment y Joan Luís Lull vingueren en consistori dels senyors deputats, y.ls digueren que hair, lo excel·lentíssim duc de
Cardona ajustà en lo Capítol de la Seu de la present ciutat lo stament militar, sobre la captura
que lo excl·lent loctinent general havia feta del
senyor Guerau de Sayol, donzell, per ço que estos dies proppassats era anat acaptant y demanant charitat per la present ciutat, per orde de
un frare confessor seu del monestir de la
Mercè, de la qual captura tot lo stament militar
feya molta maravella, per no haver dit Sayol,
per aqueix respecte, delinquit ni pogut delinquir, ans haver meritat devant Déu, y també per
ésser estat pres sens instància de part, contra lo
privilegi militar y altres // 179r // d’esta terra als
militars concedides, y que, de part de dit excea. a continuació ratllat anà.
b. a continuació ratllat ta.

Diumenge, a XXVIIIIo. Festum sancti Michaelis.
En aquest die, aprés dinar, per orde dels senyors
deputats, vingueren en son consistori de les persones eletes dels tres staments convocades, les
següents, ço és, per lo stament ecclesiàstic los
molt reverents senyors, don Miquel Tormo,
prior de Besalú, Carles de Çagarriga, Joan Vila,
Miquel Bonet, canonges de la Seu de Barcelona;
per lo militar los excel·lentíssim y il·lustres senyors, duc de Cardona, don Joan de Boxadós,
Galceran Burguès y de Sanctcliment, Thomàs
Pujades, en Barcelona domiciliats; per lo real,
los molt magnífics senyors, mestre Symon Pla,
conseller segon, Joan Luís Lull, Luís Gibert, Miquel Salgueda, Joan Luís Cornet, Miquel
d’Oms, Jaume Vila, ciutadans de Barcelona.
A les quals persones los senyors deputats proposaren y referiren lo que en les precedents jornades està scrit, y altrament ses senyories havien entès, cerca los procehiments que.s fan
contra los frares de la Mercè y la captura de mossèn Guerau de Sayol. Y havent dites persones
dels tres staments entès y tractat // 180r // sobre
a. a continuació unes lletres ratllades.
b. a continuació un espai en blanc.
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lo mateix, aconsellaren a dits senyors deputats
que, per remey dels agravis que en dites coses se
feyen, se fes en aquesta matexa hora una embaxada a sa excel·lència, ab què se li digués y supplicàs lo contengut en una scriptura, per aquest
effecte ordenada, del tenor següent:

guessen si, com és dit, no tendria culpa, però
que si la tenia entenguessen que ell lo manaria
castigar.
181r

MDLXXVII

Divendres, a IIII. Festum sancti Francisci.

«Per part dels deputats se ha supplicat, altra vegada a vostra excel·lència, fos servit manar se
entenguessen les pretensions dels frares del
monestir de la Mercè de aquesta ciutat, a cerca
lo que per part de fra Maldonado se pretén, y
que dit negoci fos servit, vostra excel·lència, assentar-lo ab la forma y medis que la qualitat de
aquell requirian, per lo que.s receleva no.s seguissen alguns inconvenients y escàndols, en
gran deservey de sa magestat y de vostra excel·
lència, y en dany de aquesta ciutat y de tot lo
Principat, y per lo que han entès los deputats
que en dit negoci no sols no se ha pres assento
algú, però que encara, per coses concernents
a.n aquell, havia manat, vostra excel·lència, posar en la presó mossèn Guerau Sayol, cavaller
d’esta ciutat, lo que, com sie en gran dany del
bon assento de dit negoci, y en notable prejudici del privilegi militar, com no.s puga procehir contra algun cavaller sens instància de part,
ni menys se puga fer regalia a algun cavaller
conforme a les constitucions de aquest Principat, sinó en casos gravíssims y qualificats, suppliquen per ço la vostra excel·lència sie servit
tenir la mà en aquest negoci, y no donar loc a
què.s faça prejudici, axí en lo principal com en
lo particular, de dit mossèn Sayol, als privilegis
militars, constitucions y libertats de aquest
Principat.»
E per la dita embaxada elegiren ses senyories
los dits senyors Carles de Çagarriga, don Joan
de Boxadós y Joan Luís Lull. Los quals, tornats
que foren de fer aquella, referiren a dits senyors
deputats y persones sobredites, que com és dit
estaven ajustades, que per sa excel·lència los
fou, en effecte, respost que quant al primer cap
del negoci dels frares de la Mercè, estava maravellat que los deputats li trametessen embaxada
per a què volgués assentar dit negoci de manera
que no.s seguissen escàndols, y que dit negoci
estava // 180v // remès a justícia y en mans dels
Reals Consells la qual, encontinent, que per
aquells seria declarada, encara que sabés fer pesar o plaer a tots quants hi ha en Cathalunya, la
exequtòria ab la major brevedat que li seria possible. Quant al segon cap, de libertar la persona
de dit Sayol, respongué que sinó aparexia als
deputats que estavaa ben pres y carcerat, que
donassen una supplicació a sa excel·lència, que
ell la remetria a son Real Consell per a què.l tra-

Octubre

[1577 ]

Dilluns, a VII. En aquest die, de matí, mossèn
Sebestià Costa, secretari del excel·lent loctinent general, vingué en lo consistori dels senyors deputats, y digué a ses senyories que sa
excel·lència los tenia que parlar de part de sa
magestat, y que fossen a sa casa. E poc aprés, lo
mateix matí, dits senyors deputats y també los
senyors oïdors de comptes, lo senyor deputat
militar absent de la present ciutat, acompanyats dels officials y ab los porters devant com
se acostuma, anaren a casa sa excel·lència, y en
ser arribats en sa presència, dit senyor loctinent
general donà a dits senyors deputats una carta
de sa magestat y, presa per lo senyor deputat
ecclesiàstic, dit senyor loctinent general digué,
en effecte, que sa magestat scrivia en dita carta
que pagassen // 181v // a son thesorer general
la quantitat de diners que, conforme certificatòria del mestre racional de la casa y cort de sa
magestat, restava envers lo dit General de les
pecúnies reservades per los agreujats de les
Corts del any MDLXXVIII ensà, quea sa excel·lència, de part de sa magestat, pregava molt a
ses senyories fessen pagar ab diligència a dit
thesorer general la dita quantitat, e també que
fessen continuar y acabar la obra de les Ateressanes, perquè molt prest arribarien moltes galeres les quals se havien de posar allí, y convenia
molt al servey de sa magestat que dita obra fos
acabada. E dits senyors deputats respongueren
a sa excel·lència que mirarien la carta de sa magestat, i li darien rahó del que, per part del General, se poria fer en lo que sa magestat scriu,
segons sa excel·lència ha dit, y també en lo de la
dita obra de les Ateressanes. E dits senyors deputats y oïdors, essent tornats en la casa de la
Deputació, desclogueren dita letra, la qual és
sobre lo que sa excel·lència ha dit de data de
VIIII del passat, recondida en la scrivania major.
182v

Divendres, a
liste

XVIII.

Festum sancti Luce, evange-

Dimarts, a XXII. En aquest die lo senyor deputat ecclesiàstic, lo militar absent de la present
ciutat y vegueria de Barcelona, // 183r // e los
senyors oïdors de comptes, lo militar succehint
en loc y poder de dit deputat absent, per aconsellar-se en les causes y lites que lo senyor Henric Terré, deputat real, aportà y té en lo present
a. que ... acabada interlineat al marge esquerre.

a. a continuació unes lletres ratllades.
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fer embaxada al excel·lent loctinent general y ab
ella supplicar-li lo següent:

consistori contra lo procurador del General, ultra los magnífics assessors y advocats ordinaris
de dit General, nomenaren los magnífics misser Francesc Serra y misser Thomàs Carrera,
doctors en drets, ciutadans de Barcelona.
183v

184v

Dimecres, a XXX. En aquest die los senyors deputats donar(en) licència a mossèn Pau Ferrer,
sobrecollidor del General, de anar a fer la sua
sobrecol·lecta. En aquest die se donaren les
cauquilles dels safrans a mossèn Miquel Calopa, receptor, y Melchior Ferrer, credencer lo
corrent any dels drets dels safrans, en les parts
de Urgell, a ops del exercici de lurs officis, los
quals digueren partirien lo mateix die present
per a fer dit lur exercici.

Noembre

MDLXXVII

Dimarts, a V. En aquest die, per quant estos
dies proppassats per los síndics de Cervera,
Manresa, Vilafranca de Penedès y altres universitats del present Principat, és estat deduhit als
senyors deputats que, en virtut de certa pragmàtica real, per part del excel·lent loctinent general del dit Principat, és estat manat a les dites
y altres universitats que contribuïssen en les
obres que.s fan en la vila de Perpinyà, per fortificació de aquella, y per ço pagassen les quantitats que.ls són tatxades, y açò sie contra constitucions y altres leys d’esta terra, y axí en gran
prejudici y agraví de dites universitats y de tot
lo Principat, la deffensa de les quals constitucions y leys toca a dits senyors deputats, y supplicaren a ses senyories fossen servits opposarse a la deffensa de dites constitucions y altres
leys, y procurar la reparació y remey de dits
agravis, per ço, dits senyors deputats, per aconsellar-se sobre dits negocis, nomenaren los
doctors següents, ço és, los magnífics, misser
Francesc Serra, misser Andreu Ferrer, misser
Raphel Joan Masnovell, misser Antoni Oliba,
misser Narcís Regàs, misser Thomàs Carrera.
Los quals, en aquest mateix die, vingueren en
lo consistori de dits senyors deputats, e informats largament, per ses senyories, dels agravis
pretesos per dits síndics, tractaren y comunicaren cerca de aquells lo que.ls occorregué, havent vist dita pragmàtica y les constitucions y
altres coses fahents per estos negocis, y aconsellaren a dits senyors deputats que, per ara, fessen embaxada a sa excel·lència, deduhint-li dits
agravis y supplicant-li fos servit manar-los remediar.
185r

«Per los síndichs de les universitats de Cervera y
Manresa se ha fet instància als deputats del General que se opposassen, per rahó de son offici, a la
contrafacció de constitucions y capítols de Cort
que.s pretén resulten de la publicació y exequció
de la pragmàtica, per manament de vostra excel·
lència publicada, sobre la contribució per les
obres de les muralles de la vila de Perpinyà, com
ab dita pragmàtica se impose obligació a les dites y
altres universitats y a molts vassals de barons,
compresos en lo àmbit de aquelles, de contribuir
y pagar quantitats de diners per a les dites obres,
lo que appar és contra diversos capítols de Cort,
ab los quals és diposat que lo present principat de
Cathalunya y los poblats en aquell són poble líbero y exempt de tota contribució forçada, per ço
supplican a vostra excel·lència que dita pragmàtica no sie exequtada, per observança de dits capítols de Cort y constitucions.»
E per a fer dita embaxada elegiren los senyors
Joan Vila, canonge de la Seu de Barcelona, Galceran Burguès y de Santcliment,a donzell, en
Barcelona domiciliat, y Joan Luís Lull, ciutadà
de Barcelona.
185v

Dijous, a VII. En aquest die, de matí, los senyors deputats, seguint lo parer y consell dels
magnífics doctors, a V del corrent applicats y
consultats sobre los pretesos agravis de la contribució de les obres de Perpinyà, delliberaren

Los quals, lo mateix die aprés dinar, vingueren
en consistori per orde dels senyors deputats, y
per ses senyories foren informats de dita embaxada y del que en ella havien de dir y explicar a sa
excel·lència, y essent-ne ben informats anaren,
encontinent, a explicar dita embaxada a sa excel·lència de qui tenien ja hora y licència.
E tornats poc aprés, dits senyors embaxadors en
dit consistori, hont los dits senyors deputats los
aguardaven, referiren a ses senyories que, havent largament explicada dita embaxada a sa
excel·lència, los ha respost, en effecte, que havia
quatra-cents anys que semblants contribucions
per a fortificacions se feyen, y que ja en temps
del emperador se eren practicades, y axí no sabia
com ara.s deya que era contra capítols de Cort y
constitucions, y que per ço li donassen un memorial de dites coses que ell lo manaria veure, y
si era contra constitucions manaria veure de què
modo se podria assentar. E replicant-li dits senyors embaxadors que sa excel·lència fos servit
de fer-ho ben mirar, perquè per ventura no.s trobaria queb se hagués fet contribució pecuniària
per a fortificacions, sinó era en Corts Generals,
de consentiment del rey y dels tres braços y no
per pragmàtiques, sa excel·lència respongué, en
effecte, que tants millanars tingués com se eren
fetes dites contribucions per pragmàtiques.
a. A continuació ratllat y Joan T.
b. A continuació ratllat may.
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186v

Dissapte, a XVI. En aquest die mossèn Pau Fer
rer, sobrecollidor del General, vingué en lo
consistori dels senyors deputats, y presentà y
dexà libre de la Creueta, qui dix a XIIII del cor
rent arribà de fer la sua sobrecol·lecta.

187r

Dilluns, a XXV. Festum beate Catherine, virginis
et martyris.

187v

Dimarts, a XXVI. En aquest die lo magnífic misser Francesc Gort, altre dels magnífics assessors
y advocats ordinaris del General, vingué en lo
consistori dels senyors deputats, hont havie
molta no venia per causa de sa indisposició corporal.
En aquest mateix die, lo magnífic misser Martí
Joan Franquesa, doctor del Real Consell y advocat fiscal criminal en lo present principat de
Cathalunya, vingué en lo consistori dels senyors deputats y, aprés de haver recordat, de
part del excel·lent loctinent general a dits senyors deputats, la resposta que sa magestat, o
per ell, dit excel·lent loctinent general, spera
del que pretén cobrar del residuo del diners
dels serveys de les Corts Generals, reservats per
als agraviats, digué a dits senyors deputats, de
part de dit excel·lent loctinent general y de tot
lo Real Consell Criminal, en effecte, que, pus
les cases del General e que dits senyors deputats
tenen en la plaça del Rey, junct als càrcers reals
de la present ciutat, són estades fetes per dit General per acommodar y facilitar lo exercici de la
justícia en los presos y detinguts en dits càrcers
reals, y per aqueix effecte dit Real Consell té
molta necessitat de poder-se entrar y exir, de
dita casa en fora, en dits càrcers per lo portal,
que a dits senyors deputats apparegués ésser
millor, per ço sa excel·lència rebrà molt gran
servey, y dit Real Consell molt gran mercè, que
dits senyors deputats manen, lo més prest que
sie possible y en lo loc hont millor los apparega,
obrir un portal per lo qual se puga entrar y exir
de dita casa del General en dits càrcers reals, lo
qual estiga en facultat de dits senyors deputats
fer-lo tancar y obrir, per qui y com millor los apparega, yb si a dits senyors deputats appar, manen tancar lo portal que ara està fet, perquè sa
excel·lència y dit Real Consell ne restaran molt
satisfets. E los dits senyors deputats li respongueren que procurarien en servir a sa excel·lència y correspondre al desig de dit Real Consell.

188r

Divendres, a XXVIIII.o En aquest die los senyors
deputats manaren al magnífic misser Francesc
Gort, altre dels magnífics assessors y advocats
ordinaris del General, que, de part de eses senyo-

ries, anàs al excel·lent loctinent general, y en resposta del que a ses senyories digué a VII del passat, li respongués y digués lo següent, ço és:

[1577 ]

«Des del die que vostra excel·lència envià a demanar als deputats no han dexat ningun die de
fer regonèxer, per tres officials de la casa, los libres dels Compartiments y Comptes de les
Corts des del any MDLXIIII, y per ser tants los
libres y los partits quasi infinits, no és estat possible acabar-ho fins vuy, ab tot que moltes nits
si ha vellat, per lo desig que se ha tingut y té de
donar a vostra excel·lència, ab tota brevedat,
satisfació, vuy se és acabat y ho tenen a punct, y
axí suppliquen a vostra excel·lència que si serà
servit nomenar persones qui vejen lo que se ha
fet, vostra excel·lència les nomene, perquè se’ls
mostrarà molt cumplidament tot lo que se és
fet y la resolució de tots los comptes.
188v

Quant en lo de la obra de la Dressana, los deputats desitjen fer lo que cumple al servey de sa
magestat, conforme a la obligació de son offici,
y axí fan diligència en cercar lo que per capítols
de Cort poden y estan obligats a fer en aqueix
negoci.»
E aprés dit magnífic misser Gort referí en consistori, als senyors deputats, que, havent explicat a sa excel·lència lo sobredit, li ha respost, al
primer cap, que sa magestat li tenia encarregat
molt aqueix negoci y, que per lo correu que era
vingut últimament de cort, ne havia rebut carta
de sa magestat scrivint-li si donàs conclusió,
per lo que tenia ja consignat aquexos diners per
coses que convenien al bé públic de aquest
Principat, y que per ço havia manat a misser
Franquesa ho solicitàs, y que parlaria ab lo mestre racional y li diria lo que li enviaven a dir. E al
segon cap, li respongué que sa magestat desitjava molt se acabàs aquexa obra, y sa excel·lència també, perquè han de venir galeres les quals
se han de posar y recollir en dita Dressana, y
serà molt gran dany y gasto per a sa magestat
haver-les de fer cobrir, y que pus han derrocat y
descubert aqueix trast en lo qual hagueren pogut estar ab molta commoditat dites galeres,
que.l acaben o tornen de la manera estava, o
que.s determinen del fahedor.
Dissapte, a XXX. Festum sancti Andree, apostoli.

189r

a. a continuació ratllat s.
b. y ... està fet interlineat al marge esquerre.

Decembre

MDLXXVII

Dilluns, a II. En aquest die lo senyor deputat ecclesiàstic, lo militar absent de la present ciutat y
vegueria de Barcelona, e los senyors oïdors de
comptes, lo militar succehint en loc y poder de
dit deputat absent, per a fer los càlculs que se han
de fer en les causes que lo senyor Henric Terré,
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[1577 ]

deputat real, aportà y té en lo present consistori
contra lo procurador del General, han elegit
per calculador, per part de dit General, mossèn
Jaume Boxeda, mercader de Barcelona. E lo dit
senyor Henric Terré, deputat real, també en
consistori, ha elegit y nomenat per sa part mossèn Luís Berto, també mercader, volent totes
les dites parts que dits calculadors, per a fer los
càlculs de dites causes, tinguen les facultats, en
semblants, acostumades y necessàries.
Dimarts, a III. En aquest die mossèn Francesc
Palau, síndic de la vila de Tàrraga, vingué en lo
consistori dels senyors deputats y, de part de la
universitat de dita vila, notificà a ses senyories
los agravis que a dita universitat se fan per causa
de la contribució de les obres de Perpinyà, en
virtut de pragmàtica real. E los senyors deputats li respongueren que ja tenien notícia de
dits agravis, y que per remey de aquells, havien
feta embaxada al excel·lent loctinent general,
com està dit en les jornades precedents, essent-ne ses senyories instats y supplicats per los
síndics de Cervera, Manresa y altres.
189v

Dimarts, a X. En aquest die los senyors deputats
donaren licència a mossèn Jaume Alòs Colom,
sobrecollidor de levant, de anar a fer la sua sobrecol·lecta.

190v

Dimarts, a XVII. En aquest die, essent estats los
senyors deputats lo die abans convidats pera los
senyors don Henric Despalau y Miquel Bastida, per part de la excel·lentíssima senyora
dona Hierònyma de Stalric y de Requesens, per
a la sepultura dels cossos dels quòndam excel·
lentíssim senyorb don Luís de Requesens, comanador major de Castella y governador general per sa magestat en los stats de Flandes, y del
il·lustríssim senyor don Joan de Cúnyiga, son
marit y fill, los quals essent morts, ço és, dit comanador major en Flandes, y dit don Joan en
Castella, foren portats los dies proppassats en
lo monestir de Jesús, fora los murs de la present
ciutat; dits senyors deputats, lo militar absent
de la present ciutat y vegueria de Barcelona, e
los senyors oïdors de comptes, acompanyats
dels officials y ministres del General qui són en
la present ciutat, y ab los porters devant portant
les masses altes y tots ab gramalles de dol, anaren en dita sepultura en la manera següent, ço
és, que aprés de ésser portats dits cossos ab gran
pompa, serimònia y professó de dit monestir
de Jesús a la capella del palau de dit comanador
major, en la qual professó anaren y portaren lo
cap de dol los magnífics consellers de la present
ciutat y los marmessos de dit comanador maa. a continuació ratllat de.
b. a continuació ratllat s.

jor, qui.s trobaven en la present ciutat, y altres
molts cavallers y senyors parents de dit quòndam comanador major, ab infinit número de
altres cavallers y senyors de tots staments que.s
trobaven en la present ciutat, tots ab gramalles
de dol, anant devant les comunitats dels preveres dea les parròchies y convents de frares y
religiosos de la present ciutat, ab infinit número de capellans y frares, y ab les creus devant, y portant quiscú d’ells un ciri encès en la
mà, y aprés, ab son orde, més de dos-cents vassals deb les baronies de dit comanador major,
quiscú ab gramalla de dol, que per aquest effecte // 191r // foren donades, y ab una atcha
encesa y en quiscuna un escut de armes de dit
defunt, y portant-se los dits cossos ab túmols
alts, cuberts ab draps de vellut negre ab una
creu en quiscú del hàbit de Sant Yago, y escuts
de armes semblants als predits per vassalls de
dites baronies qui anaven dins los dits túmols, y
al derredor d’ells molts cavallers y parents de
dits defuncts mostrant portar aquells, lo primer dels quals anava lo del fill, y aprés lo del
pare. E aprés també que dits senyors deputats
saberen que los dits cossos y tota la dita professó era arribada en dita capella del palau,
anaren allí acompanyats com és dit, y per los
dits magnífics consellers, qui ja eren en dita capella y estaven assentatsc al altar major de
aquella, a la part del Evangeli, tenint quiscú al
costat un de dits senyors parents y marmessors
qui tenien lo dol, alçats de peus en veure dits
senyors deputats, foren per ells rebuts ab deguda cortesia y se assentaren a l’altra part de
dit altar major. Y posats los dits cossos en dits
túmols en un gran túmol o cadafal, que per
aquex effecte estava de molts dies construït en
dita capella, cubert de draps de dol ab molts escuts de dites armes y ornat de més de tres-centes atches, y estant també tota la dita capella endolada, y per dites atches y draps molts escuts
de dites armes, y ab molta luminària per les parets de dita capella, ultra la de dites atches, se
celebrà molt solemne missa de rèquiem a cant
d’orgue. E dita missa digué lo reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, de pontifical, ab diacha, sots-diacha y assistents canonges de la Seu
de Barcelona, y com per causa de la molta
pompa y serimònia de dita professó fos molt
gran die quant se començà dita missa, no.y hagué temps de poder-hi haver semó, sinó que.s
dexà per lo endemà. Y acabada dita missa y altres solemnitats de dita sepultura, dits senyors
deputats, ab dita companyia, se’nd tornaren a la
present casa de la Deputació, y los dos dies sea.
b.
c.
d.

de les parrochies interlineat.
a continuació ratllat dit.
a continuació ratllat a la part.
se’n tornaren interlineat.
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578

güents anaren a la celebració de les altres misses que, ab semblant solemnitat, se celebraren
per los senyors inquisidors.
191v

Dijous, a XVIIII. En aquest, aprés dinar, los
senyors deputats, lo militar absent de la present ciutat y vegueria de Barcelona, e los senyors oïdors de comptes, acompanyats de sos
officials y ministres, y ab los porters devant,
anant tots ab gramalles de dol, anaren al dol
que en aquestos tres dies se tenia en casa de la
dita excel·lent senyora dona Hierònyma de
Stalric, per la mort de dits senyors sos marit y
fill.

196v

Dimecres, a XII. Primus dies Quadragesime et
festum beate Eulalie, virginis.

197r

Dissapte, a XXII. Festum cathedre sancti Petri
Antiochie. En aquest morí Jaume Joan Bosc, un
dels porters deservints la present casa de la Deputació. L’ànima del qual lo senyor tinga en la
sua glòria.

197v

Dilluns, a
toli.

Dilluns, a XXIII. En aquest lo senyor deputat
militar qui era arribat de Çaragoça a XXI del
corrent, vingué en lo present consistori.

Any

MDLXXVIII

Dimecres, a XXV. Festum Nativitatis Domini
Nostri Jesuchristi.
Dijous, a
martyris.

XXVI.

Festum sancti Stephani, protho-

Divendres, a XXVII. Festum sancti Joannis, evangeliste.
Dissapte, a
cencium.
192r

Janer

XXVIII.

Festum Sanctorum Inno-

MDLXXVIII

Dimecres, lo primer, Festum Circuncisionis
Domini.
193r

Dilluns a VI. Epiphania Domini.

194r

Divendres, ab XVII. Festum sancti Antonii.

194v

Dilluns, a
tyris.

195v

Febrer

XX.

198r

Festum sancti Sebastiani, mar-

MDLXXVIII

Diumenge, a II. Purificacio Beate Marie.
196r

Festum sancti Mathie, apos-

Dimarts, a XXV. En aquest die, de matí, lo honorable y discret mossèn Francesc Gual, notari
de Barcelona, síndic de la matexa ciutat, vingué
en lo consistori dels senyors deputats y, de part
dels molt magnífics senyors consellers de dita
ciutat, digué a ses senyories que dits senyors
consellers eren certificats que lo molt il·lustre
senyor portantveus de general governador en
lo present Principat, qui per absència del excel·
lent loctinent general de present presideix en
la present ciutat y en tot lo Principat, havia fets
y expedits molts commissaris per tota Cathalunyaa, y perquè tal no pot fer y és contra constitucions, privilegis y altres leys de la terra, dits
senyors consellers ho notifican a dits senyors
deputats per a què mane remediar lo agravi que
del sobredit se reb, pus a ses senyories directament toca la conservació de dites leys y la reparació dels agravis que cerca de aquelles se reben.
E més los dix que los jutges de taula havien
creat en sot-veguer mossèn Luís Frexes, lo qual,
per no concórrer ab ell les parts y qualitats necessàries per a semblant càrrec, no paria degués
tenir, ni exercitar, l’offici, y que tambéb per açò
se contrafeya a constitucions, privilegis y altres
leys de la present ciutat y de tot lo Principat que
tenien necessitat de ésser molt conservades, y
axí també los senyors consellers pregaven a ses
senyories volguessen posar en tot la mà, procurant opportú remey, com dits senyors deputats
són obligatsc, qui al dit síndic respongueren
que mirarien en fer per remey de tot lo sobredit
lo que més convindria, segons són obligats.

Dissapte, a XXI. Festum sancti Thome, apostoli.
En aquest die, al vespre, lo molt il·lustre senyor don Berenguer de Castro, baró de la Lacuna, deputat militar,a venint de Caragoça,
hont havia molt era anat, arribà en la present
ciutat.
192r

XXIIII.

[1578 ]

Dimarts, a XI. Dies Carnisprivii.

Dimecres, a XXVI. En aquest die Bernat Cors,
cunyat de Jaume Joan Bosc, quòndam, porter
deservint la present casa qui morí a XXII del
corrent, de part de Catharina Bosc, vídua relicta de aquell, ha portat y dexat als senyors deputats en son consistori les tres mases del General que dit quòndam Jaume Joan Bosc, per
son offici, tenia, ço és, una gran, altra mitjana y
altra xiqueta, y les claus deld dit consistori y de
a.
b.
c.
d.

a. a continuació ratllat arribà.
b. a continuació ratllat x.

a continuació ratllat y que.
a continuació ratllat de.
a continuació ratllat qu.
a continuació ratllat con.
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[1578 ]

altres instàncies de la present casa que també,
per son offici, tenia. E dits senyors deputats,
encontinent, lliuraren les dites masses a mossèn Joan Pau Ciurana, adjunct del regent los
comptes, y les dites claus a Melchior Rovira, un
de dits porters.

Mars

201r

Dimecres a V. En aquest die, també aprés dinar,
vingueren los dits doctors applicats sobre dits
agravis.

MDLXXVIII

Dissapte, lo primer. En aquest die los senyors
deputats deliberaren procurar de fer remediar
lo agravi que lo molt il·lustre senyor portantveus de general governador, en absència del
excel·lent loctinent general, fa a tot lo Principat
en fer y crear commissaris y trametre’ls per tota
la terra, residint ell en la present ciutat y vegueria de Barcelona, y lo agravi per dit // 198v //
excel·lent loctinent general fet a les generalitats
del present Principat, per haver remès y donat,
a dit portantveus de general governador, les
composicions de diversos reos de Empurdà
qui, per regalies reals y altrament, eren presos
en la règia cort, y havent-se de composar, tocava dita composició a la règia cort y no a la de
dit governador, per lo que lo dit General, de dites composicions, ha dexat de rebre los drets de
les haveries que li tocaven y devia rebre, per ésser estats dits reos en poder de la règia cort, y
dita remesa a dit senyor governador sie estada
feta de gràcia y no.s pogués ni degués fer en prejudici de dit General. E de fer també remediar
lo agravi que lo commissari de la cruzada fa en
haver creats officials de la sua pretesa cort, y en
fer-los anar ab vares e insígnies altes com a officials de la cruzada per ésser officials nous, y ésser prohibit per constitucions y altres leys. E lo
agravi també per lo dit portantveus de general
governador fet en decretar, indegudament y
contra forma acostumada, una supplicació pera
lo síndic del General a ell presentada, la qual ab
dita decretació al peu és açí cosida. E per entendre y aconsellar-se del que.s devia fer per remediar dits agravis delliberaren aplicar en son consistori y consell, los magnífics misser Pere
Aylla, misser Francesc Serra, misser Andreu
Ferrer, misser Raphel Joan Masnovell, misser
Antoni Oliba y misser Francesc Fort.

Dimarts, a IIII. En aquest die, aprés dinar, los
dits magnífics doctors, applicats sobre dits
agravis del governador, vingueren en lo present
consistori y tractaran sobre aquells.

201v

Dimecres, a XII. Festum sancti Gregorii, pape.

202v

Dissapte, a XXII. En aquest die lo senyor Raphel d’Oms, oïdor ecclesiàstic, partí de la present ciutat per a visitar sa casa que té en Tar
ragona.
Dimarts, a
Marie.

203r

203v

Dilluns a III. En aquest die, aprés dinar, per
orde dels senyors deputats, vingueren en lo
present consistori los dits magnífics misser
Aylla, misser Serra, misser Ferrer, misser Masnovell, misser Oliba y misser Fort, y tractaren
sobre lo fahedor cerca dits agravis fets per lo dit
portantveus de general governadorb.

a. a continuació ratllat part do.
b. a continuació un memorial, insert en els folis 199r-199v
del dietari, i transcrit a l’apèndix 3.

XXV.

Festum Anunciacionis Beate

Diumenge, a XXX. Pascha Resurreccionis Domini
Nostri Jesuchristi.

Abril

MDLXXVIII

Dimarts, a VIII. En aquest die vingueren en lo
consistori dels senyorsa // 204r // deputats
los cavallers següents, ço és, los il·lustres senyors, don Alonso de Erill y de Orcau, baró
d’Erill, don Onofre de Alentorn, senyor de
Seró, Thomàs Pujades, Miquel Salgueda, don
Hugo Palou y Marc, don Joan de Queralt,
Hierònym Bosc, don Esbert Palau, Francesc
Fivaller, Hierònym de Argençola, Francesc
Agullana y de Calders, don Dimas de Boxadós, don Phederic Palau, Bernat Joan de Yvo
rra, don Gispert de Guimerà, Luís de Claramunt, Martí Joan Spuny, Perot Amat, Joseph
Bellafilla, en Barcelona domiciliats. Y parlant
primer lo dit senyor baró d’Erill y aprés tots
los altres, per son orde, supplicaren, en effecte, a dits senyors deputats manassen mirar
y consyderar los agravis que.s pretenen resultar del «motu propri» de sa Santetat sobre lo
bandolejar, publicat los dies proppassats per
totes les yglésies parrochials del present Principat, y queb procurassen de sa Santetat remey y reparació dels agravis que per ellc se
trobarien ésser fets a ditd Principat. E los senyors deputats los respongueren que farien lo
que per sos officis y càrrecs tendrien obligació
de fer, lo qual «motu propri» ése del tenor
contengut en una còpia, o exemple de aquell,
que per memòria del esdevenidor ací està
cosida.
a. un exemplar imprès del “motu propri” està insert entre els
folis 203v i 204r del dietari i es transcriu a l’apèndix 3.
b. a continuació ratllat a.
c. a continuació ratllat s.
d. a continuació ratllat General.
e. és ... que, interlineat al marge esquerre.
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204v

Dimecres, a VIIIIo. Ena aquest die lo senyor
Raphel d’Oms, oïdor ecclesiàstic, vingué en
consistori, hont havia alguns dies no era estat
per ésser se’n anat a Tarragona, de hont dix
tornà haïr al tart.
En aquest die los senyors deputats, per a tractar
y aconsellar-se cerca lo fahedor per la publicació del «motu propri» de sa Santetat, de què.s
fa menció en la jornada de hayr, elegiren les
persones dels tres staments següents, ço és,b
per lo stament ecclesiàstic los senyors, don Miquel Tormo, prior de Besalú, Gaspar Maymó,
comanador de Sant Joan, T. Agulló, abbat,
Carles de Çagarriga, ardiacha de Benasc, Jaume
Cassador, Miquel Bonet, Joan Vila, Bernardí
Font, canonges de la Seu de Barcelona; per lo
stament militar, los il·lustres senyors, don
Alonso d’Erill, baró d’Erill, don Garau de Queralt, don Joan de Boxadós, T. Monsuar, senyor
de Favara, Galceran Burguès, Thomàs Pujades,
Jaume de Salbà, don Onofre de Alentorn, don
Henric Agullana, en Barcelona domiciliats; //
205r // per lo stament real, los senyors, Miquel
d’Oms, conseller en cap, Joan Luís Lull, Miquel Salgueda, Luís Gibert, Miquel Bastida,
Joan Luís Cornet, Jaume Vila, T. Junyent, ciutadans de Barcelona. E també sobre lo mateix
anomenaren, per a tractar y aconsellar-se, los
theòlecs següents, ço és, los reverents pares,
mestre Thomàs Alaix, prior de santa Catharina
del orde de Predicadors, mestre Ramon Pasqual de dit monestir, mestre Joseph Ram, prior
de sant Agustí, mestre T. Pedrolo del monestir
del Carmen, mestre T. de Oliver, prior de Natzaret. E també los doctors en drets següents, ço
és, los magnífics, misser Pere Aylla, misser Joan
Exerrat, misser Benet Pau Prexana, misser Andreu Ferrer, doctors en drets, // 205v // misser
Guillem Sunyer, misser T. Mir, misser Francesc
Fort, misser Antoni Oliba, misser Arcís Regàs,
misser Francesc Ubac, misser Thomàs Carrera,
misser Joan Castelló, doctors en drets.c
Embaxada al senyor governador. En aquest
mateix die de dimecres a VIIII de abril, tenint
los senyors deputats entès, per los doctors en
açò applicats y consultats, lo que.s podria y devia fer per remey dels agravis dels molts commissaris que fa lo senyor governador, y de les
composicions que lo excel·lent loctinent general li ha remeses y donades, y dels officials de la
a. en ... tart, interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat per lo stament ecclesiàstic.
c. a continuació ratllat Dijous X. En aquest die, aprés dinar,
per orde de ses senyories, de les dites persones eletes dels,
tresta, tres staments per a tractar sobre lo fahedor cerca la
publicació de dit «motu propri», vingueren en lo present
consistori les següents, ço és, per lo stament ecclesiàstic los
senyors don Miquel Tormo, prior de Besalú, Jaume Cassac.

cruzada, y de la indeguda forma de decretació
de unaa supplicació de què.s fa menció en la jornada del primer de mars proppassat, determenaren ésser feta embaxada // 206r // a dit senyor
governador, y que se li digués y explicàs, de part
de dits senyors deputats, que ses senyories havien entès que en Barcelona exercia lo càrrec y offici de sots-veguer, mossèn Luís Frexes, lo qual
haurien provehit los jutges qui vuy eren de taula
de dit offici, y com, conforme a les constitucions
generals y leis de aquest Principat, és cert, no pot
tenir ni exercir algú dit offici de sot-veguer que
no sie persona de honor, lo que se és entès e usat
en lo sot-veguer de Barcelona, y que la tal persona de honor fos persona militar, les quals qualitats com no concorreguen en la persona del dit
Frexes, a més de ser persona de poca edat, experiència y authoritat, e per ço, per observança de
dites constitucions, fes, dit senyor governador,
se anomenàs altra persona per a dit càrrec de
sots-veguer, en la qual concorreguessen les qualitats requisides y necessàriesb per a poder tenir
dit offici. E més, que dits senyors deputats havien sabut y entès que los commissaris de la santa
crusada, los quals residexen ací a la present ciutat, havien provehit y creat alguns officials per al
exercici dels negocis ocorrian de dita crusada,
als quals feyen portar, com de fet portaven, unes
vares largues, com a insígnies de officials, y que
per quant, conforme a les dites constitucions de
aquest Principat, no·s podien crear officials
nous, ni menys poden ninguns officials portar
dites insígnies de vares, com sie insígnia pròpria
y particular dels officials reals, y axí, per conseqüent, prohibida a què altre qualsevol official no
la puga aportar, fos, per ço, servit, dit senyor governador, en remediar dit fet com a prejudicial a
dites constitucions y a la authoritat y prehiminència dels officials reals de sa magestat. E més,
que havien dits senyors deputats que dit senyor
governador havia fet exercir lo càrrec y offici de
algutzir seu a...,c criat de sa casa, tenint dit offici de algutzir mossèn Ballet, y exercint dit Ballet dit offici havia dit senyor governadord nomenat aquell altre, portant aquell bastó de
algutzir públicament per la present ciutat, lo
qual acte com sie cert ésser contra constitucions de aquest Principat, com segons la disposició de aquelles no pot tenir dit senyor governador sinó un algutzir, ni pot haver dos
// 206v //ealgutzirs, e per ço dit negoci se assentàs de manera que lo agravi fet se remediàs, y en
lo d’açí avant se tingués particular compte en no
fer-se aquell ni altres actes en violació de dites
constitucions. E més que havien entès que ell,
a.
b.
c.
d.
e.

[1578 ]

a continuació ratllat provisió.
a continuació repetit y necessàries.
a continuació un espai en blanc.
a continuació ratllat a.
a continuació ratllat y.
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dit senyor governador, havia creat molts commissaris los quals anaven exercint y fent actes y
jurisdicció per tot lo present Principat, lo que
no podia fer conforme a dites constitucions, ni
ell, ni altre official creat per ell, podia exercir jurisdicció alguna en ninguna vegueria del present Principat, sinó essent-hi present ell, dit senyor governador. E que.ll, dit senyor governador, en son consell se fehien evocacions de
causes, axí civils com criminals, y particularment de negocis tocants a les reals regalies de sa
magestat, lo que no li era permès per dites constitucions, que per ço fossen revocats tots los actes fins açí fets tocants a dits negocis, y no.s donàs loc asemblants fets com a molt prejudicials
y gravatòries y en violació de dites constitucions. E més que dits senyors deputats havien
entès que, exercint l’offici de governador del
present Principat, lo senyor don Henric de Cardona, per just impediment de ell, dit senyor governador havia conposat moltes persones en diverses parts y lochs del present Principat, les
quals eren regaliades, y per procés de regalia fet
y firmat en la règia cort impetides de diversos
delictes, y havent ja posada la mà dita règia cort
en dits negocis, al temps era açí lo excel·lent
loctinent general, y se havien contra les tals persones fetes provisions de justícia, que per ço,
sens prejudici ni approbació de dits actes, los
quals eren contra constitucions, que ab tot effecte per ara restituís y donàs dit senyor governador e, o, fer donar al dit senyor don Henric
de Cardona, son fill, tots los drets de les haveries que de les quantitats de dites composicions
// 207r //ase devian y.s guardaven a dits senyors
deputats e, o, al General de aquest Principat,
conforme a la constitució de les últimes Corts de
sa magestat celebrades en la present ciutat, y que
dites quantitats de les haveries, sens dilació ni
tardança, ab tot effecte se guiassen en la taula
de la present ciutat, a dits senyors deputats, altrament que dits senyors deputats, com a cosa
tocant als drets de dit General y a sa jurisdicció,
procehirien contra dit senyor don Henric de
Cardona y altres que en açò se trobaria tenir interès, conforme a la disposició dels capítols de
Cort sobre açò disposants, ús, pràtica y stil de
son consistori. Y que açò de aquest últim capítol se li deya per a què se evitassen conflictes y
contencions, posant ell per obra lo que se li era
estat dit, y que altra vegada se li deya que dits
senyors deputats no dexarien de procehir per
vias de justícia, fins a tant dit General fos integrament satisfet y pagat, y que los altres negocis
que li eren estats referits y explicats se li representaven extrajudicialment, per part de dits senyors deputats, com actes fets en violació de les

constitucions y leis de aquest Principat, per
quant la observança de aquelles, per disposició
de les matexes constitucions, està comanada y
comesa a dits senyors deputats. E manaren ses
senyories als magnífics misser Francesc Gort y
misser Joan Baptista Serra, assessors de dit General, que anassen a fer dita embaxada; los
quals, tornats que foren de fer aquella, referiren
en lo present consistori que, en resposta de dita
embaxada, fou dit y respost per lo magnífic
misser Francesc Puig, assessor de dit senyor governador, en sa presència y estant ajustat en sa
casa lo Real Consell Criminal, que dit senyor
governador estava prompte y apparellat de administrar justícia com bé tenia acostumat, e
que per dits magnífics assessors fou respost y
replicat que referirien lo que per dit misser
Puig, per part de dit senyor governador, los era
estat respost als senyors deputats, per a què ses
senyories pugan determenar lo que cerca dits
negocis convé fer.
207v

Dijous, a X. En aquest die, aprés dinar, per orde
dels senyors deputats, de les dites persones eletes dels tres staments per a tractar sobre lo fahedor, per los pretesos agravis de la publicació del
«motu propri» de sa Santetat, vingueren en lo
consistori de ses senyories les següents, ço és,
per lo stament ecclesiàstic, los senyors, don Miquel Tormo, prior de Besalú, Jaume Cassador,
Joan Vila, Miquel Bonet, canonges de la Seu de
Barcelona; per lo stament militar, los il·lustres
senyors, don Alonso d’Erill, baró d’Erill, Galceran Burguès de Santcliment, Thomàs Pujades, don Onofre de Alentorn, don Henric
Agullana, Jaume de Salbà, en Barcelona domiciliats; per lo stament real, los senyors, Miquel
d’Oms, conseller en cap, Joan Luís Lull, Luís
Gibert, Miquel Bastida, Miquel Salgueda, Joan
Luís Cornet, T. Junyent, Jaume Vila, ciutadans
de Barcelona.

208r

A les quals persones, abans de tractar cerca dit
«motu propi», perquè són també de les nomenades per a tractar y aconsellar-se dels agravis
resultants dels caps de les respostes fetes per sa
magestat ab sa real carta, als senyors deputats
tramesa, sobre tots los caps de la embaxada que
sobre diversos agravis en lo corrent trienni li és
feta, dits senyors deputats donaren rahó de la
causa per la qual havien differit fins ara replicar
a sa magestat, y tornar-lo a supplicar sobre dits
agravis, y de la letra que sobre açò estava ja expedida, y per propi correu era tramesa al magnífic misser Luís de Copons, advocat fiscal del
General, qui de present se troba en la cort de sa
magestat, per a què aquella done a sa magestat,
aba larc memorial en dret per jusitificació e in-

a. a continuació ratllat a dit senyor governador y que se li
digués y explicàs de part de dits senyors deputats que.

a. ab ... agravis interlineat al marge esquerre.
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formació de dits agravis, al qual misser Copons
també se scriu sobre lo mateix y se li tramet instrucció, la qual letra de sa magestat y de dit
misser Copons, ab dita instrucció, foren amostrades y legides a dites persones. E aprés dits
senyors deputats digueren a dites persones eletesa que, per molts cavallers, los era estat dit estos dies proppassats, que del «motu propi» de
sa Santetat sobre la prohibició del bandolejar,
se pretenian resultar molts agravis, y que procurassen fossen remediats per sa Santetat. E
que per ço, dits senyors deputats, pregaven a
dites persones los aconsellassen que.ls paria haver-se de fer per remey de dits agravis, perquè
ab son bon consell y ab lo que speran haver dels
doctors en drets, a qui han convocat y donat
consell sobre lo mateix, pugan assertar de fer lo
que més convinga al servey de Déu y quietut
dels poblats en aquest Principat y comtats. E
les dites persones, oÿts y entesos los dos caps de
dita proposició y relació de dits senyors deputats, y aprés de haver-los bén consyderats, parlant lo un aprés del altre per son degut orde,
tingueren per escusats los dits senyors deputats
en haver allargat fins ara la ditab resposta y rèplica, sobre los nous agravis resultants de les
respostes fetes per sa magestat en los caps de la
embaxada, y paregué’ls molt bé las letres y instrucció que sobre açò eren trameses a sa magestat y a dit misser Copons, junctament ab lo memorial en dret de dits nous agravis.
208v

ser Aylla, Sunyer, Exerrat, Ubac, Mir,a Castelló
y Regàs.
209r

Y quant en lo de dit «motu propri» respongueren, aconsellaren y molt encarregaren a dits senyors deputats facan molt bé mirar, als doctors
applicats y altres que millor los parega, quins
agravis són fets al present Principat sobre la publicació de dit «motu propri», y los que.s trobaran ésser fets, consulten ab molta diligència ab
sa Santetat, supplicant-lo sie servit remediar y
moderar dit «motu propri» en lo que com és dit
serà prejudicial.
En aquest mateix die, dels dits doctors applicats sobre dit negoci de dit «motu propri», vingueren en la casa de la Deputació y tractaren y
consultaren de dit negoci los magnífics, misser
Pere Aylla, misser Joan Exerrat, misser Guillem
Sunyer, misser T. Mir, misser Arcís Regàs, misser Francesc Ubac, misser Thomàs Carrera,
misser Joan Castelló.
Divendres, a XI. En aquest die, aprés dinar, per
a tractar y consultar sobre los propdits negocis,
vingueren en lo presentc consistori los dits mis-

a. a continuació ratllat com havi.
b. dita interlineat.
c. a continuació ratllat s.
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Dijous, a XVII. En aquest, per a tractar sobre
los negocis del «motu propri», vingueren en
consistori los magnífics misser Oliba y misser
Fort.
Divendres, a XVIII. En aquest die mossèn T.
Bas, notari, de part del senyor portantveus de
general governador en lo Principat de Cathalunya, // 209v // vingué en consistori y digué als
senyors deputats que dit senyor governador volia tornar a ses senyories resposta al que los dies
passats li trameteren a dir per los magnífics misser Francesc Gort y misser Joan Baptista Serra,
assessors del General, que per ço ses senyories
fossen servits trametre dits assessors, aquest
matí, per cobrar dita resposta. E dits senyors
deputats li digueren que.u farien. E aprés, per
orde y manament de dits senyors deputats,
dits magnífics assessors anaren a dit senyor governador, y tornats en consistori referiren a ses
senyories que lo magnífic misser Francesc
Puig, assessor del senyor portantveus de general governador, en presència de aquell y de tot
lo Consell Criminal, que en casa dit senyor governador estava ajunctat, los digué, per part de
dit senyor governador, que, encontinent, que
sa senyoria hagué entès lo que per part dels senyors deputats los dies passats li era estat referit, per fer lo que sempre tenia acostumat,
que.s fer justícia, ajuncta los dos Consells, Civil y Criminal, y.ls comunicà lo que era estat
per dits magnífics assessors del General referit,
y que quant al negoci dels sots-veguer, que dit
senyor governador tenia comesa la causa al
magnífic misser Miquel Ferrer, per a què administre justícia y provehesca lo que conforme
constitucions de Cathalunya trobaria ser fahedor. Quant, emperò, als altres caps que los senyors deputats, per a què.s pogués fer justícia
y.ls agravis que.s deduhien, se poguessen reparar, deduhissen en scrits en què y perquè se contrafà a les dites constitucions, y que sempre y
quant ses senyories ho demanarien d’esta manera, dit senyor governador estava prest y apparellat, com sempre ho havia fet, de fer y complir
lo que seria obligat per rahó de son offici, ço és,
lo que tocarà al Consell Civil, ab los doctors del
Consell Civil, y lo que tocarà al Consell Criminal, ab los doctors del Consell Criminal. E que,
encontinent, per los dits magnífics assessors
del General fou respost que, conforme a la disposició de les constitucions de Cathalunya, los
senyors deputats podien deduhir les coses sobredites per via de rahonaments y embaxades,
com ara y moltes altres vegades havien fet, y
a. a continuació ratllat y.
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que no entenien en scrits dir ni allegar cosa
ninguna, sinó que dit senyor governador, pus
ab la dita forma lícita y permesa, se li notificaven dits agravis ya rompiment de constitucions que, extrajudicialment, se li demanava y
dehia ho manàs remediar, com li era estat dit.
210r

nyors deputats y oïdors, també acompanyats
com eren vinguts.
Dimecres, a XXIII. Festa del gloriós, cavaller y
màrtyr, sant Jordi. // 211r // En aquest die se
féu molt solemne offici y sermó del gloriós sant
Jordi en la casa de la Deputació, a hont foren
los senyors deputats y oïdors de comptes,
quiscú dels quals, per si en l’orde acostumat,
vingué y se’n tornà molt acompanyat de senyors y altres persones de tots staments, axí
com també eren vinguts lo die de hair a les primeres vespres. Y vingueren los magnífics consellers y lo il·lustríssim senyor duc de Soma, y
los senyors deputats los reberen de la matexa
manera que és dit en les vespres de hair. Y cerca
lo coxí de dit senyor duc de Soma, que també
un patge li aportà, passà lo mateix que en dites
primeres vespres, ço és, que dit senyor duc no.l
volgué ans lo féu levar, y se entengué que era
per lo mateix respecte de no tenir-ne dits senyors deputats y consellers. Y digué la missa lo
dit molt reverent mossèn Jaume Oliveres, loa
Evangeli lo reverent mossèn Miquel Bonet, la
Epístola...b Caraps, canonges de la Seu de Barcelona; y predicà lo molt reverent pare Joan Pla
de la companyia de Jesús. E aprés de haver dits
senyors deputats acompanyat dit senyor duc, y
aprés dits consellers, fins al cap de la escala, se’n
anaren, y a la porta de la casa de la Deputació se
departiren y quiscú se’n anà en sa casa acompanyat com era vingut.

En aquest mateix die los senyors deputats donaren licència y manaren a mossèn Pau Ferrer,
sobrecollidor del General, que, promptament y
ab tota diligència, anàs a visitar la sua sobrecol·lecta, y portàs los libres y diners de totes les
terces degudes fins lo die present.
Dimarts, a XXII. En aquest die, de matí, per manament dels senyors deputats, foren convidades per les primeres y segones vespres, y per
la missa del gloriós Sant Jordi, les persones
que se // 210v // acostuman convidar per semblant festa y altres, conforme un memorial recondit en la scrivania major.
En aquest mateix die, aprés dinar, se feren les
primeres vespres del gloriós sant Jordi, ab la solemnitat acostumada, per lo molt reverent
mossèn Jaume Oliveres, canonge de la Seu de
Barcelona, abb dos assistents beneficiats de dita
Seu, a hont vingueren los senyors deputats y
oïdors acompanyats de molts senyors cavallers
y persones principals, y los magnífics consellers
de la present ciutat, també acompanyats com és
acostumat, y també vingué lo il·lustríssim senyor duc de Soma; y tots oÿren dites vespres; y
volent un patge de dit senyor duc posar-li lo
coxí que portava, dit senyor duc no.l volgué
ans lo féu levar, lo que se entengué ésser fet per
no prejudicar a la authoritat de dits senyors deputats y consellers qui estaven sens coxí. Y vingueren primer dits senyors consellers, y los senyors deputats, ab los porters devant ab les
masses altes, isqueren fins al cap de la escala per
a rebre’ls, y portant-los a la mà dreta fins devant
lo altar, se segueren en sos acostumats lochs. E
aprés vingué lo dit senyor duc de Soma, acompanyat de molts cavallers, y també dits senyors
deputats lo isqueren a rebre, ab dits porters,
fins al dit cap de la escalac, y.l portaren en mig
dels senyors deputats ecclesiàstic y militar fins
foren en sos acostumats lochs, lo loc del qual
senyor duc, és lo cap del bando dels nobles y cavallers. Y aprés de fetes dites vespres, lo dit senyor duc, se’n anà primer, acompanyat com era
vingut, y dits senyors deputats lo acompanyaren fins al cap de la escala de la matexa manera
que.l havien rebut. E aprés axí mateix, los dits
senyors consellers. E aprés se’n anaren dits se-

E lo mateix die, aprés dinar, per lo mateix canonge Oliveres se feren les segones vespres de
dit gloriós sant Jordi, a hont vingueren, axí mateix, dits senyors deputats y oïdors y molts altres senyors y persones, y no se’n tornaren
acompanyats, sinó que quiscú se’n anà com li
apparegué. Y com quiscun any se acostuma y en
totes les vespres, missa y altres hores de dita
festa, se féu la música y cantòria acostumada.
211v

212r

a. a continuació ratllat compliment.
b. ab ... Seu interlineat al marge esquerre.
c. a continuació ratllat y es.

Divendres, a
lista.

Maig

XXV.

Festa de sant Marc, evange-

MDLXXVIII

Dijous, lo primer. Festum beatorum apostolorum Philippi et Jacobi.
Dissapte, a III. Invencio Sancte Crucis.
Dilluns, a V. En aquest die mossèn Galceran Serapio de Sorribes, receptor del Sant Offici de la
Inquisició, vingué en lo consistori dels senyors
deputats y, de part dels senyors inquisidors,
a. lo evangeli...Caraps interlineat al marge esquerre.
b. a continuació un espai en blanc.
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convidà los dits senyors deputats per assistir
en lo acte del Sant Offici que.s farà lo dilluns
de Pascha del Sperit Sant, primervinent. E los
dits senyors deputats se offeriren servir al Sant
Offici en axò y en lo demès que occorregués.
212v

213r

Dimarts, a VI. En aquest die los senyors deputats manaren a mossèn Pau Calopa, procurador, y Miquel Camplonc, síndichs del General, notaris de Barcelona, que, de part de ses
senyories, anassen al senyor portantveus de general governador, qui per absència del loctinent general de sa magestat presideix en la present ciutat y vegueria de Barcelona, y li diguessen que dits senyors deputats han entès, y.ls és
dada quexa, que dit governador estos dies
proppassats, en virtut de les preteses pragmàtica y crides sobre lo manifest dels cavalls, havia manat pendre, de Salvador Incla, quatre cavalls, y que desitjaven, dits senyors deputats,
saber si era axí perquè enteniena quexar-se de
semblants procehiments y agravis, axí per ésser
dites preteses pragmàtica y crides contra constitucions, privilegis y altres leys d’esta terra,
com també per ésser notori a dit senyor governador y a tota Cathalunya, que sa magestat ha
manat sobreseure la exequució de dites preteses pragmàtica y crides. E dits procurador y
síndic, encontinent, anaren a dit senyor governador, y poc aprés tornaren en consistori y a
dits senyors deputats referiren haver-li dit y explicat lo que per ses senyories los era manat. E
que dit senyor governador los ha respost que
ell era molt bon cathalà y no havia manat pendre los cavalls ni la persona de Salvador Incla,
en virtut de dita pragmàtica y crides, sinó per
ésser-li estat acusat que dit Incla agabellava cavalls, y.n havia venut un amagadament a un
home qui parlava francès, trahent-lo de fora ab
excusa de fer-lo córrer, y que ja sabia dit senyor
governador que sa magestat ha manat no se
exequutàs la dita pragmàtica, y també lo virrey
quant se’n és anat li ha donat aquest mateix
orde.

Blanes vingueren en lo consistori dels senyors
deputats, y supplicaren a ses senyories volguessen informar a sa Santetata del que aparia estava
sinistrament informat cerca lo «motu propri»,
que sa Santetat ha manat publicar per prohibir
que no.s puga bandolejar.
213v

Dimarts, a XIII. En aquest die, aprés dinar, per
orde dels senyors deputats, y per aconsellar-se
del que deuen fer, per informar a sa Santetat sobre lo que aparb sinistrament ésser estat informat, en la expedició y publicació del «motu
propri», que ha manat publicar per a què no.s
puga bandolejar en Cathalunya, vingueren en
lo consistori de ses senyories los magnífics,c
misser Pere Aylla, misser Joan Exerrat, misser
Andreu Ferrer, misser Francesc Serra, misser
Arcís Regàs, misser Guillem Sunyer, misser
Joan Raphel Masnovell, misser Thomàs Carrera, misser Francesc Ubac, misser Francesc
Fort, misser Antoni Oliba, misser Joan Castelló.

214r

Diumenge, a XVIII. Festum Penthecostes.

215r

Dijous, a XXVIIII. Festum Corporis Christi.

216v

Juny

Dijous, a VIII. En aquest die festa de la Aparició
del gloriós sant Miquel.
Divendres, a VIIIIo. En aquest die mossèn Pau
Ferrer, sobrecollidor del General, vingué en
consistori y dix que hair tart arribà de fer la sua
sobrecol·lecta.
Diumenge, a XI. En aquest die los senyors don
Alonso d’Erill y de Orcau, baró d’Erill, Thomàs Pujades, don Henric Despalau, don Miquel Despalau, don Henric de Agullana, Miquel Salgueda, Gaspar Ferran y de Calders, T.
a. a continuació ratllat en.

[1578 ]

MDLXXVIII

Divendres, a XIII. En aquest die vingueren en
lo consistori dels senyors deputats los molt reverents fra Antoni Viladomar, abbat del monestir de la Portella de la religió de Sant Benet
y president major de dita religió, fra Antic Villalba, abbat de Banyoles, fra Onofre Vilana,
abbat de Sant Culgat de Vallès, fra Joan Calders, prior de Nostra Senyora de Santa Oliva,
fra T. Argençola, camarer de Sant Culgat, y fra
Benet Amat de Palou, pabordre del monestir
de Sant Pau del Camp de la present ciutat, tots
de dita religió de Sant Benet, y parlant lo dit
president, digueren a ses senyories lo agravi
que los frares de Nostra Senyora de Montserrat
procuraven fer a dita religió volent, per via de
tracte y concert que.s diu han fet ab lo prior de
dit monestir de Sant Pau, unir lo dit monestir
de Sant Pau al abadiat de Nostra Senyora de
Montserrat, y axí traure’l de la obediència de
dit president y de la regla claustral, y posar-lo
en regla observant y obediència de prelats que
no són naturals, ans extranys del present Principat, y com sie açò contra los privilegis y libertats ecclesiàstiques del present Principat, segons que molt largament dit president ho
referí, supplicaren a dits senyors deputats, qui
són protectors y deffensors de dits privilegis y
a. Santetat interlineat, damunt de magestat ratllat.
b. a continuació ratllat que.
c. a continuació ratllat misser.
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[1578 ]

libertats, fossen servits manar posar la mà en
açò, y desviar que dita unió de monestir y mutació o alteració de dita religió y regla no sie
feta. E los senyors deputats los respongueren
que per sa part procurarien de fer tot lo que per
lurs càrrecs serien obligats.
Dissapte, a XIIII. En aquest die mossèn Pau Fer
rer, sobrecollidor del General, partí de la present ciutat per anar a visitar y collir la sua sobrecol·lecta.
217v

Dimarts, a
tiste.

XXIIII.

Festum sancti Joannis Bap-

Dijous, a XXVI. En aquest die mossèn Miquel
Calopa, receptor, y mossèn Melchior Ferrer, //
218r // credencer, que són estats en lo corrent
any dels drets dels safrans en les parts de Urgell, per ésser acabat lo càrrec de lurs officis,
tornaren y arribaren en la present ciutat y restituïren a mi, scrivà major del General, los segells
de la cauquilla.
En aquest mateix die los senyors deputats, havent entès que per no ésser lo excel·lent loctinent general en lo present Principat, no.s poden fer les listes que de present se fan per la
nova extracció fahedora de deputats y, que
fent-se axí, és contra lo capítol de les Corts de
1552, qui prohibeix dites y altres listes, per açò
y per a entendre lo que per observança de dit
capítol poden y deuen fer, manaren venir en
son consistori los magnífics, misser Pere Aylla,
misser Francesc Serra, misser Joan Raphel Masnovell, misser Andreu Ferrer, misser Antoni
Oliba, misser Guillem Sunyer. Los quals dit
die, aprés dinar, vingueren en dit consistori y
cerca dit negoci tractaren y comunicaren, ab
ses senyories y ab los magnífics assessors y advocats ordinaris del General, lo que millor los
paregué per observança de dit capítol de Cort.
218v

Dissapte, a XXVIII. En aquest die los senyors deputats, havent entès que lo senyor governador
tenia preses en los càrcers reals de la present ciutat les persones de qui los dies proppassats han
robat en la casa de la Bolla de la present ciutat
una peça de tafeta, qui era de Luís Jordi, botiguer de Barcelona, manaren a mossèn Miquel
Camplonc, síndic de dit General, que, de part
de ses senyories, anàs a dit senyor governador
per a què no soltàs los dits presos fins que dits
senyors deputats, per los delictes que contra lo
General havien comesos, fossen interrogats, y
conforme a justícia castigats. Lo qual síndic,
encontinent, anà a explicar lo sobredit a dit senyor governador, y tornat, encontinent, digué
a ses senyories que lo sobredit havia dit, a dit senyor governador, en presència de son assessor,

y que dit senyor governador manàa al magnífic
misser Francesc Puig, son assessor, que respongués a dita demanda. E axí dit magnífic assessor, en presència de dit senyor governador, digué que sa senyoria manaria instruir lo procés
per lo relador, y en lo que tocaria a la jurisdicció
dels senyors deputats se miraria molt.
En aquest mateix die lo magnífic misser...b Fer
rer, advocat, y mossèn Francesc Gual, síndic de
la present ciutat, vingueren en lo consistori
dels senyors deputats y, de part dels magnífics
consellers, digueren a ses senyories que dits
magnífics consellers havien entès que les listes
que ara se fan de la extraccióc fahedora de deputats, són contra capítol de Cort, y no.s poden
fer sinó contrafahent a.n aquell, y que a més
d’açò, causan molts altres notables prejudicis
en la present ciutat y a tot lo Principat, los quals
dits magnífics consellers tenen obligació de //
219r // procurar sien remediats, y de representar y recordar-los, als dits senyors deputats, a
qui principalment per lurs officis toca la deffensa y procurar la observança de capítols de
Cort y altres leys, y de procurar també lo remey
convenient de tots altres agravis del present
Principat, y que axí, de part de dits magnífics
consellers, representaven y recordaven lo sobredit a ses senyories, supplicant-los fossen servits procurar en tot lo degut remey. E dits senyors deputats les respongueren que ja havien
hagut notícia dels matexs agravis y havien applicats doctors qui, ab los magnífics doctors de
la Deputació, los consellassen sobre lo remey
que se havia de procurar de dits agravis.
Dilluns, a XXX. En aquest die mossèn Pau Fer
rer, sobrecollidor de ponent, vingué en consistori y dix que a XXVII del corrent era arribat de
la sua sobrecol·lecta.
En aquest mateix die los senyors deputats manaren al magnífic misser Francesc Gort y misser
Joan Baptista Serra, assessors del General, que,
de part de ses senyories, anassen al senyor don
Pedro de Cardona, portantveus de general governador, y de part de ses senyories li diguessen
que // 219v //d havien entès que en la present
ciutat y en altres ciutats, viles y lochs del present
Principat se feyen listes dels qui concorren a deputats militars per la extracció proximament fahedora, y que dit acte, de fer dites listes, a més
del notable dany que resultava per a tots los poblats del dit Principat, era directament contra
constitucions de aquest Principat, per quant,
a.
b.
c.
d.

a continuació unes lletres ratllades.
a continuació un espai en blanc.
a continuació ratllat és.
a continuació ratllat Dilluns lo primer.
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sens real concessió registrada y passada per
Cancellaria, no.s podien fer dites listes, la qual
concessió per avuy no se entenia que y fos, sinó
que mossèn Sebestià Costa, scrivà de manament, com a persona privada y sens tenir dita
concessió, havia firmades y donades més de
dos-centes listes; los quals actes, com tocàs a
dits senyors deputats fer part per observança de
dites constitucions, per ço extrajudicialment
referissen a dit senyor governador per a què ell,
pus faltava en la present ciutat loctinent general, provehís de degut remey a cerca dits abusos
y procehís contra dit mossèn Costa, axí per
fer-se cosa tant prejudicial y danyosa ab la concessió de dites listes, com encara per ésser los
dits actes contra dites constitucions, de tal manera que no restàs a dits senyors deputats causa
de haver de donar esta quexa a sa magestat, en
cas quea per dit senyor governador no fos provehit de degut remey. E tornats que foren dits
magnífics assessors de fer dita embaxada, referiren a dits senyors deputats que havien trobat
al dit senyor governador en sa casa, estant ab ell
junts tots los doctors del Consell Real Criminal, y que li havien explicat tot lo sobredit, conforme per ses senyories les era estat manat, y
que dit senyor governador y aprés son assessorb
havien respost que estaven promptes y apparellats per a fer justícia, yc que axí acudissen al
magnífic misser Miquel Ferrer, doctor del Real
Consell Civil, a qui haviad comès dit negoci y
que ells, dits assessors, los havien replicat y respost que, per part de dits senyors deputats, no
se li demanava a dit senyor governador judicialment provisió de justícia sobre dites coses, de
tal manera que.s fes a instància de dits senyors
deputats, sinó que extra forman judicii se li referien y representaven dites coses y que les remediàs, conforme per son càrrec tenia obligació, y
que dites estes paraulese se’n anaren.
220r

Juliol

MDLXXVIII

Dimarts, lo primer. En aquest die los senyors
deputats,f havent rebuda una carta de sa magestat de X de maig proppassat, en què scriu a
ses senyories ésser estat servit comanar lo càrrec
de visitador dels officials reals del present Principat al reverendíssim bisbe de Oriola, lo qual
ja era arribat, y a dits senyors deputats havia
tramès dita carta, y essent informats que dit reverendíssim bisbe volia començar a entendre en
lo dit son càrrec de visitador y prestar lo jurament que és obligat sens sperar lo excel·lent
a.
b.
c.
d.
e.
f.

a continuació ratllat és feta.
a continuació ratllat s.
y que... negoci interlineat al marge esquerre.
a continuació ratllat dit.
a continuació ratllat feren.
a continuació ratllat manaren.

loctinent general, en presència del qual se ha de
prestar, per observança dels capítols de Cort
que donen forma en dita visita, manaren als
magnífics misser Francesc Gort y misser Joan
Baptista Serra, assessors del General, que, de
part de ses senyories, anassen a dit reverendíssim visitador y li diguessena que, per part de sa
senyoria reverendíssima, los era estat dit que
dins pocs dies entenia ell, dit senyor bisbe y visitador, prestar lo jurament acostumat per a poder exercir dit càrrec, y que entenia prestar dit
jurament en presència del senyor governador, y
que entès açò havien ajunctats alguns doctors
de la present ciutat, junctament ab los ordinaris
de dit General, per a què los aconsellassen si dit
jurament se podia prestar per dit visitador en
presència de dit senyor governador, o si se havia de prestar en presència del loctinent general
de sa magestat en lo present Principat, y que
dits assessors y doctors applicats, aprés de larga
disenssió y tracte sobre dit negoci entre ells tengut, attesa la disposició y forma donada en lo
capítol de Cort de la visita fet per sa magestat en
les Corts del any 1547, no podia prestar-se dit
jurament en presència de dit senyor governador, sinó que de necessitat se havia de guardar
hi hagués loctinent general, devant lo qual se
prestàs dit jurament, per quant està en dit capítol de Cort donat y ordenat, per forma substancial, que dit jurament se ha de prestar devant lo
loctinent general, y que axí en res no.s podia mudar dita forma, y més per quant dit senyor governadorb era tant solament governadorc del present principat de Cathalunya y no dels comtats
de Rosselló y Cerdanya, hont hi ha ja son particular governador, y està dit governador subjecte
a dita visita, axí que no paria que en sa persona
concorreguessen les qualitats conforme a dit capítol requirides, com en dit capítol sie disposat
se hagués de prestar dit jurament en presència
del loctinent general del present principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
lo qual té jurisdicció axí en lo present Principat
com també en dits comtats, // 220v // y no és
subjecte a dita visita, que per ço, sa Santetat volia
fer, y que estaven confiats que sa Santetat ho entendria de tal manera que no.s daria loc a contencions, majorment en un acte de visita supplicada a sa magestat moltes vegades per part de
dits senyors deputats, y que havia de advertir sa
Santetat lo dany que podia resultar pretenent-se, com és cert que se pretendría, que tots
los actes de dita visita serien nulles.

[1578 ]

E tornats que foren dits magnífics assessors de
fer la sobredita embaxada, referiren a dits sea. a continuació ratllat qu.
b. a continuació ratllat s.
c. governador interlineat.
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nyors deputats com havien explicat a dit senyor
bisbe tot lo sobredit, y que los havia respost que
ell havia apunctat ja dita difficultat abans, y que
pensava y estava determenat de consultar-ho ab
sa magestat, però que, per quant se trobaven en
la present ciutat los senyors misser Miquel
Terça y misser Paulo Pla, regents del Consell
Supremo de Aragó, que ell los havia consultat
sobre dit negoci y que li havien respost que podia prestar dit jurament devant dit senyor governador, y que axí ho faria. Al que per dits
magnífics assessors fou respost que supplicaven a sa Santetat miràs molt ans de determinarse en dit negoci, per quant cert hi hauria de
haver, sobre açò, conflictes y contencions de les
quals ne restaria molt deservit sa magestat, y
que dits senyors deputats y dits magnífics assessors y doctors mirarien si.s trobaria forma que.s
pogués prestar dit jurament, sens perjudici de
la terra y rompiment de dit capítol de Cort, y
que ab dit apuntament restaren.
221r

Dijous, a III. En aquest die los magnífics misser
Raphel Joan Masnovell y missera... Ferrer, advocats de la casa de la present ciutat, vingueren en
consistori dels senyors deputats y, de part dels
magnífics consellers de dita ciutat, digueren a
ses senyories que dits magnífics consellers havien entès que lo reverendíssim bisbe de Oriola,
elegit per visitador dels officials reals, estava posat en prestar lo jurament, per rahó de son offici,
en poder del magnífic veguer de la present ciutat
y en presència del senyor governador, per ésser
absent lo loctinent general en presència del qual
dit jurament se ha de prestar, segons forma del
capítol de Cort que dóna forma de dita visita, y
que per assistir en dit jurament havia enviat a demanar lo síndic de la ciutat, y que dits senyors
consellers, fent molta maravella que ditb reverendíssim bisbe volgués procehir contra forma
de dit capítol de Cort, en fer dita visita, havien
tingut per bé comunicar-ho ab ses senyories, per
entendre lo que.ls parria cercac la prestació de
dit jurament, y per a què aquella casa y aquesta
millor se poguessen conformar en procurar la
observança de dit capítol de Cort. E los senyors
deputats los respongueren que a dits senyors
concellers agraïen lo bon cuydado havien tengut del sobredit, y que havien entès lo mateix, y
que també se demanave lo síndic del General per
dit effecte, y axí estaven posats en haver bon consell del que se hauria de prevenir y fer, y de tot //
221v // darien part a dits magnífics consellers. E
aprés, encontinent, manaren convidar y venird
en consistori los magnífics misser Pere Aylla,
a.
b.
c.
d.

a continuació un espai en blanc.
a continuació ratllat s.
a continuació ratllat de açò.
a continuació unes lletres ratllades.

misserFrancesc Serra, misser Andreu Ferrer, dit
misser Raphel Joan Masnovell, misser Antoni
Oliba y misser Guillem Sunyer, los quals en
aquest die, de matí y també deprés dinar, vingueren en consistori, e informats per los senyors deputats y per los magnífics assessors ordinaris del General del present negoci, aprés de
haver entre ells y dits assessors del General tractata y consultat madurament, aconsellaren que
a dit visitador, y també a ditb governador y al
veguer de Barcelona, se presentassen les scriptures y requestes que.ls foren presentades, segons los actes rebuts y continuats en lo manual
de la scrivania major de dit General, en la jornada corrent.
Divendres, a IIII. En aquest die, de matí y aprés
dinar, vingueren també en consistori los dits
magnífics sis doctors per a, junctament ab los
magnífics asessors del General, tractar y aconsellar ses senyoriesc sobre lo que més avant
occorria prevenir y fer per deffensa y observança del capítol de Cort disposant de dita visita, y per levar lo abús, que com en les precedents jornades és dit, se fa de les listes dels
deputats en prejudici també y contra disposició
de altre capítol de Cort, per lo que, ab consell
de dits magnífics doctors y assessors del General, dits senyors deputats manaren presentar al
il·lustre senyor governador y a mestre Sebastià
Costa, scrivà de manament, les requestes que.s
contenen en lo acte de dita presentació rebut y
continuat en lo manual corrent de la scrivania
major, y que, per quant // 222r // no.s tenia certitat que dit senyor bisbe dexàs, per ço de voler
prestar dit jurament en poder del veguer de la
present ciutat y en presència de dit senyor governador, ni que tampoc a cerca del negoci de
les listes se fes la provisió qual convenia al servey de sa magestat y benefici públic, y en reparo
del rompiment de les constitucions del present
Principat que en tot lo sobredit se feya, y que
no obstant que dit senyor visitador differís de
prestar dit jurament, que per lo descàrrec de
dits senyors deputats y per lo bon assiento de
dits negocis, convindrie molt se’n donàs particular rahó ab una sola letra a sa magestat, perquè, més plenament informat de la veritat, era
molt cert que, per sa clemència y benignitat real
manarie que en tot fos guardat lo que cerca dits
negocis, per constitucions y capítols de Cort, és
ordenat, axí que no.s fessen dits actes sinó
guardada en tot la sobredita forma.
Dissapte, a V. En aquest die, de matí, mossèn
Andrea Aleu, secretari dels senyors inquisia. a continuació ratllat s.
b. a continuació ratllat Ferrer.
c. senyories interlineat.
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dors, vingué en lo consistori dels senyors deputats y, de part de dits senyors inquisidors, digué
que tenien notícia se estampaven en Fransa
molts libres de heretges, ab designe de portarlos en Hespanya y entrar-los per les parts de Andorra, y que com a semblants danys de la christiandat altra vegada ja sie estat provehit, ab adjutori dels senyors deputats y dels officials del
General, qui per lur orde y manament han tingut gran compte en regonèxer les bales e totes
altres coses ab que podian entrar semblants libres, dits senyors inquisidors notificant ara de
nou esta tant gran malícia dels heretges, pregaven a dits senyors deputats fossen servits manar
a tots los collidors y altres officials del General
a qui pertanga, lo que // 222v // a ses senyories
parega més convenir per a provehir que dits libres no entren. E dits senyors deputats, encontinent, se offeriren, axí en comú com en particular, afavorir, valer y servir al dit Sant Offici y a
dits senyors inquisidors, com millor se pogués
fer al servey de Déu y a total extirpació dels heretges. E per millor encaminar açò manaren al
magnífic misser Francesc Gort, altre dels magnífics assessors y advocats ordinaris del General, que, de part de ses senyories, anàs a dits senyors inquisidors, y ab ses paternitats tractàs de
quina manera serien més servits entenguessen
dits senyors, en prevenir y provehir lo sobredit.
En aquest mateix die, de matí y aprés dinar, los
magnífics misser Francesc Serra, misser Antoni
Oliba, misser Raphel Joan Masnovell y misser
Andreu Ferrer, vingueren en lo consistori dels
senyors deputats per a tractar dels negocis per
los quals eren applicats.
Dilluns, a VII. En aquest die, de matí, mossèn
Pere Joan Calvo, procurador fiscal de la règia
cort, vingué en lo consistori dels senyors deputats y, per part del senyor governador y magnífics doctors del Consell Real Criminal, los digué lo següent, ço és, que dit senyor governador y magnífics doctors // 223r // de dit Real
Consell lo enviaven allí, per a fer saber a ses senyories, com estava dit senyor governador
prompte y apparellat, per a fer justícia en lo negoci de les listes se feyen en Barcelona y en altres ciutats, viles y locs del present Principat per
la extracció de deputat militar, proximament
fahedora, conforme per part de dits senyors deputats li era estat demanat, y que per ço, ses senyories enviassen a dit senyor governador les
persones que.ls parria poden deposar en dit negoci, que ell los faria exigir les deposicions y
manarie provehir lo que seria de justícia. E dits
senyors deputats li respongueren que trametrien la resposta a dit senyor governador y Real
Consell. Y, encontinent, dits senyors deputats
manaren al magnífic misser Joan Baptista Serra, altre dels magnífics assessors y advocats or-

dinaris del General, que anàs a dit senyor governador y Real Consell Criminal y, de part de
ses senyories, los digués que, per descàrrec de la
obligació que tenen de instar la observança de
les constitucions, actes y capítols de Cort del
present Principat, havien deduhit devant dit senyor governador que en lo present Principat
no.s podien fer listes, com de fet se feyen, sens
violació y rompiment de dites constitucions, y
que no entenien ni havien entès, per instància
judicial devant dit senyor governador, a effecte
de remediar // 223v // dit excès, més de representar-li, extrajudicialment, fes servar y servàs
en dit negoci lo que per dites constitucions està
disposat, y que axí no entenien ministrar testimonis alguns com per part sua los era estat demanat, com dita ministració de testimonis toque als qui fan instància a dit negoci y no als
dits senyors deputats, majorment que en lo que
toca al rompiment de dites constitucions, és lo
negoci de tal qualitat, que no són menester testimonis, quant als altres abusos que de aquí resulten és lo negoci tant públic y palès en la present ciutat, que de moltes persones ho poran
entendre si volen inquirir-ne, y que no és estada, ni és la intenció de dits senyors deputats,
que la requesta per lo síndic del General a cerca
dit negoci al dit senyor governador presentada,
fes decretació ni commissió de causa, com han
entès que per dit senyor governador s’és feta,
per quant dita scriptura de requesta fon donada, com en ella se conté, extra forman judicii,
y que per ço dita commissió, si tal s’era feta, la
revocàs dit senyor governador.

[1578 ]

E tornat que fon dit magnífic assessor en consistori, referí a ses senyories que havia explicat
lo sobredit al dit senyor governador y al Real
Consell Criminal, que en sa casa estaven ajunctats, y que lo magnífic assessor de dit senyor governador, y alguns altres doctors del Real Consell qui allí eren, li han respost // 224r // que
entenien que los senyors deputats sabien lo qui
en açò podien saber, y que axí havia paregut al
dit Consell Real se’ls digués, per dit mossèn
Calvo, procurador fiscal de la règia cort, lo que
dalt està dit. Al que respongué dit magnífic
misser Serra que ja tenia dit a sa Santetat y a ses
magnificències, que los senyors deputats havien fet ja lo que tocava a ells, y que ell, dit senyor governador y magnífics doctors del Real
Consell Criminal, enviassen los procuradors
fiscals de sa cort per a què se informassen dels
testimonis que a cerca dit negoci los parria convindrie ministrar, que era tant públic que ab
prou facilitat ho trobarien, y que era gran novedat voler fer procuradors fiscals als senyors deputats, y que.ls certificava que, si en dit negoci
no.s provehia lo assiento qual convenia a la observança de dites constitucions y benefici pú-
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blic, ne darian dits senyors deputats particular
rahó a sa magestat.

concórrer per a deputats y oïdors, en la extracció fahedora lo die de la propvinent festa de la
gloriosa santa Magdalena, per lo trienni primervinent, que començarà lo primer de agost
del corrent any, y continuaren aquella fins a
Galceran de Gravalosa, ensaculat per deputat
militar de la vegueria de Barcelona, inclusive,
dexant a major del·liberació, en los següents
dies fahedora, la habilitació o inhabilitació de
alguns dels ensaculats per a deputats y oïdors
ecclesiàstichs y per a deputats militars, per
causa de les pretensions o dubtes que contra
ells són pretesos y posats, y també dexaren y
prorogaren per als dies següents lo que de dita
habilitació més avant restava.

En aquest mateix die, de matí y aprés dinar,
vingueren en consistori los magnífics misser
Raphel Joan Masnovell, misser Antoni Oliba,
misser Andreu Ferrer y misser Guillem Sunyer,
y tractaren sobre los negocis per los quals sóna
applicats.
En aquest die morí lo magnífic misser Pere Çabater, doctor del Reyal Consell Civil, cuius
anima requiescat in pace.
224v

225v

Dimecres, a VIIII. En aquest die los senyors deputats manaren als magnífics misser Francesc
Gort y misser Joan Baptista Serra, assessors y
advocats ordinaris del General, que anassen al
il·lustre portantveus de general governador de
Cathalunya y al Real Consell Criminal, en casa
dit senyor governador ajunctat, y de part de ses
senyories los diguessen que...b

226v

Dijous, a X. Festa votiva del gloriós sant Christòphol.
Divendres, a XI. En aquest die, de matí, vingué
en lo consistori dels senyors deputats mossèn
Jaume Alòs Colom, sobrecollidor del General,
qui dix arribà hair tart de fer la sua sobrecol·lecta de levant.

226r

Divendres, a XVIII. En aquest die, aprés dinar,
dits senyors deputats, ab dita intervenció y consell, continuaren la matexa habilitació y perquè
no se acabà fou prorogada a altra die, y també
adherí y consentí lo senyor deputat ecclesiàstic.

Dimarts, a XV. En aquest die lo senyor deputat
ecclesiàstic, per causa de sa indisposició corporal, dexà de venir en consistori, però consentí y
adherí a tot lo que per los altres senyors deputats y oïdors de comptes,c és estat fet en lo present die.
Dimecres, a XVI. En aquest die, aprés dinar, los
senyors deputats, lo ecclesiàstic per sa indisposició corporal absent del consistori, emperò havent primer consentit a.n aquest y altres actes
lo mateix die fets en dit consistori, ab intervenció dels molt reverent y magnífics oïdors de
comptes, e ab consell y parer dels molt magnífics senyors misser Miquel Ferrer, misser Miquel Cordelles, misser Martí Joan Franquesa y
misser Miquel Ferrero,d dels Reals Consells Civil y Criminal del present Principat, respectivament, doctors a la present habilitació per dits
senyors deputats voluntàriament applicats, e
ab consell també y parer dels magnífics assessors y advocats ordinaris del General, començaren la habilitació de les persones que havien de
a.
b.
c.
d.

Dijous, a XVII. En aquest die, aprés dinar, los
dits senyors deputats, lo ecclesiàstic com és dit
per sa indisposició absent, e qui consentí y adhería a.n aquest y tots altres actes lo mateix die
fets en dit consistori, ab intervenció de dits oïdors de comptes y ab dit consell voluntari de
dits magnífichs doctors dels Reals Consells y
assessors y advocats del General, continuaren
la dita habilitació dels qui havien de concórrer
per a deputats y oïdors, y perquè no fou acabada se prorogà per a altre die.

Dissapte, a XVIIII. En aquest die, aprés dinar,
dits senyors deputats, ab dita intervenció y consell, continuaren la matexa habilitació, y perquè
no se acabà fou prorogada a altre die, y també
adherí y consentí lo senyor deputat ecclesiàstich.
227r

a continuació ratllat obliga.
text inacabat.
a continuació ratllat seria feta.
a continuació ratllat doct.

Diumenge, a XX. En aquest die, aprés dinar, los
dits senyors deputats, abb dita intervenció y
consell, continuaren la matexa habilitació, y
perquè no se acabà fou prorogada altre die, y
també adherí y consentí lo dit senyor deputat
ecclesiàstic per sa indisposició absent.
Dilluns, a XXI. En aquest die, aprés dinar, dits
senyors deputats, ab dita intervenció y consell,
continuaren la matexa habilitació y aquella acabaren. Y també adherí y consentíc en tot lo senyor deputat ecclesiàstic, qui per causa de dita
sa indisposició corporal absent del consistori.
Dissapte, a XXII. Festa de la gloriosa santa Magdalena. En aquest die se féu extracció de depua. a continuació ratllat a tota.
b. a continuació ratllat it.
c. a continuació ratllat s.
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Seu de Barcelona, Onofre Cerveró, donzell en
Leyda domiciliat, misser Montserrat Monfar,
doctor en drets, ciutadà de Barcelona.

tats y oïdors per lo trienni primervinent, ço és,
de matí, de deputats, y aprés de dinar, de oïdors.
E foren extrets per a deputats los molt il·lustres
reverendíssim y magnífic senyors, fra don Benet
de Toco, bisbe de Gerona, don Philip Galceran
de Pinós y de Castro, bescomte de Evol, Antoni
Joan Bolet, burguès de la vila de Perpinyà.
227v

E per a oïdors de comptes foren extrets los molt
reverent y magnífics, mossèn Joan Vila, prior
de Santgenís, bisbat de Urgell, canonge de la

[1578 ]

Divendres, a XXV. Festa del gloriós apòstol sant
Jaume.
Dissapte, a XXVI. Festa de la gloriosa santa
Anna, mare de Nostra Senyora.
228r

Finit triennium
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Apèndix 1

[1571 ]

VERSIÓ DUPLICADA DELS ASSENTAMENTS CORRESPONENTS
ALS MESOS DE JULIOL A SETEMBRE DE 1571
Folis 196r a 228r del dietari 177

196r

197r

Dimecres, a XI de juliol 1571. Los senyors deputats y hoÿdors de comptes, absents los senyors deputat ecclesiàstic y hoÿdor militar,
[mana]ren a mossèn Miquel Ciurana y a misser Francesc [Sans] que anassen a casa de la
ciutat e diguessen als senyors consellers, de
part del concistori, com assí se ere entès [...]
del senyor don Joan de Àustria, [...] capità general, [...]aarmada maríttima, o volrien [...]
de la causa criminal de mossèn Terrades, cavaller de [Girona, el qual estava pres] en los
càrcers comuns de la present [ciutat, com] segons se diu serie [ja] en galera, y que [també]
se ere entès que conexien de una altra causa
criminal de Cristòfol Castanyer, calsater de la
present ciutat, lo qual stà pres en galera per
manament de dit senyor don Joan, y que dits
officials de dit senyor don Joan, [...] capità general, haurien exercit actes [jurisdiccionals]
dins la present ciutat, y que per parèxer-los
[que] les [dites coses] eren contra constitucions de Cathalunya y libertats de la [terra],
dits senyors deputats los ne feyen part, perquè tots juncts entenguessen en què.s remediàs tot. E aprés, tornats los dits mossèn Ciurana y misser Sans en concistori, refferiren
que dits senyors consellers los havien dit que
[agreïen] a dits senyors deputats lo dit advertiment, y que ells applegarien les persones
que acostumen, y mirarien lo que convindria
fer sobre dits negocis, y que lo que resoldrien, farien a saber assí.

mossèn Terrades y de [...] y de Cristòfol Castanyer, y [...] eren negocis de molta importància
[...] havien resolt de aplegar demà [...] y les
[mateixes persones] sobre [...] per mirar [...]
tot lo que serie [...] de ditas cosas, y que [...]a[o
que no.s fes] [...] a la ciutat ni al [present] [...],
ni [als] privilegis de [aquest] [...] rahó al consistori. E lo dit senyor [...] respongué que ell [...]
lo bon [...] consellers [...]by havie [...] anar [...]
concistorialment [...] [loctinent] general, per
[...] rahó [...] y supplicar-li [fos servit] de remediar los agravis que.s [...] ésser fets a la terra en
dits fets [...] mossèn Terrades y Cristòphol
Castanyer.c
199r

Divendres, a XIII de juliol MDLXXI. En aquest
dia los senyors [Galceran] Burguès y Joan
Luýs Lull vingueren de casa de la ciutat, assí
[...] dels senyors consellers yb no [...] sinó el
senyor deputat militar, per ser hora [...], digueren a dit senyor deputat militar [...]cde
a. [...] armada maríttima interlineat, damunt d’una paraula
il·legible.
b. y...militar interlineat al marge esquerre.
c. a continuació un espai il·legible de 3 línies.

Dimecres, a XI de juliol 1571. Los senyors deputats determinaren que lo síndich del dit General anàs al excel·lentíssimo senyor lloctinent
general per a demanar-li hora, a effecte que los
dits senyors deputats puguessen anar-li parlar
[de] certas cosas, que concorrian per bé y utilitat del present Principat y descàrrec de llurs officis. Dit dia referí lo dit síndich a dits senyors
deputats, que sa excel·lència [deya que], para
las deu hores lo endemà, podian acudir a parlar-li.
Dijous, a XII. En aquest dia los dits senyors deputats determinaren, per certs y bons respectes
llurs ànimos movents, que lo senyor deputat
militar y misser Francesch Sans, altre dels assessors ordinaris de la casa de la Deputació, anassen al dit excel·lentíssimo senyor lloctinent general y supplicassen a sa excel·lència, de part
del concistori, fos servit manar provehir y remediar los excessos y agravis que en la present
ciutat se feyan per alguns officials de las galeras,
ab violació manifesta de les constitucions del
present Principat y, senyaladament, en [...] los
procehiments fets en la persona de Christòfol
a. a continuació un espai il·legible d’una línia.
b. a continuació un espai il·legible d’una línia.
c. a continuació el foli 198 il·legible.
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Castanyer, calsater, ciutadà de la present ciutat,
provincial, segons havia entès, y no stipendiat,
lo qual stà detingut pres en las galeras; havent// 199v // lo pres dins la present ciutat sens aprovisió, assistència, ny manament de sa excel·
lència, ny official ordinari, essent cert que la
captura, procehiments y càstich toca a sa excel·
lència e o als officials [...] ordinaris del present
Principat. Y aixía mateix [...] los [dits] procehiments que han entès que per dits officials de galera se són fets [...]benquestes y [...] testimonis
y exercici dec actes judicials y jurisdiccionals,
en molt gran prejudici de les constitucions del
present Principat, y també end la exequció de
[...] fetae en la Draçana, assistint-hi un algutzir
de las galeras. Y que havian tambéf entès que sa
excel·lència volrie lliurar la persona de mossèn
Terrades al senyor don Joan de Àustria, com ha
capità general de la mar, per a [què.l] castigàs,
havent, segons se [pretén], delinquit en la terra,
y per consegüent, encara que fos capità y stipendiat, havent, com dit és, delinquit en terra,
la punicióg y coneixensa del dit Terrades [tocava] a sa excel·lència, y [se havia de judicar] [...]
leys de aquesta terra, lo que si [...] permetrà o
feya, seria molt gran prejudici del present Principat. Y axí, encontinent, dit senyor deputat
militar y misser Francesch Sans anaren a sa excel·lència ab lo predit orde, tocades les deu hores de migdia. Dit dia, deprés dinar, dit senyor
deputat militar refferí en consistori, comh ell y
dit misser Francesch Sans, // 200r // havian parlat ab sa excel·lència y dit lo que per lo concistori havia determinat que li diguesen, y que havent-lo-y dit particularment com lo concistori
havia determinat, los respongué que a ell li pesava que.s fossen fetes les coses per dit senyor
deputat a [...] sa excel·lència refferides, y que
ell, al temps que.s feyan, no.n tingué notícia,
però que aprés ne havia donada rahó al senyor
don Joan del que sos officials feyan en la terra, y
que, havent-li donada rahó, no podia bonament procehir contra dits officials de dit senyor
don Joan, per ésser sa altesa de la importància y
calitat que és, que a ésser qualsevol altre, que ell
se’n fóra avingut ab ell y que haguera fet lo que
li tocava, y encara que sa excel·lència pochs dias
fa hagués manat traure de la presó al dit Christòfol Castanyer, en la qual,i a instància del procurador fiscal, era stat posat pensant que fos
soldat, però que aprés havia volgut fer exament
a. així mateix interlineat.
b. [...] interlineat.
c. de interlineat.
d. en la interlineat, damunt de fer alguna ratllat.
e. feta interlineat.
f. també interlineat.
g. a continuació ratllat se.
h. a continuació ratllat ho.
i. a continuació unes paraules ratllades.

si.u era o no, y que havia trobat que no era soldat, y que per ço havia tractat ab dit senyor
don Joan de Àustria que sa altesa li manàs remetre la persona del dit Castanyer, com a sa
excel·lència tocàs la coneixensa de aquell, y
que dit senyor don Joan havia manat al auditor que.l lliuràs a sa excel·lència, y que dit
auditor ho havia differit, y que per dita dilació
sa excel·lència havia // 200v // tornat enviar al
dit senyor don Joan de Àustria, però que [li]
manàs remetre dit Castanyer, ab effecte; y que
en aqueix punt lo secretari de sa excel·lència li
parlà a la orella, a dit excel·lentíssimo senyor
lloctinent general, y sa excel·lència dix que.l
senyor don Joan li enviava a dir que, per tot lo
dia de vuy, li remetria y li donaria la persona
de dit Castanyer, y que sa excel·lència faria tot
lo que convindria perquè no.s pugués tenir
queixa de violació ninguna de constitucions,
com no volgués sinó mantenir y guardar-las, y
que en lo que tocava en lo fet de la Draçana
que, per haver-ho entès sa excel·lència, havia
manat que las portas stiguesen tancades y que
no.s fes en aquella acte ningú sinó ab voluntat
y sciència suas, y que a la persona de Terrades
sa excel·lència la tenia en los càrcers y que tindria molt gran compte com la donaria, y que
los demés [actes] fets per los officials de galera
staven ja remediats, y que no.s farian més. E
feta dita relació, dits senyors deputats se’n
anaren. Dit dia se entengué que a la vesprada,
ya hora tarda, que podrian ser entre sis o set
hores passat mitxjorn, en [...] una galera havian aturmentat la persona del dit Castanyer,
fent-lo // 201r // star penjat molt de temps y
en la entena, en forma de home que turmenten
ab contrapesos als peus.
Divendres, a XIII de dit. Lo pare ya germà y [...]
respective del dit Christòfol Castanyer vingueren en la casa de la Deputació en la qual, encara
que fos dia de santa Margarida y feriat, dits senyors deputats perb haver entès lo dit excés se
eran juntats y, en presència de aquells, referiren
com lo dia abans havian turmentat al dit Castanyer en galera, y que restava mitx mort, supplicant a sas senyorias volguessen determinar lo
que millor convingués. E dits senyors deputats
determinaren que, per ésser lo negoci de tanta
importància y qualitat, y haver fetes les diligèncias ordinàrias, se fes convocació de las personas dels tres staments per a donar-los rahó del
que fins avuy se havia fet en lo dit negoci, per a
què ab madur consell se pugués procehir al que
convindria, per lo bé y utilitat del present Principat y conservació de las constitucions de
aquell. Y axí manaren al síndich, que aquí stava
a. y interlineat.
b. a continuació ratllat lo dit.
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present, quea convidàs las personas que ell acostuma de convidar, y als porters ordinaris de la
Deputació que convidasen las personas dels tres
staments, per a las tres hores deprés dinar.
202r

[Dilluns], a [XVI de dit]. [En aquest dia], aprés
mitjorn, se [...] congregaren en la present casa
de la Deputació les persones dels tres brassos
següents, per orde dels senyors deputats militar y reyal, y hoÿdors ecclesiàstic y real, los senyors deputat ecclesiàstic y hoÿdor militar absents de la present ciutat [...], pel negoci del dit
Christòfol Castanyer.
Ecclesiàstics: don Carles de Cardona, abbat del
Stany; Galceran [...], [pabordre] de la Seu de
Barcelona; lo senyor abbat [...]; lo senyor [sagristà]b [Galceran] [...]; lo reverent pabordre abbat [...]; lo [...] mossèn Francesc [Giginta], abbat de Mer.
Militars: lo il·lustre don Lluýs de Cardona, fill
del almirant de Nàpols; don [Jayme] de Cardona; don Miquel Bosc de Vilassar; don Joan
de [Bo...]; don Alonso d’Erill; don [...]; don
[Bartomeu] [...]; don [...]; don [...]; don Pedro
de Aragall; Galceran Cahors; Miquel Joan de
Bellafilla; Galceran de Rochacrespa; Miquel
Joan Pons; Hierònym Cardona; [miçer] Anthoni de Monsuar; Carles Setantí; Andreu Çacosta; don Joan de Guimerà, // 202v // [...]cVidal Blanc, Miquel Sampsó, [...].d
Reals: lo conseller Vilana, [...], Lluýs [...], [Pere]
[...], Miquel [...], Francesc [Amat], Gabriel
Costa, Miquel Salgueda, Miquel [D...], Lluýs
[...], [Joan] [...], Joan Lluýs Cornet, Jaume Vila.
E fonc proposat [per dit senyor] deputat militar,e lo [ecclesiàstic absent de la] present ciutat y
vegueria de [Barcelona], [...] personas, axí convocades [...] havent [...].f// 204r // Per lo bras
ecclesiàstic, lo senyor don Carles de Cardona,
abbat del Stany; lo senyor Francesc Giginta, abbat de Mer; lo senyor sacristà Cassador. Militar: lo molt il·lustre senyor don Lluýs de Cardona, don Jayme de Cardona, lo senyor Honofre de Alentorn, senyor de Saró. Real: lo senyor
conseller Vilana, lo senyor Joan Lluýs Lull, lo
senyor Miquel Salgueda. La qual nominació
feta, fou publicada y legida davant totes les dites persones per mi, dit notari. // 205r // E poc
aprés, enviaren al sýndic del General al excel·lent senyor loctinent y capità general, per a
pendre hora, per rahó de la dita enbaixada. E
a.
b.
c.
d.
e.
f.

que...convidar interlineat al marge esquerre.
sagristà interlineat.
a continuació un espai il·legible de 7 línies.
a continuació un espai il·legible d’una línia.
a continuació ratllat per
a continuació el foli 203 il·legible.

encontinent anà dit sýndic, e [poc] aprés tornà
e digué que sa excel·lència ere fora casa, que
passejave ab los prínceps de Ungria. E fonc-li
manat al dit sýndic que anàs hi.l sercàs per la
ciutat y, trobant-lo,a prengués la hora de sa enbaixada. E axí anà dit sýndic, y tornat dix que
ell havie trobat a sa excel·lència en lo carrerb y li
havie demanada la hora per dita enbaixada, y
que sa excel·lència li havie respost que podia ser
en apeant-se los dits prínceps. Y ab esta resposta vingué lo dit sýndic a la Deputació,c en la
qual staven convocades les persones dels braços, e dix que havie dexat un home en palàcio
perquè avisàs assí quant dits prínceps si apearien. E tantost vingué dit home, e donà avísd los
prínceps se eren apeats y sa excel·lència stave ja
en son aposento. // 205v // E encontinent, rebut
dit avís, anaren las ditas personas eletas per dita
enbaixada a sa excel·lència, ab macas alcadas
acompanyats de molts officials dele [...] y del
General, anant lo senyor conseller a mà dreta,
lo senyor don Carles de Cardona en lo mig, y lo
il·lustre senyor don Luýs de Cardona a mà
squerra, en la primera filera; y en la segona lo
senyor abbat de Mer al mig, y a mà dreta don
Jaume de Cardona y a la squerra mossèn Joan
Luís Lull, en la segona filera; y en la terçera filera anaven lo senyor sacristà Cassador, y a mà
dreta lo [militar] y a la squerra lo real. E arribats
en lo palàcio, en lo aposento del dit excel·lent
senyor loctinent y capità general en lo present
Principat, y explicaren dita enbaixada per orgue del dit senyor conseller, qui parlà primer, y
aprés parlà un poc lo dit il·lustre senyor don
Luýs de Cardona, y aprés també un poc lo dit
senyor don Carles. E hoÿda dita enbaixada, sa
excel·lència respongué,f en castellà, que a ell li
pesave molt que lag terra y la ciutat tinguessen
occasió deh rebre aggravis alguns, com sa intenció sie, durant // 206r // lo temps de son govern en lo present Principat guardar las constitucionsi y leys de la terra, y quej, perquè
entenguen que ell ha fet tot lo que a ell ha tocat
perquè no.s fessen agravis alguns a la terra, los
deia lo que ha passat y passa. Y primerament,
quant al portar lo algotzir de la armada vara alçada per la ciutat, digué que ell no.y havie sabut
res, ans quant ne fonc advertit ho remedià, supplicant-hok al senyor don Joan de Àustria no.u

[1571 ]

a. a continuació ratllat dit.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació ratllat y la dix.
d. a continuació dues paraules ratllades.
e. del [...] y interlineat.
f. a continuació ratllat per.
g. a continuació ratllat totes.
h. a continuació ratllat de sta [...].
i. a continuació ratllat de.
j. que interlineat.
k. supplicant-ho...permetès interlineat.
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permetés, y procurà no.s fes, y que axò stave ja
remediat. Quant als actes y exercicis de jurisdicció fets en la Dreçana pera officials de la armada, digué, per lo mateix, que ell no.y havie
sabut res y que, encontinent que.u sabé, manàb
al qui té càrrec de la Drecana que tingués las
portas tancadas, y que no permetés en ninguna
manera se fessen tals cosas en la Drecana. Y axí
stave axò remediat, y que si altra cosa se fa, ja
sab que les té de pagar, lo qui té càrrec de dita
Drecana, a qui ell ha fet ditc manament. Quant
al home d’esta ciutat que stave pres en galera,
dix que // 206v // ell,d per lo mateix, no.y havie
sabut res quant loe prengueren, y que tenie ell
culpa en ésser-se dexat pendre per officials qui
no.l podien pendre. Yf que aprés que.n fonc
advertit, y hagué entès que no ere soldat, encara que en altre [cars] dit home li havie mentit,
supplicà al senyor don Joan de Àustria fos servit
de dar-li dit home, pus tocave a ell, y que dit
senyor don Joan li féu mercèg que manà fer fer
una pòliça per son secretari al auditor de la armada per a què lliuràs dit homeh a sa excel·
lència, y que sa excel·lència hi féu anar mossèn
Salvardenya, alguatzir, per cobrar dit home, y
que lo dit auditor respongué que ell volie primer parlar ab lo dit senyor don Joan, y axí no.s
cobrà, y que aprés ell ho ha tornat a supplicar a
dit senyor don Joan, y que sa altesa li ha respost
que ell manave se li lliuràs dit home, y que per
ser ell, per ser dit senyor don Joan tant valerós
yi gran príncep, tindrà a bé de fer-li esta merçè,
que per ser la persona del dit senyor don Joan
// 207r // de Àustria de la qualitat que és, se té a
ferj axí, que essent qualsevol altro general bé
sab ell que altrament hi fore portatk y són fort
ben satisfet, però que al dit senyor don Joan se
li devie este respecte, y que no té la terra mayor
desix que ell mateix a què no.s fassen semblants
cosas, y que las fetas se remedien, y que en açò
tots concorren en una voluntat, però que ell no
veu haie pogut fer més del que ha fet, y que si
coneixen degue ell fer més, que le.y advertesquen que ell ho farà, i que vuy mateix ho tornaria a supplicar al dit senyor don Joan. E aprés
prengueren comiat de sa excel·lència las ditas
personas, y exint de una instància trobaren dotze atxas [enceças], que los senyors deputats y
hoÿdors havien manat anassen allà per ser ja la
hora tarda y fresca quant isqueren de fer dita
a. per...armada interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat ab.
c. a continuació ratllat manament.
d. a continuació un espai il·legible de 3 línies.
e. a continuació ratllat ptm.
f. y...mentit interlineat al marge esquerre.
g. a continuació ratllat de manar.
h. a continuació ratllat y q.
i. a continuació ratllat bon.
j. a continuació ratllat axí.
k. a continuació ratllat sa excel·lència qui haguer.

enbaixada, e ab ditas atxas tornaren a la Deputació. // 207v // E tornats dits enbaixadors en la
present casa, en la qual trobaren encara congregades las personas dels tres braços qui.ls speraven, referiren a ditas personas laa dita resposta
que féu lo dit senyor virrey. E dita resposta feta,
los dits senyors deputats y hoÿdors feren nominació, abb consell dels braços, de personas perquè aconsellassen lo fahedor a serca de les dites
coses a dits senyors deputats, per inseguir lo
vot fet per las personas dels braços, la qual nominació fonc publicada y legida per mi, dit notari, devant totas las personas dels dits tres braços, la qual tingueren tots per bona.
Ecclesiàstichs: lo senyor don Carles de Cardona, lo senyor don Bernat de Cardona, lo senyor sacristà Cassador. Militars: lo senyor don
Jaume de Cardona, lo senyor don Bernat de
Marimon, lo senyor Honofre de Alentorn, senyor de Seró. // 208r // Reals: lo senyor conseller Vilana, lo senyor Joan Luýs Lull, lo senyor
Miquel Salgueda.
E aprés, passats dos o tres dias, se entengué y.s
sabé com lo dit Christòfol Castanyer lo havian
portat ya a la presó de la present ciutat.
Dimecres, ac XVIII de juliol. En aquest dia se
embarcaran los sereníssims prínceps de Ungria
y don Joan d’Àustria e lo comanador major en
les galeras que staven en la platja, que eren
trenta-nou galerasd per anar a Gènova, los quals
arribaren en lae ribera de la mar, venints de palàcio, entre sinc y sis aprés mitjorn, anants lo
major dels dits sereníssims prínceps a mà dreta
y dit don Joan de Àustria a mà squerra, sols en
la primera filera. E aprés venien lo menor de dits
sereníssims prínceps a mà dreta y lo senyor virrey a mà squerra, també sols en la segona filera.
E aprés venia lo dit senyor comanador major y al
costat seu alguns quatre o sinc cavallers, anants
tots a cavall. Ef aprés venien molts altros cavallers qui acompanyaven los dits senyors. E embarcaren-se en la galera real tots quatre. E passant lo Portal de Mar dits sereníssims prínceps y
don Joan d’Àustria y lo comanador, lo baluart
de mitjorn tirà moltas bonbardas, que podrien
ser quatorze o quinze. E aprés tirà lo baluart de
llavant que tot fou una bella salva. E aprés, quant
foren embarcats dits sereníssims prínceps y don
Joan, totes les galeres tiraren molta artillaria. Eg
poc aprés tiraren los dits baluarts.
a. a continuació ratllat res.
b. ab...braços interlineat.
c. a continuació ratllat XVII.
d. a continuació ratllat que.
e. a continuació dues paraules ratllades.
f. E...senyors interlineat al marge esquerre.
g. a continuació una paraula ratllada.
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208v

Divendres, a XX de juliol 1571. En aquest dia
arribà en la present ciutat lo senyor Galceran de
Gravalosa, hoÿdor militar, que se’n ere anat
fora de aquella. A XXIIII de juliol. En aquest dia
demanà licència lo senyor Gravalosa, hoÿdor
militar, per poder anar un poc fora ciutat, per
sos negocis, la qual li fonc dada per lo consistori.

211r

Dissapte, a XXI de juliol. En aquest dia tornà ací
misser Jaume Joan Bosc qui havie stat malalt.

Agosta
A III de agost MDLXXI. En aquest se’n anà lo senyor mossèn Galceran de Gravalosa de la present ciutat de Barcelona, per sos negocis.
A VIII de dit. En aquest dia vingué enb concistori lo il·lustre reverendíssim bisbe de Vic, deputat ecclesiàstic, qui se’n era anat de la present
ciutat.
Dissapte, a [XI de agost]. En aquest diac no vingué en consistori lo senyor deputat ecclesiàstic.
Divendres, a XVII. No vingué en consistori lo
senyor deputat ecclesiàstic.
Dissapte, a XVIII de dit. En aquest dia los senyors deputats militar y real y hoÿdors de
comptes ecclesiàstic y real manaren a Lluýs
Ruffet, notari procurador del General, que de
llur [part] anàs al il·lustre reverendíssim senyor
bisbe de Vic, deputat ecclesiàstic, y digués a sa
senyoria que dits deputats y hoÿdors fan assaber a sa senyoria que han manat convidar les
persones eletes per aprés dinar a les dos hores,
per a tractar lo negoci de mossèn Dot y mossèn
Mamble, y supplicar a sa senyoria.
211v

Dissapte, a XVIII de dit. En aquest dia comparagué en concistori Miquel Baltazar Dot, scrivà
major del General de Cathalunya, essent presents en aquell los il·lustre y reverendíssim e
magnífichs senyors bisbe de Vic, deputat ecclesiàstic,d los senyors deputats militar y real y los
senyors hoÿdors ecclesiàstic y real, absent de la
present ciutat lo senyor hoÿdor militar, e notifficà a ses senyories com ayr a hora tarda li [fonc]
dada una íntima del tenor següent: “Íntima a
mossèn Miquel Baltazar Dot, que lo magnífic
misser Ros [...ent] còpia de una supplicació
dada per mossèn Mamble y ha provehit que sia
portat lo procés contra Peres Çesilles”. E que
a. a continuació repetit agost.
b. a continuació ratllat lo.
c. a continuació ratllat vingué.
d. a continuació ratllat y.

vuy de matí, ell, dit Dot, és anata a veure que
cosa ere lo que li havien intimat [...], en poder
de mi [...], notari real, que ha vist com Pere
Mamble, ya a 14 delb present mes de agost, presentà una supplicació en la Real Audiència ab la
qual, en effecte, demane que [fossen capturats]
mossèn Francesc Cavaller, mossèn Joan Ferrer,
mossèn Hierònym Steve y mossèn Hierònym
Ferrer, notaris y officials de la present casa, y
que.s provehís de algun remey opportú per poder haver lo procés y [...] [fets] per los deputats
en la causa per la qual se és interposat lo [...] per
dit Mamble, y que ayr, que comptaven a 17 del
present mes, és stada feta provisió a relació del
magnífic misser Anthoni Ros, facto verbo, que.s
portàs lo procés, y que ell, dit Dot, feye maravellas de tals enantaments, tant per saber sa senyoria y tots los elets que [...] per [...] dels elets,
entre dits Mamble y Dot que.s fermà[...] [...] sobre lo plet que tenen en poder del il·lustre senyor almirant de Nàpols, com encara per instar
dit Mamble que se li don[às] los actes fets per
los senyors deputats en la causac que.sd porte
en lo present concistori entre dits Mamble y
Dot, [...] com sia veritat que,e grans dias fa,
mossèn Francesc Cavaller, scrivà de dita causa,
haya donada còpia auctèntica dels dits actes y
procehiments fets en lo present concistori,
aprés que.s donà la última sentència en dita
causa, bona y auctèntica, al dit il·lustre y reverendíssimo senyor deputat ecclesiàstic ho al dit
mossèn Mamble, de hont clarament se’l //
212r // veya que ere més sercarf confusions y
perturbar la justícia de dit Dot que altra cosa,g y
que assò feye a ssaber a ses senyorias, perquèh
poguessen mirar per lo que convenie al bé y imdempnitat del dit General, [com se tenia costumat], supplicant-los fossen servits que [...] ell
fos perturbat en sa justícia. Ei aprés que digué
dit [...] dit rahonament, lo dit il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic, a qui [...] a
dit Dot si havie ninguna [...] que [...] que.s [...]j
dit Dot una [...] que havie dada [...], y aprés de
passà avant en altres negocis que occorien, e tocades deu hores, alcant-se [lo dit il·lustre] y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic per anarse’n, lo magnífic senyor deputat militar digué,
en presència de tots, que en lo que havia notiffi-

[1571 ]

a. a continuació ratllat a la sala y aposento [...] de les provisions.
b. a continuació ratllat agost.
c. a continuació ratllat per la.
d. que.s...Dot interlineat al marge esquerre.
e. a continuació una paraula ratllada.
f. a continuació ratllat y portar.
g. a continuació ratllat y que per supplicar a ses senyories
fossen servits.
h. a continuació ratllat s.
i. E aprés que digué... offert a totas [personas] interlineat al
marge esquerre i inferior.
j. a continuació un espai il·legible d’una línia.
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[1571 ]

cat dit Dot al consistori feyhe dar rahó perquè
no.s fes alguna cosa en perjudici del General. E
lo dit senyor deputat ecclesiàstic dix que ell havie entès que lo tracte tenien dits Mamble y
Dota ere romput. E leshores, ditb Dot [...] havie
stat y perseverat y vuy stave en dit tracte, y que
[volrie] coses se devien sofrir que.s tractés [...]
lo que se ere offert a totas [personas]. E [que hagut] algun [rahonament] sobre assò entre dits
senyors deputats y hoÿdors, lo [dit] senyor deputat ecclesiàstic se’n anà aprés que foren tocades les [...] [hores ans] de migjorn, restants en la
Deputació los dits senyors deputats, militar y
real, y hoÿdors, ecclesiàstic y real, los quals, [hagut] entre ells algun [tracte] sobre dit negoci,
determinaren que.s donés rahó als senyors elets
del que [passave], e que per açò fossen ajunctats
adés, aprés dinar a les tres hores.c E aprés envia
ren a demanar mossèn [Lluýs] Ruffet, procurador del dit General, al qual, vingut que fou en
la Deputació, manaren que de llur part anàs al
il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de
Vic, deputat ecclesiàstic, y digués a sa senyoria
que dits deputats y hoÿdors fan assaber a sa senyoria que han [determinat]d convidar les persones eletes per aprés dinar, a les dos hores, per
a tractar sobre lo negoci de mossèn Dot y mossèn Mamble, y supplicar a sa senyoria que.y sia
y reb[rar]-ne mercè. E, encontinent, dit Ruffet
anà aprés [al] dit senyor bisbe, per [dit effecte].
[E, encontinent,] manaren als porters ordinaris
de la present casa que convidassen, per a [...] les
[tres] ores, les persones eletes [...] sobre dit negoci. E aprés [...] en consistori los dits senyors
deputats militar y real y hoÿdors ecclesiàstic y
real, refferí [...] dit mossèn Lluýs Ruffet com
ell, encontinent que li fonc manat, anà al palau
real a hont stà dit senyor bisbe de Vic, deputat
ecclesiàstic, y trobant allí // 212v // a sa reverendíssima senyoria, quee eren entre les deu y
honze horas ans de migjorn y serca de les onze,
de part de sas senyorias, ha dit a sa reverendíssima senyoria lo que per sas senyorias [li] és stat
manat. E que lo dit il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Vic, aprés de haver hoÿt lo que li
és stat dit per ell, dit Ruffet, respongué que digués als dits senyors deputats y hoÿdors que havent ja [estat] en consistori aquest matí, fins a la
hora ordinària de consistori, que és fins a les
[dotze] hores, y essent tots los deputats y hoÿdors, [aprés] del consistori y [...] essent-se despedit de tots sens conclusió de aquest negoci,
no entén ni consent que se’n puga tractar més
fins que tots sien altra volta en consistori, a
hont se han de tractar y concloure [dits] negocis
a. a continuació ratllat en.
b. a continuació repetit dit.
c. a continuació ratllat per.
d. determinat interlinat damunt d’unes paraules il·legibles.
e. que eren interlineat.

del General. Aprés, en lo mateix dia,a entre tres
y quatre hores [aprés] dinar,b vingueren y se
congregaren en lo present consistori los següents dels senyors elets:
Ecclesiàstics: lo senyor abbat de Sant Culgat, lo
senyor abbat de Camprodon. // 213r // Militars: lo honorable Bernat de Marimon, lo senyor Burguès. Reals: lo senyor conseller Vilana, lo senyor Salgueda, lo senyor Gibert, lo
senyor Cornet.
E congregats los demunt dits elets, los dits senyors deputats y hoÿdors enviaren altra volta a
ditc procurador fiscal al dit senyor bisbe de Vic,
deputat ecclesiàstic, perquè digués yd fes a saber a sa senyoria que los dits senyors elets staven [...] congregats sobre dit negoci,e hi.l supplicàs vingués en consistori. E encontinent dit
mossèn Ruffet anà a casa de dit reverendíssim
senyor deputat ecclesiàstic. Y [tornat] que fonc
en la present casa referý que ell ere stat ab dit senyor deputat ecclesiàstic y li havie dit lo que per
sas senyorias li ere stat manat li digués, y que dit
senyor deputat ecclesiàstic li havief dit que responie lo mateix que havie respost vuy de matí.
// 213v // E aprés dits senyors deputats y hoÿdors, congregats en consistori juntament ab los
dits senyors elets,g per dit senyor Alentorn los
fonc proposat com Pere [Mamble],h havent fet
lo tracte y apunctaments que [tots] los dits senyors elets sabien ab Miquel Baltasar Dot, sobre la causa que [entre] ells [es] porte, [no tenint] comptei al[gun] havie promès a tantas
personas, havie donada araj una supplicació en
la Règia Audiència demanant que fossen [...]
dits officials de la present casa per certes preteses penas,k y que a [dita] supplicació per lo magnífic misser Ros que fos portat lo procés y dita
provisió era stada intimada a dit Dot [...] que,
[per a fer]-los a saber aquesta [novedat], los havien assí congregats, y que perquè los aconsellassen lo que.s devia fer per bé e indempnitat
del General. La qual proposició feta [a] dits senyors elets, feren gran admiració de tal novedat, // 214r // e feren legir lo apunctament que
ere stat fet entre dites parts, que és continuat en
lo dietari de la present casa, e aquell hoÿtl y hagut entre ells tracte sobre dit negoci, dits sea. a continuació ratllat aprés.
b. a continuació ratllat dits senyors deputats y [...].
c. a continuació ratllat mossèn.
d. y fes a saber interlineat.
e. a continuació una paraula ratllada.
f. a continuació ratllat respost.
g. a continuació ratllat tract.
h. a continuació ratllat stant.
i. a continuació ratllat lo que.
j. a continuació ratllat unes.
k. a continuació ratllat per.
l. a continuació ratllat aconsellaren als senyors.
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nyos deputats y hoÿdors, absent del consistori
lo senyor deputat ecclesiàstic y [de la ciutat] lo
senyor hoÿdor militar, [...] de las ditas personas
eletes determinaren que.s fes un correu ab diligència al excel·lentíssim senyor loctinent general, quia és en Perpinyà, y se li scrigués avisant-lo de dita novedat y supplicant-lo fos
servit manar als doctors del Real Consell que
[sobreseguissen] dit negoci, fins sa excel·l ència
fos assí en la ciutat, perquè tenien certa confiança que ab a sa presència pendrie bon assiento dit negoci y se llevarie tota manera de
contencions, les quals tots desijen evitar, y més
que.s fes enbaixada al senyor regent y a misser
Ros, y se’ls digués que tinguen a bé de sobreseure dit negoci fins que sa excel·lència sie present, y queb [...] [...]ctenir compte a no dar ocasió de tenir-se a seguir contencions entre la
Deputació y la Audiència,d les quals evitar desitjen tots. E per fer dita embaxada foren anomenats los senyors abbat de Sant Culgat y mossèn Galceran Burguès. // 214v // E encontinent
fonc despatxada una letra per a sa excel·lència,
la qual és continuada en lo registre segon foleo
36, per dit effecte, y aquella posada en forma,
los dits senyors deputats y hoÿdors manaren a
[Bernat Ycart], altre dels porters ordinaris de la
present casa, [quee] aportàs dita letraf al senyor
deputat ecclesiàstic perquè la firmàs. E encontinent dit Ycart prengué dita letra e anàg a casa de
sa senyoria per fer-li signà. E poc aprés tornà en
consistori dit Ycart, y dix com ell havia portada
dita letra a dit reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic en sa casa, per a firmar-la, y que dit reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic li havie
dit que, per ser hora fora de consistori, y ser de
fora del consistori, que ja havie dada la resposta
de matí, y que no la volie firmar, que la firmassen ells matexos. E per ço dit senyor Alentorn,
deputat militar, fermà la dita letra que envià a
sa excel·lència, e fonc despatxada [en] [...da]
forma y closa, e dada a Joan Català, correu, perquè la portàs a Perpinyà a sa excel·lència y tornàs resposta.
215r

Fort, misser [Xicot], juntament ab misser Ferran y ab misser Copons. // 215v // [Spacium]
per la resposta feren los senyor regent y misser
Ros als senyors abbat de Sant Culgat y a mossèn Burguès, enbaxadors enviats per los elets.a
217r

[1571 ]

Dimars, a XXI de dit. En aquest dia no vingué lo
senyor deputat ecclesiàstic per sa indisposició.
Dimecres, a XXVIIII de agost 1571. En aquest
dia, entreb les quatre y sinc hores aprés migdia,
entrà en la present ciutat dec Barcelona, per lo
portal Nou, lo il·lustre y reverendíssim senyor
cardenal Alexandre, llegat a la terra de la santedat ded nostre sant pare Pio, papa Quint, [...].e
[...] per la capella d’en Marcús y girà al carrer
de Moncada, y anasen apear a casa del dit excel·
lentíssim senyor lloctinent y capità general de
sa magestat en lo present Principat, stants per
los carrers y per las finistras moltas y diversas
personas, que scassament hi cabien; lo qual senyor cardenal, anant per dits carrers, donave la
benediccióf de totas parts a la dita gent.g

217v

Dilluns, a XX de agost. En aquest dia no vingué
en consistori lo senyor deputat ecclesiàstic, per
star de mala gana, segons se digué. En aquest
diah foren congregats los consultors sobre lo
dit negoci, y congregaren-se los següents: misser Coromines, misser Amell, misser Masnovell, misser [Fumàs], misser Guardiola, misser
a. qui és en Perpinyà interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat no.
c. [...]...no interlineat al marge esquerre.
d. a continuació ratllat que.
e. a continuació ratllat la.
f. a continuació unes paraules ratllades.
g. a continuació ratllat a sa senyoria per fer.
h. a continuació una paraula ratllada.

Dijous, a XXX de dit. En aquest dia los senyors
deputats ecclesiàstic y real y los senyors hoÿdors
ecclesiàstic y real, stant malalt lo senyor deputat
militar y absent de la present ciutat lo senyor
hoÿdor militar, enviaren a Jaume Joan Bosc, altre dels porters ordinaris de la present casa,h a
casa del dit senyor deputat militar per ai fer a
saber, a dit senyor deputat militar, com ells
[...]ja visitar lo dit il·lustre y reverendíssim senyor cardenal y que [...].kE presa hora [per lo]
sýndic qui anà al excel·lentíssim senyor loctinent general de sa magestat, de part del consistori, per a pendrel la hora que // 218r // los senyors deputats y hoÿdors podrien anar a fer
[...], per star dit senyor cardenal [en casa de dit
senyor lloctinent] general. E dada [...] la hora
per dit excel·lent senyor loctinent general per a
les quatre horas aprés [dinar]. E stants los dits
senyors deputats, ecclesiàstic y real, e los senyors hoÿdors, [ecclesiàstic] y real,m però [...] y
absent de la ciutat lo senyor hoÿdor [militar]
[...].nE los dits senyors deputats y hoÿdors, per
a. a continuació 9 línies ratllades.
b. entre...migdia interlineat al marge esquerre.
c. de Barcelona interlineat, damunt de entre quatre y sinc
hores ratllat.
d. de nostre sant pare interlineat.
e. a continuació un espai il·legible d’unes 23 línies.
f. a continuació ratllat a la gent que.
g. a continuació ratllat que stave [...].
h. a continuació ratllat per.
i. a continuació ratllat saber.
j. a continuació un espai il·legible d’una línia.
k. a continuació un espai il·legible d’unes 17 línies.
l. a continuació ratllat hora.
m. a continuació un espai il·legible d’una línia.
n. a continuació un espai il·legible d’unes 17 línies.
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[1571 ]

orgue del reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic respongueren que [...].a// 219r // [...] barret de [quatre corns], negre. E stants axí, lo dit
reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic, [en
nom de tots], parlà y dix [com] [...] los deputats del General del [present Principat], per besar les mans de [part] de tota la terra a sa senyoria reverendíssima, e [...]bquec si en [ninguna]
cosa podrien servir a sa senyoria [...] y [...] end
aquesta terra los fes mercè de [manar]-los-ho,
[...] desijaven [amostrar] ab senyals exteriors
de [...] y respecte que tots tenen a sa Santedat y
a sa Sancta Sede Apostòlica, y la [...] que tenen
en servir ae [...] té confiança. E lo dit reverendíssim y il·lustríssim senyor cardenal res[pon]
[...] molt lo compliment que ab ell havien usat,
y se’ls offerí a tot lo que [convindrie] per benefici d’esta terra, y ell [...] tant ab sa Santedat
com altrament. // 219v // E aprés dits senyors
deputats y hoÿdors se despediren de dit senyor
cardenal besant-li la mà dreta [...] y aprés molts
de [los officials] [...], hu a hu, aprés de [...] y
se’n tornaren per lo matex camí [...] a la present casa.

molt ornada e ben apparellada, quasi com lo
dia de Corpus. E en dita missa sonà lo orgue
molt solempnament en [entre]passos, y festejaven molt al dit cardenal en dita Seu.
220v

Divendresf, a [...]. En aquest dia lo dit il·lustre
y reverendíssim senyor cardenal [...] anà a [...]
mala gana [...] ab unas pars [...]bisbes y [...] yg altres familiars [...] de dit senyor [...] hu ab una
era pica[...] a [...] ere qui [...] plata al coll [...] encara y més [devant] anant ah peu hu qui portave
en los braços una balija de [...] ab les armas de
dit senyor // 220r // cardenal, segons parexie, la
qual balija ere buyda. Y darrera de sa senyoria
anaven dos bisbes y aprés los altros de dos en
dos, qui eren uns quants parells, qui tots portaven mànegas blancas.i E dit senyor cardenal
anave sol sens que ningú li anàs al costat, ab un
hàbit blanc y de sobre una [muca] negre y un bar
ret de quatre corns negre y un sombrero al [parer] moratj [...] de sota de setí o tefata vermell. Y
arribat a la Seu a la porta major se apeà, y a dita
porta adorà la Vera Creu que stave allí apperellada.k E tot lo clero lo rebé, e après digué missa
baixa en lo altar major de dita Seu. Dit senyor
cardenal donà alguns perdons y baxà a la capella
de Santa Eulàlia. E aprés se’n anà y cavalcà, e se’n
tornà en la matexa manera que ere vingut.l La
dita Seu stave molt enpaliada e il·luminada y
a. a continuació el foli 218v il·legible.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. a continuació ratllat en.
d. en aquesta terra interlineat al marge esquerre.
e. a continuació un espai il·legible de 6 línies.
f. a continuació 16 línies pràcticament il·legibles.
g. y altres interlineat, damunt de que [...] ratllat.
h. a peu interlineat.
i. a continuació ratllat e arribat a la Seu.
j. a continuació ratllat forat.
k. a continuació unes paraules ratllades.
l. a continuació ratllat ha.

(Setembre)
Dilluns, a III de setembre. En aquest dia se
congregaren en la present casa de la Deputació,
aprés dinar, les persones eletas següents: ecclesiàstics, don Bernat de Cardona; militars, don
Jayme de Cardona, don Bernat de Marimon,
mossèn Galceran [...]; reals, lo conseller Vilana,
mossèn Joan Lluýs Llull, mossen Lluýs Gibert,
mossèn Miquel Salgueda, mossèna Lluýs Joan
Cornet. A les quals persones, com dit és congregades, fou proposat per los senyors deputats
y hoÿdors de comptes del dit, absents del consistori lo senyor deputat ecclesiàstic y de la present ciutat lo senyor hoÿdor militar, per orgue
del senyor deputat militar com, a instància de
Pere Mamble, s’era comesa la causa del pretès
recors per dit Mamble interposat a misser Bernabé Serra, per malaltia del magnífic misser
Anthoni Ros, que dit misser Serra havia provehit que li fos portat lo procés, y dita provisió havie feta intimar a Miquel Baltazar Dot que.ls
supplicaven los aconsallassen queb tenien a fer
a cerca de aquest negoci. Y aprés de algun //
221r // tracte tingut entre dits senyors deputats y hoÿdors, fonc detterminat que.s fes una
embaxada per los magnífichs y nobles senyors,
lo senyor consaller Vilana, don Bernat de Cardona y don Jayme de Cardona al excel·lent senyor lloctinent y capità general en lo present
Principat, ab la qual, de part de tots, se supplicà
a sa excel·lència fos servit de compel·lir, o fer
compel·lir, al dit Mamble a què fermàs compromís sobre dit negoci, com per ell és stat promès, per llevar tota manera de contencions. E
encontinent enviaren al procurador fiscal de
dit General per a pendre hora del dit excel·lent
senyor, lo qual, havent-la donada aquí mateix,
los dits senyors consaller Vilana, don Bernat de
Cardona y don Jayme de Cardona partiren de la
dita casa de la Deputació,c cerca de set hores ab
ses atxes ancesas, per a fer dita embaxada. La
qual feta, tornaren en dita casa de la Deputació,
y refferiren en concistori als dits senyors deputats y hoÿdors com ells eren stats ab sa excel·lència y li han explicada dita embaxada, y que
sa excel·lència los havia respostd que desitjava
a. a continuació ratllat jo.
b. a continuació ratllat ls.
c. a continuació ratllat a.
d. a continuació ratllat que ell havia rebuda una letra de sa
magestat ab la qual li scriu procuràs le donàs fi al dit negoci
de dit Mamble y Dot, y que ell veuria en quin punct stà dita
causa, y que ell ho tractaria ab misser Serra que no sabie en
quin punt stave, y per ço, perquè se’n recort li donen un me-
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molt aquest negoci tingués conclusióa a voluntat de tots los senyors deputats y ab concòrdia
de les parts, yb per a donar loc y camí a.n axò, sa
excel·lència ha entretingut que no.s passàs
avant en la Règia Audiència, yc ara tenia carta
de sa magestat ab què mana a sa excel·lència
que.s despedisca d’esta causa ab la major brevedat que.s puga fer, yd per ço no pot dexar de ferse. // 221v // E,e si entretant se concorden les
parts, ne rebrà molt gran contento, y quef per
sa part hi farà tota la bona obra que porà, yg comunicar ab lo magnífic misser Serra loh que.s
haurà de fer, però, perquè sa excel·lència no
està al cap del negoci y desitja entendre’l, pendrà pler lii donen memorialj del que.s pretén.
En aquest dia de III de setembre no vingué en
consistori lo senyor deputat ecclesiàstic, per sa
indisposició.
Dimecres, a V de setembre.k En aquest dia, deprés dinar, stats en lo consistori los senyors deputats militar y real e hoÿdors ecclesiàstic y real,
absentl de la ciutat lo senyor hoÿdor militar,
manaren a mossèn Bonet, síndic del General,
que anàs al il·lustre y reverendíssim senyor deputat eclesiàstic quim no ere vingut en consistori, com ells determinaren de convocar los eletes
per a demà de matí, perquè aconsellasen comn
se donaria en scrits al senyor lloctinent general
lo que per part de dits elets se li ere supplicat ab
la última embaxada feta a tres del mes present,
per haver dit sa excel·lència que se li donàs en
scrits per son recort. E aquí mateix dit mossèn
Bonet, síndic, anà a fer dita embaxada. E tornat
en consistori refferí que dit il·lustre y reverendíssim senyor deputat eclesiàstic li havie dit que
digués a ses senyories com ell ja havie dit son
parer sobre dit negoci, y que si enviaven a sa
excel·lència nenguna embaxada que era de parer, que se li digués, que.s fes lo que ere de justícia. E aprés dits senyors deputats y hoÿdors
manaren als porters que convidasen las personas eletas per a demà de matí, entre vuyt y nou.

E al dit mossèn Bonet manaren que convidàs lo
senyor conseller Vilana per a demà a la mateixa
hora.
222r

Dijous, a VI de setembre 1571. En aquest dia,
de matí, foren congregats en la present casa las
personas eletas següents. Eclesiàstics: don Bernat de Cardona, abbat de Camprodon, don Miquel Tormo, prior de Besalú; militars: don
Jayme de Cardona, lo senyor Galseran Burguès; reals: lo senyor Juan Lluýs Llull, lo senyor Salgueda, lo senyor Luýs Gibert, lo senyor
Juan Luýs Cornet. E arribats que foren tots los
predits elets, los dits senyors deputats militar y
real ab intervenció dels honorables hoÿdors
eclesiàstic y real, absent del concistori lo senyor
deputat eclesiàstic y de la ciutat lo senyor hoÿdor militar, manaren a Luýs Ruffet, procurador
del General, que anàs avisar al senyor conseller
Vilana com los dits elets eren ya assí. E encontinent dit Ruffet anà, e tornat, refferí com ell era
stat ab dit conseller Vilana y que li havia dit que
li perdonassen, que ell no podria venir perquè
tots los consellés plegats tenien de anar a tractar un negoci ab sa excel·lència, de importància. E axí congregats dits senyors elets en lo
consistori, junctament // 222v // ab los dits senyors deputats y hoÿdors, dits senyors deputats y hoÿdors, pera orgue de dit senyor deputat militar, proposaren a dits senyors elets com
los havien fets congregar perquè.ls aconsellassen com y de quina manera se tenie de donar a
sa excel·lència la scriptura, que havia demanada
en la embaxada que se li féu a tres del present, e
que ells havien fet fer quatre scriptures, que ses
mercès mirassen quala de aquellas los parria bé,
y si havia res que habilitar que.s miràs. E legides
totes les dites quatre scriptures o memorials
que s’eren fets, apparagué a tots que lo que davall stà continuat, staria bé per donar a sa excel·lència, lo qual memorial o scriptura és del tenor següent:

223r

“Excel·lentíssimo senyor. Lo que se ha supplicat a vostra excel·lència és que com en los dias
passats, per medi de las personas eletas en lo
concistori de la Deputació, zelant lo bé públic y
volent obviar tota manera de contencions y gastos que per ellas se costumen fer, essents presents tots los deputats y hoÿdors, fos accordat
entre Miquel Baltazar Dot y Pere Mamble que
dexarien, com de fet dexaren, totas sas pretencions y qüestions que són entre ells sobre lo offici de scrivà major del General de Cathalunya,
en poder del il·lustre senyor almirant de Nàpols, perquè sa senyoria, ab los doctors a sa senyoria ben vists, declaràs y decidís totas las ditas pretencions y qüestions, per via de justícia,
axí com a vostra excel·lència fonc dit de part de

morial [...] en scrits y que haguera pres gran pler que se’n
fossen concordats [hi.l pendrie] o [si.l] [...] també ara sempre
que se’n concordassen.
a. a continuació ratllat ab molta que.
b. a continuació ratllat que.
c. a continuació ratllat que.
d. a continuació ratllat que.
e. E interlineat, damunt de y que ab tot axò ratllat.
f. a continuació ratllat sa supplica.
g. a continuació ratllat a.
h. lo...fer interlineat al marge esquerre.– en dit negoci
ratllat.
i. a continuació ratllat hi.
j. a continuació unes paraules ratllades.
k. setembre interlineat, damunt de juliol ratllat.
l. absent...militar interlineat al marge esquerre.
m. qui..consistori interlineat, damunt de de part del consistori ratllat.
n. aconsellasen com interlineat.

[1571 ]

a. a continuació ratllat ab.
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[1571 ]

dits elets ab embaxada. Y ara dit Pere Mamble
recuse de fer lo que ha accordat y promès. Sie
vostra excel·lència servit de manar que dit
Mamble sie compel·lit de attendre y complir lo
que per ell és stat promès y accordat, com sie
cosa justa que.s degué axí compel·lir dit Mamble,a per ser obligatb ha servar loc que, com dit
és, ha promès tant solempnament yd per tals
persones”. // 225r // E aprés feren elecció de
don Jayme de Cardona y del senyor Miquel Salgueda, perquè ells aportassen y dassen dita
scriptura a sa excel·lència. E encontinent dits
senyors don Jaume de Cardona y Miquel Salgueda anaren a dar dita scriptura a sa excel·lència, sperant-los tots los altros senyors que eren
congregats. E tornats dits senyors don Jaume
de Cardona y Miquel Salgueda en lo consistori,
refferiren com ells eren stats ab sa excel·lència y
li havien donada dita scriptura, y que sa excel·lència los havia respost que li pareria molt bé
que ell hi mirarie.e

225v

Dilluns, a X de satembre. En aquest dia no vingué lo senyor bisbe de Vic per star indispost.f
Dit dia. En aquest dia, aprés dinar,g los senyors
deputats militar y real y hoÿdors ecclesiàstic y
real, absenth loi senyorj hoÿdor militar de la
present ciutat, enviaren a mossèn Matheu Gràcia de Sarrià, ajudant al racional, al il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic, per a
què digués, de part de sas senyorias, com ells
havien determinat de ajunctar demà de matí, a
les nou hores, en la present casa, los elects y los
consultorsk per la resposta speraven rebre del
excel·lent senyor lloctinent de la embaxada que
últimament se li era stada feta, y que supplicaven a sa senyoria fos servit de venir-hi. E lo ditl
Matheu Gràcia de Sarrià,tornat que fou en la
present casa, dix ym refferí que dit senyor deputat ecclesiàstic le dix que “stá muy bien”. Y ajustaren o affegiren ab dits elets per ser alguns absents de la present ciutat, y elegiren y anomenaren lo senyor sagristà Cassador, lo degà Vivers,
lo canonge Malendrià, don Joan de Boxadors,
mossèn Miquel de Boxadors y lo senyor Lluýs
Dusay. Y als dits consultors y affegiren y anomenaren misser Tuxent.
a. a continuació ratllat tant per ésser disposat per statut de
la present ciutat com per dret comú, com encara.
b. a continuació ratllat dit Mamble.
c. lo que interlineat, damunt de lo perquè ratllat.
d. y interlineat.
e. a continuació ratllat En aquest.
f. a continuació ratllat a IIII.
g. a continuació ratllat en.
h. a continuació ratllat s.
i. a continuació ratllat s.
j. a continuació ratllat s dep.
k. consutors al manuscrit.
l. a continuació ratllat senyor deputat ecclesiàstic dix que
stà muy.
m. y refferí interlineat.

Dimars, a XI de dit. En aquest dia, de matí,a
ajustats en la present casa los senyors deputats,
militar y real, y los hoÿdors, ecclesiàstic y real,
absents los senyors deputat ecclesiàstic y hoÿdor militar,b se congregaren los elects y consultors següents:
Ecclesiàstichs: lo abbat de Sant Culgat, lo dagà
Vivers. Militars: don Jayme de Cardona, don
Joan de Boxadors, don Bernat de Marimon,
mossèn Galceran Burguès, mossèn Miquel de
Boxadors. Reals: lo magnífic misser Joan Exer
rat, consaller, mossèn Salgueda, Joan Lluýs
Cornet, misserc Coromines, misser Miquel Xiquot, misser Masnovell, misser Fort, misser
Tuxent, misser Guardiola.
E los dits elets determinaren se fes embaxada al
dit il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic, y que se li digués que tingués a bé de
procurar que lo dit mossèn Pere Mamble complís lo que havia pactat y apunctat ab dit Dot,
sobre ses pretencions, per llevar tota manera de
contencions. E per fer dita enbaxada elegiren al
noble y magnífichs senyors don Joan de Boxadors, lo senyor Galceran Burguès y mossèn Miquel Salgueda. Los quals, tornats // 226r // de
dita enbaxada, refferiren en lo concistori als
dits senyors deputats y hoÿdors y elets com
eren stats ab dit reverendíssim senyor bisbe de
Vic y lid havien explicat lo sobredit, y aprés de
haver parlat algun tant ab ell, responent dix que
ell no tenia res que fer ab aqueix negoci y que
sobre aquell stave romput ab dit Pere Mamble,
y assò adverà ab moltes adveracions y juraments que féu. E aprés dinar se convocaren hy
congregaren en la present casa los dits senyors
deputats y hoÿdors, junctament ab los dits
elets, los quals són los següents. Ecclesiàstichs:
lo dagà Vivers; militars: don Joan dee Boxadors, mossèn Miquel de Boxadors, mossèn
Galceran Burguès, don Jayme de Cardona; //
226v // reals: lo consaller misser Exerrat, mossèn Joan Lluýs Lull, mossèn Miquel Salgueda,
Lluýs Gibert, Joan Lluýs Cornet. E també los
dits consultors se ajustaren ensemps ab misser
Fumàs. En aquest mateix dia no vingué en consistori lo dit il·lustre y reverendíssim deputat
ecclesiàstic.
Dimecres, a XII de dit. En aquest dia, de matí,
se ajustaren en lo concistori de la present casa
losf senyors deputats y hoÿdors, absents los senyors deputat ecclesiàstic y hoÿdor militar,
a. a continuació ratllat se cong.
b. militar interlineat, damunt de real ratllat.
c. misser Coromines... Guardiola interlineat al foli següent.
d. a continuació ratllat ex.
e. a continuació ratllat Cardona.
f. a continuació ratllat dits.
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227r

junctament ab los dits elets devall scrits per dit
negoci. Ecclesiàstichs: lo dagà Vivers; militars:
don Jayme de Cardona, don Bernat de Marimon, Galceran Burguès, Miquel de Boxadors;
reals: lo consaller misser Exerrat, Joan Lluýs
Lull, Miquel Salgueda, Lluýs Gibert, Joan
Lluýs Cornet.

// 227v // absents los senyors deputat ecclesiàstic y hoÿdors militar y real, absents de la present ciutat, junctament ab los consultors devall
scrits, misser Coromines, misser Fort, misser
Fumàs, misser Masnovell, misser Amell, misser
Tuxent, misser Guardiola. En aquest dia no
vingué lo senyor deputat ecclesiàstic.

E més se ajustaren los dits consultors, co és,
misser Coromines, misser Fumàs, misser Xiquot, misser Fort, misser Guardiola, misser Tuxent, misser Masnovell. E aprés dinar de dit dia
se congregarena los [predits] consultors en dita
casa, següents: misser Fumàs, misser Fort, misser Guardiola. En aquest mateix dia no vingué
dit senyor deputat ecclesiàstic.

Dissapte, a XV de dit. En aquest dia, de matí, se
ajustaren en la present casa de la Deputació los
senyors deputats, militars y real, y hoÿdor ecclesiàstic, absents del concistori lo senyor deputat ecclesiàstic y hoÿdors militar y real de la
present ciutat, junctament ab los elets devall
scrits e consultors. Ecclesiàstichs: don Bernat
de Cardona, lo dagà Vivers; militars: don
Jayme de Cardona, don Bernat de Marimon,
Miquel de Boxadors; reals: lo conseller Vilana,
Lluýs Gibert, Miquel Salgueda, Lluýs Cornet.
// 228r // Consultors: misser Coromines, misser Fumàs, misser Fort, misser Tuxent, misser
Guardiola, misser Xiquot, misser Amell, misser Masnovell. En aquest dia no vingué en concistori lo dit il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstic. E dit dia, aprés dinar, se
ajustaren los dits senyors dos deputats y hoÿdor ecclesiàstic, junctament ab tots los sobre
dits consultors.

Dijous, a XIII. En aquest diab no vingué lo dit
senyor deputat ecclesiàstic. En aquest mateix
dia vingueren en la present casa misser Fort,
misser Guardiola, misser Fumàs, misser Masnovell. En aquest dia vingué nova com lo il·lustre almirant de Nàpols morí en Sant Culgat de
Vallers a les sis hores de matí.
Divendres, a XIIII. En aquest dia, aprés dinar,
sec ajustarend en la present casa los senyors deputats, militar ye real, y hoÿdor ecclesiàstic,

a.
b.
c.
d.
e.

[1573 ]

a continuació ratllat tots.
a continuació repetit en aquest dia.
se a interlineat, damunt de se ratllat.
a continuació ratllat gueren.
a continuació ratllat hoÿdors.
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Apèndix 2

[1573 ]

DIETARI 20

Folis 50r-57v i 131r-135v del trienni 1572-1575

50r

A VIII de juliol any MDLXXIIIaRelació
feta als il·lustres, molt reverents y
molt magnífichs senyors, los senyors
diputats del General del principat de
Chathalunya, a 18 de juliol 157[3],
per mossèn Juan Dara, canonge de la
Seu de Barcelona, mossèn Thomàs
Pujades, cavaller de dita ciutat, y
mossèn Nofre de Vilaseca, burguès
de la vila de Perpinyà, embaxadors
elegits per los tres braços de [dit]
Principat, per la embaxada dits tres
braços determinaren se [...] a la magestat chatòlica del rey Phelip, nostre
senyor, aserca dels [...] concorrien,
per lo bé dels quals y quietud de
aquest Principat, com [...] molt sa
magestat ne fos plenament informat,
que·s la següent.
«Primerament, los sobredits Juan Dara, Thomàs Pujades y Nofre de Vilaseca, embaxadors
predits, partírem de Barçelona per dita embaxada a 17 de ju[liol], y arribàrem en Çaragoça a
21 de dit, de hont, per la nostra de 23 [...], avisàrem als predecessors de vostres senyories del
que en dit regne se pretenia en dit [...].
Ítem, a 30 de juliol arribàrem en la cort de hont sa
magestat se partí dos dies [...] que forem arribats,
al qual per la brevedat del temps no fonc possible
[...] ses reals mans ni explicar-li nostra enbaxada.
Ítem, a 3 de agost anàrem de part de aquest
Principat a besar les mans [al con]seller y a tots
los del Consell Suppremo de Aragó, als quals,
de part de [dit] Principat y consistori del General, de aquell férem gràcies del que [...] aquell
a. Memorial copiat en els folis 50v.-57v. del dietari.

dia avian intersedit ab sa magestat per la bona
direcció dels ne[gocis] offerts, y axí, en dit
nom, los supplicàrem fossen servits per lo matex [...] al present se offerien a dit Principat del
que.s tenia molt gran confia[nça,] tota mercè a
dit Principat lo qual ne restaria molt obligat a
tots, [en comú] com en particular. Donàrem a
quiscú les letres de vostres senyories, fore[...]
de tots, ab molt gran desmostració de voluntad, y se offeriren en tot, y [...] ajudar-nos y supplicar a sa magestat per la bona direcció dels negocis [...] a dit Principat com sempre avian fet
per lo passat en tot lo que se [...] particularment
supplicàrem al dit viçi-çançeler, atès que sa magestat era [fora] de Madrit y no sabíam quant
tornaria, nos fes mercè de aver-nos [...] saber si
sa magestat seria servit anàssem a hont era per
besar ses reals [mans y] explicar nostra enbaxada. Dix-nos faria un billet a sa magestat y del
[que...] servit nos tornaria la resposta; la qual
nos tornà a 7 de dit, dient [que] sa magestat manava nos esperàssem en Madrid.
Ítem, a 20 de dit arribà sa magestat, procuràrem audiència per medi del [...] de Chinchón, la
qual nos agué per a 23 de dit.
Dit dia fonc sa magestat servit donar-nos
audiència entre les deu y las on[ze hores,]. Trobàrem en la cambra de sa magestat los enbaxadors de las iglésies de [...] per lo del escusado,
sa magestat manà nosaltres entràssem primers,
[...] aprés de aver-li besades ses reals mans de
part de aquest Principat, [...] vostres senyories
com ha diputats del consistori del General de
aquell, li refer[írem] [...] seguint en tot y per
tot les instruccions que per los predecessors de
[vostres senyories] foren donades, per effecte
de dita embaxada:
«Primo, per quant a supplicació de les Corts
Generals de 1564, vostra magestat [...] [...] consedir, atorgar, statuir y ordenar que les constitucions, capítols y [actes de] // 50v // Cort de
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aquell Principat y usatges de Barçelona y altres
leys de aquella terra fossen reduïdes y posades
sots congruos títols y degut orde, per lo qual
foren senyalades persones, les quals molts anys
ha an donat fi a dita obra, y aquella era estada
enviada molt ha a vostra magestat perquè fos
servit, conforme dit capítol de Cort, les dites
constitucions, axí reduïdes, fossen estampades
y publicades, lo que fins ara no ha tingut effecte, ni se espere tenir-lo, si ya vostra magestat
no.y proveix, al qual supplicam, de part de
aquell Principat y diputats de aquell, per lo
gran benefici que de la conclusió y publicació
de dita obra ne redundarà per a la bona administració de la justícia en lo dit Principat y poblats de aquell, sia de son real servey manar dites constitucions, capítols y actes de Cort ésser
publicades y estampades.
Més avant, per ús y costum antiquíssim e immemorial, tenint força de privilegi, està observat en aquell Principat de vostra magestat que
los officials y ministres de la exacció dels drets
de les generalitats de aquell Principat són estats
sempre, y són, immunes y exempts de no tenir
soldats aposentats en ses cases, per lo torp y impediment notable que podria resultar a la líbera
exacció de dits drets, segons que ab diversos
exemplars en la casa de la Diputació recondits
se amostra. Poc ha que Juan de Biura, loctinent
de capità de Roses, ha aposentats soldats en
casa de Benet Bonell, cullidor dels drets del dit
General en dita vila de Roses, de la qual novedad se’n ha donada quexa moltes vegades al
loctinent general de vostra magestat y al regent
la Cansellerie, fent-los ostensió de dits exemplars, y fins ara no si à proveït ni donat remey
algú. Suplicam a vostra magestat, de part dels
diputats de aquell Principat, que, com a cosa
molt útil y necessàrie a la exacció de dits drets, y
que altrament ne redondaria notable dany y essent en violació de dits privilegis, usos y costums fins en aquella hora inviolablament observats, sia de son real servey manar provehira
los dits usos y costums ésser inviolablament
observats.
Més avant, essent cosa tan notòria y per diversos capítols de Cort instituïda y ordenada, que
los diputats del General de aquell Principat de
vostra magestat an tinguda y tenen tota jurisdicció civil y criminal sobre tots los fets y negocis tocants a les generalitats, y contra qualsevol
persones delinqüents en aquelles de qualsevol
estament que sien, no obstant qualsevol pretesa exempció y privilegi, se ha seguit que un tal
Arruffat, avent gravament delinquit contra dites generalitats, que, essent col·lector de entrades y eixides de la vila de Figueres tenia cunys
a. ve interlineat.

falsos de altres taules y plomave ab ploms falsos, prenent y robant los drets del General,
contra el qual los diputats volien proseir ab tèrmens de justícia, y són estats en açò impedits y
torbats perquè lo dit Juan de Biura tenia en son
poder lo dit Arruffat y ha recusat donar-lo a dits
diputats, y lo matex ha fet lo loctinent de capità
general de vostra magestat, pretenent que si dit
Arruffat avia comès dits delictes, essent soldat
estipendiari, no tocaria la conexensa a dits diputats, lo que notòriament és contra dits capítols de Cort y contre lo que sempre fins vuy és
estat inconcussament observat. Supplicam a
vostra magestat sia servit manar que lo dit
Arrufat sia liurat a dits diputats com ha vertaders jutges y conexedors de dits negocis, y que
no sien impedits en lo líbero exercici de sos officis y de la jurisdicció que per dits capítols los
competex.

[1573 ]

Més avant, aprés de ser estada publicada la gràcia del escusado per sa Santedat a vostra magestat consedida, de la millor casa decimal de cada
parròchia, per lo qual los diputats passats són
estats solicitats diverses vegades per les per- //
51r // sones dels tres estaments de aquell Principat a effecte que, inseguint lo [...] semblants
fets acostumat, aplegassen en la casa de la Diputació les d[ites per]sones dels tres estaments
y ab parer y consell de aquells se entengués [lo]
remey més convenient per als molts y notables
incovenients, danys [...] que de la execució de
dita gràcia avian de redundar en tot aquell
[Principat] y poblats de aquell, per les quals persones és estat vist y apuntat q[ue] [...], inconvenients, danys y agravis són tants y de tanta qualitat que de la ex[ecució de] dita gràcia en aquell
Principat avian de redundar en molt gran [deservei] de nostre Senyor Déu y de vostra magestat, y en total ruïna de tota aquella [terra] y dels
poblats en ella, ultra de la violació de moltes
constitucions, [capítols] y actes de Cort, declaracions, provisions y pracmàtiques reals, usos
[y costums] de temps immemorial inconcussament observats, y per tos los reys [de] immortal
memoria predecessors de vostra magestat ab
molta solicitud, [... tia], defensats, y encara avia
de redundar en perjudici notori y [...] de la real
jurisdicció y regalies que vostra magestat y sos
ministres y offici[als] [...] sempre pacíficament
exercit en dit Principat. Per tot lo que [...] [de]
terminant vostra magestat fos informat dels
predits inconvenients y danys, [agravis], violacions de constitucions y leys de aquell Principat que de dita gràcia resultaven, los quals, ab
diverses embaxa[des són] estats notificats al
loctinent general de vostra magestat, del qual,
no sols [...] ha seguit remey algú, però encara
los commissaris y ministres de [...] no an deixat
ni deixen de ajustar nous agravis de cada dia,
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[1573 ]

los [quals] més largament estan especificats en
lo memorial de agravis [que] donàrem a vostra
magestat.
Tanbé supplicam a vostra magestat sia de son
real servey considerar la gran [...] y pobreza de
les rendes ecclesiàstiques, que per la major part
no bast[ent a] la sustentació dels capellans y religiosos, per los grans càrrechs que [...], ço és, lo
subsidi, dret de bolla que fonc concedit authoritate apostolica [...], subvenció de guerres, fogatges, visites, donatius de bisbes y altres càr
rechs [...] offerexen a la província, los quals se
repertexen entre los capellans [...], lo predit, les
poches dècimes que les iglésies y monestirs reben són per [...] de laichs, y les tenen com ha
profanes, y en elles les dites iglésies y m[onestirs] no.y tenen sinó la sola administració, perquè d’elles estan dedicad[es a ali]mentar pobres, d’elles per sustentació de canonges y
beneficiats, y [fr...] applicades a distribucions
quotidianes, altras a missas, aniversar[is, a]
obres pies, les quals, segons la declaració de Pio
Quint no.y són compre [ses], [...] tantum les dècimes devallans de les parrochials posseïdes per
rahó de [la ad]ministració dels sagraments, y no
altres ningunes qui paguen ni tenen [...] pagar
subsidis, ni premícies, y en aquell Principat de
vostra magestat y ha [...] poques parrochials
que valguen més de cent ducats, y conforme lo
de [...] sagrat consili qui val més sobre parrochials que no resten cent ducats [...] per la sustentació del rector no si puguen reservar pensions ni fruyts [...], y a bé que.s pugués fer que
no.u obstàs lo dit decret, prenent una [casa] millor ordinàriament en totes les parròchies, o en
la major par[t d’]aquelles, una casa, y la millor
sustenta lo rector y tota sa casa, de hont [...] la
dita casa dits rectors serien forçats dexar y desamparar les parrò[quies y] sercar altra forma
de viure, de hont cessaria la administració dels sa
[graments] // 51v // en molt gran deservey de
Nostre Senyor Déu y de vostra magestat y escàndol de aquella terra, lo que som molt certs
no és del chirstianíssim ànimo de vostra magestat. Y la matexa falta del servey de Déu seria en
los monestirs de religiosos, axí hòmes com dones, y seria deslustrar lo culto divino a hont
sempre s’és conservat ab tant mirament, que
cert seria cosa escandalosa. Tanbé y ha altres dècimes que són la sola sustentació dels canonges
les quals reben les pabordies y dites dècimes estan dividies per parròchies, de què s’és seguit
que ha alguna pabordia li an preses sinc o sis cases, que totalment és privar a dits canonges de
sa sustentació.
Més avant, les dècimes possehides per los laichs
del principi d’elles fins vuy les posseheixen
com a patrimonials y profanes, y no com a espi-

rituals, y aquelles algunes les an acquirides ab
sa pròpia sanc, altres ab contractes y vendes
mijensant diversos preus de dinés, comprades
dels precedessors de vostra magestat y de altres
particulars ab totes clàusules de eviccions necessàries, de què, excecutant-se dita gràcia, ne
vindrian a resultar grandíssima infinitat de
plets y qüestions, per rahó de dites eviccions y
dites dècimes, segons lo tenor de la gràcia feta a
vostra magestat no són compreses en ella, perquè Pio Quint en la última declaració que ha
feta a 20 de mars diu, en espècie, estes paraules:
“Authoritate Apostolicha per presentes decernimus et declaramus sub concessione huiusmodi
comprehendi omnes et singulas decimas ex predictis parrochialibus pervenientes ex quibus premicia
percipi vel subsidio ecclesiasticha solvi solent et cetera”. Les quals dècimes posseïdes per los
laichs, may an acostumat pagar ni paguen subsidis ni premícies ningunes, y de la execusió de
dita gràcia en lo dit Principat de vostra magestat ne resultarian molts y molt importants inconvenients, axí per violacions de constitucions com encara per ésser en tant notable dany
y perjudici de les regalies de vostra magestat, en
voler posar senyor ningú en sos regnes, perquè
sempre dites dècimes posseïdes per laichs són
estades judicades com a patrimonials y profanes, y may los precedessors de vostra magestat,
ni vostra magestat, an consentit coneguessen
de aquelles ningunes persones ecclesiàstiques,
ans bé, si sobre d’elles entre ecclesiàstichs y
laichs y·ha agudes algunes contencions sobre la
competència de jurisdicció, sempre per los cancellers se són declarades la conexensa d’elles tocar als officials y ministres de vostra magestat y
no gens a persona ecclesiàstica, de tot lo qual
conste per molts exemplars que assí tenim per
donar a vostra magestat. Y si vuy sa Santedat les
ha donades a vostra magestat, de la matexa manera les podria donar al rey de França, o a qui
fos servit, o retenir-les-se, y en aquell Principat
de vostra magestat los exemplars tenen grandíssima força.
Quant humilment podem, supplicam a vostra
magestat sia de sa real benignitat y clemència
que uns vasalls tan fidelíssims a la real corona
no sien en tanta manera agraviats, que ajen de
restar privats de la poca hazienda que tant justament an heretada dels passats, adquirida ab sa
pròpia sanc y ab tants y tan notables serveys,
com vostra magestat y sos predecessors de immortal memoria an rebuts de aquell Principat,
y per conseqüent que no sia vostra magestat
servit consedir ni permetre que tantes iglésies,
per dit respecte, resten desemparades y haja de
cessar en elles lo culto divino y la ministració
dels sagraments, per faltar als ministres d’ells
los aliments necessaris per a sustentar-se, lo que

574

001-644 Dietari2.indd 574-574

17/06/2010 18:34:20

seria contra los decrets y estatuts del sagrat
Consili de Trento ya referits; y sia vostra magestat servit apiadar-se de la tenuïtat de les rendes
dels // 52r // cavallers, que per la major part
consisteixen en dites dècimes, que per [...] gastades en servey de vostra magestat y de sos predecessors, en defensió de la [...] christiana, resten los que vuy són molt pobres, y de lur
pobreza an de [...] muller y fills, y casar filles, y
per estar circuïts de enemichs, axí per [...] per
terra, an de estar de contínuo ab la lança en la
mà, y sent com [...] militar lo bras dret per a la
defensió de tot aquell Principat, no con [...]
[ser]vey de vostra magestat sia debilitat, y se axí
pochs dies fa s’és vist a la ex[perièn]cia en lo de
Perpinyà, per lo qual molts foren forçats enpenyar lo [...] tenien, inseguint los vestigis de sos
passats, y an sempre desijat y [...] posar ses vides
y les poques haziendes que.ls resten en servey
de vostra magestat. Y en tot lo predit pensam
fer molt gran servey a vostra magestat, per lo
que [...] redundar en perjudici y diminució notòria de la jurisdicció y [...] que vostra magestat
ha sempre pacíficament possehit en aquell
Principat, [...] per molt cert, y creyem que si
vostra magestat fos estat plenament infor[mat]
de la pobreza de les iglésies y dels patrimonis
dels cavallés, y la alte[...] pot rebre la jurisdicció
de vostra magestat, may per Cathalunya aguera
[...] semblant gràcia. Y axí, prostats als reals
peus de vostra magestat [que hu]milment podem, lo supplicam sia de son real servey, benignitat, [...]cia manar-hoa remediar, de manera
que, uns tant fidelíssims vasalls [...d]e magestat
no sien agraviats ni privats dels pochs patrimonis que.ls res[ten], [...] que llevar-los la millor
casa decimal és llevar-los la total susten[tació
de] ses cases y famílies. Y tanbé supplicam a vostra magestat sia de son real [ànima] intersedir
ab sa Santedat per a què, ab grata y benigna
audi[ència], entengue de manera que concorrent los ànimos de sa Santedat [...] vostra magestat en un matex intent, ab més facilitat y
conformitat [...], lo remey qual convé al servey
de Nostre Senyor Déu y de vostra magestat y
[quie]tud dels poblats en aquell Principat.»

que tenint ocasió volgués intersedir ab dit
bisbe de Segorb per [...] direcció de dit negoci.
Y li referírem largament lo gran dany que [la
exe]cució de la gràcia de dit escusado ne resultaria, axí a les iglésies [y mones]tirs per llur probreza y tenuïtat de les dècimes y rendes ecclesià[stiques] com encara per lo dels cavallers y
altres interessats en dita gràcia, [...] violació de
constitucions y ser contra la jurisdicció y regalies de [...], que era una de les coses entre lesa altres per les quals eren arribats per f[er en]tendre
a sa magestat com ya altros reys de Aragó, entenent semblants [...]cis, o avien manat remediar.
Respongué’ns que ans de nostra a[...] lo avian
applicat en lo Consell de dit escusado y que.ls
avia [...] perjudici ne resultaria de la execució de
dita gràcia en la corona [...], y que no dexaria
sempre que.n tingués ocasió, o lo.y demanassen, de [...] una y moltes vegades.
52v

Donàrem-li la letra de [...]ri y instruccions y
memorial de agravis, hoý’ns ab molta beni[gnitat]b y.ns dix que ell manaria veurer aquells papers nos man[...] pendrer. Y entenent que sa
magestat avia remesos los dits papers al vicicanceller, y [...] per entendre lo que sa magestat
manava, digue’ns que en lo cap del es[cusado]
acudíssem al bisbe de Segorb, y que en los altres
tres se miraria en [...] y no obstant que en lo del
escusado nos remetia al bisbe de Segorb [...]rem
a. ho interlineat.
b. a continuació ratllat yns.

[1573 ]

Tanbé li referírem los altres tres caps de nostres
instruccions, ço és, lo de la licència de estampar
y publicar les constitucions, y lo de haver lo capità de Roses aponsentats soldats en casa de
Bernat Bonell, col·lector dels drets del General, y tanbé lo de tenir dit capità de Roses en
aquella fortaleza a un tal Arruffat, havent falsificats los cunys y ploms del General y robat lo
dret de aquell.
De tot lo sobredit avisàrem a vostres senyories
per la nostra de 27 de agost 1572, y com las
iglésies de Castella estaven en tracte sobre dita
gràcia, y no avian fet res que, del que entendríem, avisaríem a vostres senyories, y que per
los de Aragó avia arribada persona per entendre
de concertar-se, y entenent lo que.s faria de tot,
se donaria avís.
Lo primer de setembre anàrem a tractar ab lo
bisbe de Segorb y li diguérem sa magestat nos
avia manat que, en lo tocant a la gràcia del escusado, acudíssem a sa senyoria, al qual diguérem
anàvem allí tant solament per referir-li y fer-li
entendre que dita gràcia, axí per la pobresa de
las iglésies com per la dels cavallers y ser les dècimes per ells possehides des del principi patrimonials y profanes, y que tant en lo que tocave
a les unes com a les altres no enteníem tractar
ninguna cosa devant sa senyoria sinó extrajudicialment, perquè devant sa senyoria no podíam
subir juý, per les ecclesiàstiques, per estar limitat en la declaració de Pio Quint la qual diu
“dum modo ultra tres dietas vigore presentium
quis ad judicium non trahabur”. Y per lo que
toca els laichs no poden les causes ésser tretes
de dit Principat conforme a constitucions, sinó
que an de ser declarades dins dit Principat, y
que se li donarian còpies de tots los actes per a
a. les interlineat.
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[1573 ]

corroboració y fonament de nostra justícia,
comprovades ab los originals, y aquestes, extrajudicialment y sensa ninguna manera de judici,
y no altrament; lo qual fonch content se li donassen extrajudicialment, y que de tota aquella
manera que a nosaltres nos estaria bé, tanbé a
ell, y que de la matexa manera li donaríem les
escriptures les nos tornaria, y que de tot donaria rahó a sa magestat. Deduírem-li molt més
llarc tot lo que referírem a sa magestat, axí lo de
les iglésies com lo dels laichs, y la pobreza de
una y altra part, y los grans danys que la execució de dita gràcia ne redundarian en aquest
Principat, que seria totalment levar-los les forçes per a resistir als enemichs, dels quals està
circuït per mar y per terra, y tanbé las violacions
de moltes constitucions, y lo notable perjudici
de les preminències y regalies de sa magestat en
voler admetre nou senyor sobre de elles, del
que sa magestat o sos successors podria ser algun temps los pesàs de aver huberta la porta per
a semblants indirectes, etcètera. Digué’ns que
lo endemà y tornàssem que.ns donaria la resposta conforme sa magestat ordenaria. Dexàrem-li la còpia de dits actes ab la protestació
dita.
A 2 de dit tornàrem per dita resposta. Digué’ns, dit bisbe de Segorb, que avia tractar
molt per extès dit negoci ab sa magestat conforme nosaltres lo avíam informat, y sa magestat li avia manat aplegar lo Consell del escusado, y que.y aplicàs lo bisbe de Urgell y que ell
ho faria i.ns tornaria la resposta. Exint de casa
de dit bisbe de Segorb, anàrem a prevenir y supplicar al dit bisbe de Urgell, de part de aquest
Principat, fos servit fer tota bona obra en dit negoci, lo qual nos prometé ho faria de molt bona
gana y molt deveres, com ho féu segons entenguérem. Dit dia se tingué lo dit consell.
53r

A 3 de dit tornàrem al dit bisbe de Segorb per
entendre de sa senyoria [...] se havia determinat
en Consell y si entenien nostra justícia, conforme [...] papers li avíam donats per fonament
de nostra justícia. Digué’n[s] [...] quant a les dècimes posseïdes per les iglésies y ecclesiàstiques
per[sones], [...] Consell avia resolt que no.y avia
difficultat sinó que avien de [...] y eren compreses en la gràcia, al qual se li feren molts contraris d[...] les dècimes rebien les dites iglésies y
monestirs eren per successions [de perso]nes
laiches los quals moguts ab zel christianíssim
les avian dex[ades per] il·lustrar y augmentar lo
culto divino, en les quals les dites iglésies [y
mones]tirs no tenen sinó la nua administració;
y prenent de aquelles d[...]do auria de disminuir-se lo número dels ecclesiàstics y religiosos
y [...] a molts pobres de lur quotidiana sustentació, lo que no crèyam [...] manera sia del chris-

tianíssim ànimo de sa magestat. Y que si ning[unes de les] compreses en dita gràcia eren les
possehides per les parròchies, co[m] [més] largament era estat deduït, axí a sa magestat com a
sa senyoria resolutament nos digué que, quant
a les dites dècimes possehides [per les] iglésies o
ecclesiàstiches persones, no avia que perdrer
temps per[...] consell de sa magestat o entenia
molt al contrari del que nosaltres [...], no era
menester perdre-y més temps sinó que manibus
junctis [...] mercè a sa magestat; y que fos prest
sens dilació ninguna que ell sa[...] cert que,
fent-ho de aquesta manera, sa magestat nos faria més [mercè] de la que podíem pensar y promete’ns de ajudar-nos en tot lo que [...]. Y
quant a les dècimes possehides per los laichs se
dexave per a [...] discussió, diguérem-hi faríam
venir molts més actes dels que a[...] avíam donats, per los quals li constaria plenament dites
dècimes [posse]hides per los laichs ésser merament profanes. Digué’ns que.u [...] ab tota diligència. Supplicàrem-lo fos servit manar escriurer [...] [co]missaris de dita gràcia residents en
Barçelona, perquè sobresegu[essen] la execució
sols un mes, lo qual nos digué ho tractaria ab sa
[magestat]. Lo endemà nos digué ho havia tractar ab sa magestat y que est[...] lo qual, si bé
no.ns ho prometé, certament, ab lo sonet de les
[...] nos senyalava ho escriuria a dits comissaris.
Tanbé’ns digué [...], quant a la tenuïtat pobresa
de les parrochials que se li senyala [...] [admi]nistració dels sagraments auria de cessar en
moltes d’elles, di[gué’ns] era de intenció de sa
magestat que en les que no.s podrian sustentar
[eccle[siàtichs se executàs dita gràcia, y que de
les altres se escolta[...].
De tot lo sobredit avisàrem a vostres senyories
per las nostras de 4 y 26 de seten[bre], en les
quals supplicàvem a vostres senyories fossen servits de manar donar [...], en què los altres actes
de concessions de dècimes antigament fe[tes...]
reis de Fransa a diverses iglésies y monestirs y ha
persones de [aquest] Principat, y altres actes de
vendes fetes per los reys de Aragó o [...] de Barçelona de dites dècimes, y capbreus fets entre
laichs y a[...] [sen]blants actes y algunes declaracions dels cansellers, exclohent [...] ecclesiàstichs de la conexensa de dites dècimes, ab tota la
bre[vetat] que fos possible no’ls enviassen.
A 21 de octubre per Juan Chatalà, correu propri, rebérem los dits ac[tes y] // 53v // declaracions dels consellers ab les quals plenísimament consta la cognició de les dècimes possehides per los laichs ser profanes y patrimonials, y
la cognició de aquelles tocar y pertànyer a la
cort secular.
A 23 de dit, havent fetes fer còpies dels sobre-
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dits actes y declaracions, les aportàrem y donàrem ab la solita protestatio extrajudicial al dit
bisbe de Segorb, lo qual nos dix li féssem un
memorial en castallà del que contenien en sustància dits actes, lo qual dins dos dies lo férem y
lo.y donàrem.
Aa 29 de octubre, entenent que dit bisbe de Segorb comunicaria dits actes ab lo vici-canceller
y bisbe de Urgell, los anàrem a prevenir y supplicar fossen servits fer tota bona obra en dit
negoci, com sempre avian fet. Informàrem-los
largament de tot lo contengut en dits actes,
prometerenb-nos ho farian de molt bona gana.
A 28 de novembre, essent sa magestat tornat,
anàrem al dit bisbe de Segorb supplicant-lo
que, pues sa magestat era tornat, fos servit entendre de donar-nos alguna resposta y resolució en aquest negocis, tonant-li a refrescar la
memòria dels caps més principals per nostra
justícia. Digué’ns que dit negoci del escusado
tenia dos caps: lo primer, quant als ecclesiàstichs, estava per ajuntar-se la província, assí a
hont se avia de tractar y resoldre, y que per ço
allí, en dit cap, no.y avia més que dir. Lo segon
era quant als militars y llaichs, en lo qual no tenia que dir-nos ni respondre fins a tant que.s
vehés en què pararia lo de la província, y que
així.u tenia entès de sa magestat y que entretant
podíam fer lo que.ns aparegués en esperar allí o
tornar-nos-ne, y que si.ns paria tornar a supplicar a sa magestat que ab més resolució fos servit
manar-nos respondre, ho podíem fer. Tanbé
nos digué lo de la rebuda del breu contra la
Real Audiència, senyalant-nos tanbé que los
enbaxadors de Roma farian molt poc fruyt. Replicàrem-li, senyalant lo gran dany que de la expedició de dit breu se’n poria seguir, axí en perjudici de les regalies de sa magestat com en
violació de moltes constitucions, les quals sa
magestat y sos predecessors avian jurades guardar, y que en ninguna manera podíem pensar
ni creurer, dit breu, se fos expedit ab orde de
sa magestat, y ya que fos que son real servey,
valer-se’n no podia, per ser tan perjudicial a
sos subdits y vassalls, ab qui tenia pactat yc jurat guardar dites constitucions y leis de la
terra.
A 29 de novembre, sabent que sa magestat tenia lo breu ab lo qual sa Santedat absolia los del
Consell Real de aquest Principat, pretenent
que per lo decret feren en la supplicació presentada en dit Consell per part dels cavallers, ab la
qual fermaven de dret de la execució de la
a. A ... gana interlineat.
b. a continuació ratllat t.
c. y jurat interlineat.

gràcia del escusado, perquè feren Recognoscat
supplicata et cetera, pretenent que per assò avian
incidit en les penes contengudes en la bulla In
Cena Domini, puis no si tornassen, los absolia
axí del dit decret com encara del jurament
avian prestat en servar les constitucions y leys
de aquest Principat; y açò, quant en lo que tocave per la execució de dita gràcia del escusado,
entenent nosaltres quant perjudicial era per dit
Principat y los escàndols y inconvenients que
de la violació de dites constitucions y leys de la
terra se’n podien seguir, anaren a informar tot
lo Consell de Aragó senyalant lo gran deservey
que // 54r // sa magestat ne avia de rebrer y que
era acumular nous agravis a.n [aquest] Principat perquè no sols era llevar-nos les haziendes
però enca[ra le]var-nos de nostres leys y constitucions, les quals teníem me[...] que les vides y
béns, y que era molt fort cosa que, per interessos[...] poca importància, se donàs loc a semblants indirectes que no p[odien] sinó causar
molt gran alteració en aquest Principat, y que
[...] per molt cert se era espedit inconsulto, sa
magestat y son Real [...], diguérem-los moltes
altres coses ben importants, feren [...], y entre
ells lo vici-canceller que procura dita execució
de [...] se sobresegués, com de facto se sobresegué, de tot lo qual avis[àrem] a vostres senyories per la nostra del primer de dezembre, y del
concert a[...] fet las iglésias de Castella en doscentes cinquanta míl[ia] [liures], y los aragonesos en deu mília liures quiscun any.

[1573 ]

Diguérem al dit bisbe de Segorb que, quant aa la
resposta de sa m[agestat], [con]sultaríem ab vostres senyories, y axí tractàrem entre nosaltres si
convenia [...] manar a sa magestat fos servit manar-nos respondre ab mes res[olució], [re]solguérem de no parlar-hi fins a tant ho aguéssem
consultat [...], de tot lo qual largament ne escriguérem a vostres senyories ab la nostra [de] [...]
de novembre y ab altres de diversos calendaris, y
de tot lo que [...] donàrem part al vici-canceller y
bisbe de Urgell perquè, tro[...] ab lo dit de Segorb y altres del Consell del escusado, puguessen [...]en la bona direcció de dit negoci.
A 22 de dezembre, per correu propri, rebérem
la de vostres senyories de 28 de [...], en la qual
nos manen que no.ns partíssem de allí sinó que
tra[...] dit negoci ab lo dit de Segorb, vici-canceller y bisbe de Urgell, [...] tant los molts inconvenients se seguirien de la execució de [...], y
que sobreseguéssem lo parlar ab sa magestat
per lavors fins se [...] succés en lo negoci. Rebérem tanbé ab dita letra los actes y [...] a sercha la
persecució dels ladres y la instrucció del que en
[...] de fer, axí ab sa magestat com ab los del
Consell; y per no trobar[-se] en Madrit, anàa. a continuació ratllat de.
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[1573 ]

rem en la matexa hora a parlar ab lo vici-ca[nceller] y ab tot los demés del Consell de Aragó, als
quals, largament, [...]marem conforme las instruccions de vostres senyories, mostrant-los las
[...] se eren fetes per trobar medi com se pogués
fer dita persequció, [...] sa magestat fos servit, y
lo present Principat fóra de tant gran inno [...]
que havian enviades persones per en açò dedicades, juntament a[...] reals per tota la terra, a
pendre informació quinas personas avia[n]
[...]vingut a la líbera exacció dels drets del General y perturbada la [...] de aquell, perquè ab
més facilitat se pugués proceir en dita per[secució] que, sens constar de dits delictes conforme
a constitucions, nos [...], lo qual ya altres voltes
per sa magestat y sos predecessors serà
dema[...], ab consell y parer de persones del
Real Consell, se resolgué q[ue] [...] dia fer conforme a constitucions. Diguérem-los tanbé la
ju[...] que vostres senyories avian feta ab lo virey, dient-li anomenàs dos per[sones] del Real
Consell perquè juntament ab altres anomenats
// 54v // puguessen donar assiento en dita persequció, lo qual no.s féu per culpa de les persones anomenades per dit virey, per voler dita
persequció fos general y duradora fins a les primeres Corts, lo que conforme a constitucions y
capítols de Cort no podien vostres senyories
fer, però que a bé la persequció fos particular
contra los qui directament avian delinquit contra lo General, lo effecte seria general, y del
temps tenian per molt cert no.n levarian vostres
senyories la mà fins la fi y effecte que.s pretén de la quietud de aquest Principat se obtinga, y que si aquest negoci se entenia era fer lo
que sa magestat desijava, y que posant-ho per
obra veurian lo effecte que.n resultaria. Moltes
altres coses deduhírem persuadint-losa lo que
tant convenia al servey de sa magestat y que
vostres senyories desijaven en estrem poder servir a sa magestat y traurer la terra de tant gran
innomínia, però que no podien fer més de que
feyen per ésser contra constitucions y capítols
de Cort, a la observança dels quals són obligats
ab jurament y sentència de escomunicació.
Tanbé los informaren de la novedat se havia
feta en lob castell major de Perpinyà y fortaleza
de Roses de traurer los soldats cathalans y posar-hi de castellans, senyalant-los lo gran sentiment ne feye tot aquest Principat per aver estat
la custòdia de dit castell major de Perpinyà,
des del principi y fundació de aquell, en poder
de cathalans, y traure’ls-ne ara, sens més, no
podia ser sens lesió y infàmie axí dels dits soldats com de tota la nació y, particularment, de
aquella fidelíssima vila de Perpinyà, ab los
a. los interlineat.
b. lo interlineat.

quals may se ha trobada màcula de infedelitat
ninguna ni may an feta cosa de la qual, per ço,
se agués de tenir poca confiança de ells. Donàrem-los los exemplars y letres dels predecessors
de sa magestat quant se instaven coses semblants. Digueren-nos lo sendemà, encara que
fos vigília de Nadal y derer dia de Consell, ne
tractarian.
Lo endemà anàrem per cobrar la resposta y saber lo que se havia resolt en lo Consell, y lo vicicanceller nos digué acudíssem al bisbe de Urgell, que havia feta la relació en Consell de tots
los papers los avian donats; y aprés de aver-li reduït a la memòria lo que ya lo dia abans largament li avíam dit, ya altercat molt gran estona
sobre fer la persequció general y duradora fins a
les primeres Corts, nos digué, dit bisbe de Urgell, que no obstant los exemplàs que avien
vists, que en aquesta necessitat tan urgent se havia de pendre nou consell, lo qual, segons la diferència de la necessitat y temps, sol y deu variar-se, en contrari del qual, per part de vostres
senyories y de aquest consistori, responguérem, largament, lo que convenia. Entenguérem que lo negoci venia remès açí al virey ab algun nou orde, y que.s contentarian fos la
persecució sols contra los qui directament
avian delinquit contra lo General, puis creien
lo effecte seria general. Digué’ns lo Consell
avia determinat que, sens aguardar la vinguda
de sa magestat, se escrigués al virey lo que se
havia determinat sobre lo predit, y per ço escriguérem a vostres senyories // 55r // tot lo que
avia passat, ab la nostra de 3 de jener 1573, perquè esti[guessen] avisats y advertis per lo que
convindria, y avisàrem tanbé a [...] que estaríam
aguardant la resposta del que sobre de aquest
[...] succeiria abans de innovar altra cosa, y que
si tota via ap[...] a vostres senyories que, essent
tornat assí sa magestat, personalment, li expli[càssem] lo contengut en las instruccions, nos
ne manassen avisar, [que ab] diligència faríem
lo que per vostres senyories nos seria ordenat.
Lo primer de jener, per lo que vostres senyories
nos manaren, anàrem a parlar [ab lo bisbe] de
Segorb per cobrar la resposta sa magestat seria
servit donar-nos [...]; ab molt gran serimònia
nos dix que, tractant-se sa magestat ab los [...]
de aquest Principat ab tanta benignitat y avent
manant s[...] la execució del escusado a petició
nostra, se avia entès que açí [...] aquest consistori per los braços s’era resolt y determinant no
esc[...] partit ningú, y que tanbé se avia entès
que algú o alguns de [aquest] Principat avian escrit en Aragó no.s concertassen sinó que estig
[...] units, del que sa magestat estava molt sentit, y que avian inf[ormat] al Papa que los minisa. a continuació ratllat aprés de aver.
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tres de la Santa Inquisició feyen la exec[ució
del] escusado, y que pus mostraven tanta durísia, sa magestat man[...] executàs lo breu ab que
absolia los del Real Consell, de ací [...]ment y
observança de constitucions, al qual replicàrem
lo [...] y entre altres coses que.s recordàs sa senyoria que ab orde y pa[...] avíam escrit a vostres senyories que la resolució dels laichs estava
s[...], fins saber lo que en la província les iglésies
determinarien, [...] no se avia de creurer que de
açí ni de Roma se agués tanta [...] demundança
donada, si ya no eren sinístries informacions y
[...] negoci,a ya no era pecuniari perquè los poblats en aquest Principat m[...] de millor gana
que emplear en servey de son rey y senyor [...]
haziendes que sos passats los avian dexades y
juntament[...] les vides, y que de sos pasats
avian heretada molta pobreza [...], molt clara
memòria de fidelitat y de innumerables serv[eis...] la corona real avia rebuts de aquest
Principat ab aug[...] molts regnes y senyories, y
que lo que sols de tot lo predit [...] restave eren
los privilegis y leis jurades per sa magestat y sos
[prede]cessors, de la observança dels quals supplicàvem a sa magestat [...] trobant-se forma de
poder servir a sa magesat sens lesió de dits [...]
privilegis, ninguns vasalls nos portarian avantatje, y que [...]nunciar sa magestat per esta vegada a sa regalia y juris[dicció] [...] tot contra
nostros privilegis tanbé’ns digué sa Santedat
av[...] espedir los embaixadors, y que avia enviats los memorials [orde]nats a sa magestat, lo
qual estava molt sentit dels excessos avi[...]sos
alguns cavallers contra los executors del escusado fins a [...] les mans, y que tanbé avian escrit
que si assí no.s concerta[...] culpa dels que estavan allí que sempre escrivíam nos conce[...]; finalment nos dix que los cavallers interessats se
resolgues[sen] [...] supplicar a sa magestat per
altres medis que fins assí y avia [...]via de tracte y
concert, y venint d’esta manera, nos dona[...] paraula que sa magestat los rebria ab molta benignitat y cle[mència], // 55v // y ab tanta consideració que.s contentaria de la dècima part, y que,
sent de altra manera, nos desenganyave, nos ne
podíam tornar, y que sens més, la execució passaria avant del que avisàrem a vostres senyories
largament ab correu propri, a 6 de jener 1573.
A 20 de jener, essent tornat sa magestat, procuràrem aver audiència conforme vostres senyories nos manaren ab la de 10 del matex, aprés
de aver-li feta relació de tot lo que tocava a la persecució dels lladres, conforme ho avíam tractat ab
lo vici-canceller y regents del Consell de Aragó,
senyalant-li la molta gana que vostres senyories
y tot aquest Principat tenien de servir a sa magestat, com no fos contra leis ni constitucions
de la terra, y tanbé li explicàrem la novetat que

lo loctinent general avia feta en loa castell de
Perpinyà y fortalesa de Roses, etcètera, y donàrem-li la letra de vostres senyories.

[1573 ]

Respongué’ns, sa magestat, que ya havia vistes
nostres instruccions y que estava cert vostres senyories avian de fer en la persequció dels ladres,
lo que tant convenia a son servey y principalment al de Déu, y bé d’aquest Principat, com lo
prior de part sua diria a vostres senyories, y que
nosaltres ho escriguéssem axí a vostres senyories, repetint y demostrant que ne havia de ser
molt servit en què ab tota diligència se posàs
per obra.
En lo cap de Perpinyà y Roses nos digué que lo
que se havia fet no proceïa de desconfiansa ninguna ni de altra cosa en agravi particular de
aquesta nació, sinó per entendre que convenia
les guarnicions de les fortaleses no fossen dels
naturals de la terra, y que aquesta provisió era
estada general en tots sos regnes, y que estave
molt cert de la fidelitat de aquest Principat, y
que ell manaria proveir en lo supplicat, mostrant sa real clemència, esperança de bona provisió, tot lo qual escriguérem a vostres senyories per la nostra de 21 de jener, y tanbé
avisàrem a vostres senyories com, en companyia del síndic de Perpinyà, anàrem a informar
tots los del Consell de Aragó.
A 21 de dit rebérem les de vostres senyories de
17 del matex, ab letra per a sa magestat y instruccions per a nosaltres, manant-nos referíssim a sa magestat lo que lo bisbe de Segorb, en
son nom, nos avia dit, de tot lo qual ab les nostres ne avíam avisats a vostres senyories. Procuràrem aver audiència de sa magestat que fonc
per a sinc de febrer. Dit dia referírem a sa magestat lo que vostres senyories nos avian ordenat, senyalant-li la difficultat gran que los interessats en dita gràcia tenian en aver-se de
aplegar, per ser de diversos estaments, y per la
major part abitants en diversos llocs luny de
Barçelona, y per aver-se de juntar gastarian
molt més que podria importar la gràcia de dit
escusado, y lo que.ls pesave a tots no trobar-se
forma com poder-se aplegar, per a correspondre al que tots tant desijaven, servir a sa magestat com a fidelíssims vasalls, certificant lo que,
si lloc y forma se agués trobat, nos fóra tant alegrat, la qual, vostres senyories tenen per molt
cert, se trobaria fent-nos sa magestat mercè de
visitar aquest seu Principat y tenir-nos Corts,
que lashores, ultra la forma acostumada, se podrien al·legar y occórrer a les necessitats que a
sa magestat se offereixen y, en lo entretant, sia
sa magestat servit manar sobreseure la execució
a. lo interlineat.

a. negoci interlineat.

579

001-644 Dietari2.indd 579-579

17/06/2010 18:34:21

[1573 ]

de dita gràcia; y tanbé li referírem tot lo que //
cerca d’ella avíam tractat ab lo bisbe de
Segorb. Respongué’ns se li donàssem ab un
memorial tot lo que li avíam dit, y que ell [...]ria
mirar y respondre’ns.

56r // a

A 8 de dit donàrem dit memorial a sa magestat
en Castella, a hont l[...]li deduïrem tot lo que
avíam tractat ab lo bisbe de Segorb, y lo [...]
aquest Principat era fora de tenir en aquest negoci respecte algú [...] [parti]cular interès sinó
al servey de Nostre Senyor Déu y de sa magestat, y a la [...] conservació y bé públic de aquest
Principat, y que ninguna cosa [...] tan desijada
ni desijaven los poblats de aquell, com era
em[...] en servey de sa magestat ses vides y pobres haziendes, y en falta de [...]drer y enpenyar
sos propis fills, segons que ells y sos passats ho
ten[nen] [acos]tumat, y que ab aquest presupòsit supplicaven a sa magestat fos s[ervit] apiadar-se de la pobresa de les rendes ecclesiàstiques, y tanbé d[...] cavallers y laichs interessats
en dita gràcia, deduït que las [...] y espedida
forma per complir la afecció que sempre an tingut [...]al servey de sa magestat seria ab ajuntament de Corts, y demés d[...] formació que ab
la presència de sa magestat esperen restarie[...]
servit en la forma acostumada y ab totes les forçes possibles [...]rian satisfer al servey de sa magestat y a la [...] necessitat y q[...] tant fos de son
real servey manar sobreseurer la execució [...]
gràcia del escusado, com més largament consta
ab dit m[emorial], còpia del qual enviàrem a
vostres senyories.
A 15 de febrer, entenent que sa magestat avia
remès dit memorial a[l bisbe de] Segorb, y anàrem per cobrar la resposta y entendre lo més
av[...] bisbe, lo qual, de part de sa magestat, nos
dix que per [alora] no[...] tornar resposta ni
tampoc fins que fos tornat de son bisbat [...], estaria fins passada Pascua, y que a sa magestat li
paria que [...] que estàvem allí, nos ne tornàssem los tres y que restàs là hu per [a rebre] dita
resposta, al qual responguérem ho consultaríam ab vostres [senyories], [...] aparagué bé. Lo
endemà nos digué lo bisbe de Urgell anàssem [a
par]lar ab lo vici-canceller, y axí y anàrem. Digué’ns tenia [...] de sa magestat en què li deya
que, pus lo bisbe de Segorb avia a[...] alguns
mesos en son bisbat, a sa magestat li paria, etcètera, dix-nos [...] que lo bisbe de Segorb, responguérem-li lo matex que al bis[be] [...] tot lo
qual avisàrem largament a vostres senyories ab
les nostres de 16 [...] de febrer.
A 18 de mars, Dimecres Sant, per correu propri
rebérem la resposta [...] remesa als tres, ab lo
orde nos manaven servàssem, y ab un [...] per a
sa magestat, y còpies de la deliberació, crida y

memorial [...] persequció dels ladres, lo que per
ser sa magestat fora no pugue [...]tuar.
A 17 de dit, vist sa magestat no era tornat, aparegué a tots anàsse[m al] vici-canceller y bisbe
de Urgell per dir-los lo que vostres senyories
nos m[...], y fer-los relació y dar còpies de dita
deliberació, crida y m[emorial] de las dadivas
donaven per les persones contengudes en dit
me[morial], vives o mortes, los quals mostraren
tenir-ne contentació y [...] de fruyt, y tanbé los
diguérem lo que tocave al Real Consell [...] //
56v // entendre a sa magestat los grans inconvenients se seguirien de la execució de la gràcia
del escusado en aquest Principat, senyalant los
plets que per rahó de les eviccions se mourien,
y diguérem-los com vostres senyories nos ordenaven nos ne tornàssem los tres, supplicant-los
fossen servits intersedir ab sa magestat fos de
son real servey, manar-nos donar resposta als
restants tres caps de nostres instruccions, pus
pera lo quart y últim, sa magestat era servit restàs là hu per dita resposta, y vostres senyories
avian determenat restàs misser Fransés Serra.
Respongué’ns lo vici-canceller que, quant al
cap del escusado, se era esforçat en fer-los entendre quant differents eren les dècimes de
Cathalunya dels altres regnes de sa magestat, y
la justícia que teniam saltim en lo de las dècimes possehides per los laichs, les quals les possehien com a patrimonials y profanes, y lo que
aquest Principat pretenia no ser compreses en
dita gràcia, y que ab tot se esforçaria que la resposta se havia de tornar a misser Serra, del que
sa magestat seria servit fos bona y de la manera
vostres senyories avian pensat, y que los restants tres caps se tractarian, en consells dels
quals, lo bisbe de Urgell nos tornaria la resposta y resolució del Consell.
A 31 de mars, dit bisbe, nos digué lo Consell
avia resolt lo que tocava al(s) dits tres caps, y
quant al primer, de estampar y publicar les
constitucions, que ab altres sa magestat ho avia
manat escriurer ab tota diligència se acabassen
y acabades les enviassen allí, lo que fins en
aquella hora no s’era fet, que.s tornaria escriurer al virey se effectuàs, y que en los restants dos
caps, ço és, de aver aposentats soldats en casa de
Bernat Bonell, lo capità de Roses, y l’altre de tenir la persona de tal Arrufat que ha falsificat los
ploms y robat los drets del General, avia determinat lo Consell de dues coses ne prenguessen
la una, que se escriuria al virey que, presa informació, ne informàs a sa magestat, o que.u remetrian al dit virey que, rebuda dita informació, y proveís conforme trobàs ésser de justícia.
Al qual respongueren que, sent la resolució en
a. per interlineat.
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dits dos caps per lo Consell feta, dexada a nostre albitre, no.ns podíem determinar que primer no.u consultàssem ab vostres senyories y,
que pus nostra partida seria en tenir lo despaig
de sa magestat, essent açí, ho referiríem a vostres senyories perquè determinassen lo faedor.
Supplicàrem-lo fos servit procurar sa magestat
ne fos content y que ara pendríem la provisió
sobre lo primer cap de les constitucions, la qual
nos donàrem, com vostres senyories auran vist,
ab la letra de sa magestat de 4 de maig de 1573.
A 10 de abril anàrem a besar les mans de sa magestat y referir-li lo que vostres senyories nos
ordenaven, ab aquestes o semblants paraules:
«Sacra, catòlica real magestat, dias ha que lo
bisbe de Segorb, de part de vostra magestat,
nos digué que, per no poder-se tornar la resposta del escusado fins lo dit bisbe fos tornat de
son bisbat, a hont estaria alguns dies, que era
vostra magestat servit que, dels quatre que estan açí, nos ne tornem los tres y reste là hu per
dita resposta, lo que en la matexa hora, ab diligència, escriguérem als diputats, dels quals
avem rebuda resposta lo Dimecres // 57r //
Sant, en què.ns ordenen que, pus vostra magestat ne havia de ser servit de ses reals mans, y supplicat lo que.ns escrivien y donada s[...] los tres
que açí som, que representam los tres brassos
de aq[uest Prin]cipat, de vostra magestat nos ne
tornem y que reste açí misser Francesc Serra,
[un] dels assesors ordinaris de aquella casa.
Més avant, vist per dits diputats ser del real servey de vostra magestat, [...] ladres y malfactors
fossen perseguits y castigats, y per açò se ga[...]
les pecúnies de dit General, lo que conforme
constitucions y [...] aquell Principat de vostra
magestat no.s pot fer sinó tant solament [...]
aquells que directament auran pertubat lo líbero exercici [dels] drets de les generalitats, los
dits deputat, desijant servir a [...] y per més facilitar la dita persequció, an enviat per tot aques[t
Prin]cipat de vostra magestat, a pendrer informacions dels qui an perturbat [...] judicat lo líbero exercici del General, y an trobat ser [més
de] sinquanta los capitosis y caps de quadrilles
dels noms [...] quals constave y més de cent que
no constave de lurs noms, [...] perquè lo effecte
sia qual vostra magestat y dits diputats desitjen,
[ha] paregut ser més convenient prometer certs
preus a qui.ls [...] presos en poder de dits diputats que no fer gent a soldada, [con]forme vostra magestat podrà manar veurer per lo memorial que [...] promeses ara donàrem a vostra
magestat, y perquè, ab effecte, re[...] lo que dits
diputats desijen sia vostra magestat servit, an
dete[rmenat] sien dits deliqüents perseguits
juntament ab sos còmplises, y per assò an ele-

gits quatre commissaris reals, hòmens de [...]
confiança y tenen moltaa esperança que ab la
[...] de Nostre Senyor, y ab lo que lo loctinent
general de vostra magestat, y [...] son favor y
ajuda, se farà tal effecte que Déu y vostra [magestat] restaran servits y aquell Principat fora de
tan gran [...], com ja amostrab tenir bon principi ab la presa que de [...] dits ponchs dies ha
s’és feta.

[1575 ]

Més avant prostats als reals peus de vostra magestat, quan humilment lo supplicam, sia del
real servey de vostra magestat, pus té ente[sa la]
gran fidelitat de aquells seus fidelíssims vassals,
a[...] de la tenuïtat y pobreza dels patrimonis
de aquells y [...] sobreseurer la execució de la
gràcia del escusado fins [...] vostra magestat los
faça tanta mercè de visitar aquell Principat [y]
tenir Corts que, ultra de la reformació que ab la
[present] [...] esperam, serà vostra magestat servit en la forma acostumada y [...] çaran en tot satisfer al real servey de vostra magestat y a la [...]
necessitat, y serà escusar molts inconvenients
que de la [execució] de dita gràcia del escusado
se porian seguir.
Més avant supplicam a vostra magestat sia de
son real servey manar [...] lo moviment y novedat, que ya altra vegada avien sup[plicat] a vostra magestat, loc qual havia causat lo loctinent
general en lo [castell] major de Perpinyà y fortalesa de Roses, de manera que tan fidelíssims
vasalls de vostra magestat no resten ab ningu[na
mà]cula ni sospita de infidelitat, puis per la gràcia de [Déu], vuy no.s pot dir, y sia vostra magestat servit manar respondre [als] // 57v // memorials que, per dit effecte, per part de aquella
fidelíssima vila de Perpinyà per lo síndic de
aquella, se són donats a vostra magestat.»
Donarem-li la letra de vostres senyories y còpies de la deliberació, crida y memorial per lo
de la persecució dels ladres, com vostres senyories nos manàvem. Sa magestat nos respongué,
formalment, les paraules següents: «Yo mandaré se tenga cuenta en los negocios que vosotros
teníades a cargo y que se despachen con el miramiento que.s razón. En lo de los ladrones he reçebido
mucho contento y servicio en todo lo que se ha
hecho. De mi parte daréis las gracias a los diputados y que les encargo procuren passarlo adelante,
pues vehen el fruto que dello se sigue, yo mandaré
escrivir al prior don Hernando que tenga toda
buena correspondencia con ellos, vosotros les diréis
hagan lo quel prior les dixere de mi parte. En lo de
Perpiñan yo mandaré se tenga la cuenta ques raa. a continuació ratllat confiança.
b. a continuació ratllat va.
c. lo interlineat.
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[1575 ]

zón y se provehea en ello», com de tot largament
tenim escrit a vostres senyories per la nostra de
17 de abril.
A 12 de dit, pus lo bisbe de Segorb era ya tornat
de son bisbat, nos anàrem a despedir d’ell, al
qual supplicàrem, de part de aquest Principat,
fos servit intersedir ab sa magestat perquè la responsta avia de tornar a misser Serra fos conforme se havia suplicat a sa magestat, tornant de
nou a senyalar-li los danys y inconvenients que
de la execució de dita gràcia redundarian en
aquest Principat y poblats de aquell, y fehent-se
de la manera se havia supplicat a sa magestat seria
més útil per a sa magestat y se asseguraria lo dany
y agravi notable que, per causa de dita execució,
avian de rebrer les regalies de sa magestat, y per
lo esdevenidor podia ésser molt major. Respongue’ns, mostrant tenir molt gran voluntat de
servir en tot lo que pugués a.n aquest Principat,
no sols en aquest particular del escusado més encara en tot lo que més se offerís, encarregà’ns
molt que axí, de sa part, ho diguesen a vostres senyories y donàssem sos besemans.

«Il·lustres senyors. Per los maravellosos y singulars socorrors e mersès que del mis[eri]cordiósb adjutori divinal los esforçatíssims prínceps y senyors de esta fidelíssima e christianíssima província cathalana alcançaren en les
grans e victorioses empreses y quanquistes contra los infels y en favor del pobble christià, y al-

E los romanos pontífices, considerada la authoritat dels abats de dits monestirs, ordenaren
que les confirmacions dels abats se fessen en
consistori dels il·lustríssims y reverendíssims
cardenals, com està notat en los libres de la
Cançellaria Apostòlica; y en lo sagrat concili
Lateranençe y per papa Benet Dotzè, de feliçe
memòria, fonch dat lo govern de estes abadies,
monestirs e religiosos als presidents y visitadós
eligidós en los capítols generals que cada trieni
se selebrasen per los abats, priors y religiosos
cathalans d’esta provínçia, distinguint e separant lo govern de la religió de sant Benet en esta
provínçia de las de Narbona y Castella y de les
altres provínçies, com fins al dia present, en la
selebració dels capítols y govern, elecció de presidents y visitadors y admissió [de reli]giosos de
esta provínçia, tan solament, se és distincta, separada e re[...]sament governada, sens mixtura
alguna de altres religiosos de les dites e altres
provínçies separades. Per lo semblant los comtes y // 131v // reys de alta memòria, tenint en
considerable estima e reputació los abats,
priors e religiosos de dit orde, ordenaren e manaren que en la convocació de las Corts Generals, a hont se tracta de la justícia e bon govern
de la present provínçia ab los tres estaments,
eglesiàstich, militar e real, fossen convocats
dits abats e priors per lo estament eglesiàstic, e
que en lo govern delas generalitats donat a
vostres senyories, fossen dits abats e priors e
religiosos de dit orde admesos e enseculats, e
per quant la intiqüitat, que tota cosa consum,
ha reduïts alguns monestirs e iglésies de dita
religió ha alguna estretura de hòmens, tal que
per lo bon govern y perfecció de les observàncies regulàs, són menester dels matexos monestís e benefiçis algunes mutacions, transferiments, applicacions e suppressions que, sens
consentiment de la magestat del senyor

a. Suplicació copiada en els folis 131r-132r del dietari.
b. a continuació ratllat a.

a. penes interlineat.
b. estes interlineat.

Solicitàrem los depaig, axí la resposta sa magestat nos avia de donar de la letra de vostres senyories de nostra enbaxada, com encara la resposta sobre de estampar y publicar les constitucions, les quals no puguérem aver fins a 5 de
maig. Y dispedits y besades les mans del viçicançeller y dels regents del Consell de Aragó
nos partírem de Madrit a 7 de dit.»
131r

guns moguts de saludable devoció, considerant
que per la continua oració y celebració dels officis [di]vinals sol Déu omnipotent temprar lo rigor e las penasa que merexien [...] culpes, los dits
prínceps y senyors edificaren y dotaren moltes
iglésies, monestirs y prelatures y benefiçis en lo
present Principat, e molts de ells sots la observància regular del gloriós sant Benet, tant de hòmens com de dones, com per molts privilegis
dels summos pontífices, del emperador Carlomagno, de Lothalio, de Ludovico e altres reys de
França y dels poderosos comtes de Barçelona y
dels célebres reys de Aragó, en sos temps e en estesb [...] parts regnants. E per la evidència de edificis fins a la present temporada conservats, clarament se pot veure y entendre.

Supplicacióa a XXVIIII de janer
MDLXXV per los molt reverents frares
Pere Frigola, abbat de Sant Benet de
Bages, Francesc Santjust, abbat de
Nostra Senyora de Serratex, Christòphol Vilana, [...] de Palau, Martí
Joan de Calders, monjo de Sanct Culgat de Vallers, y Francesc Caralps,
monjo de Ripoll, y lo reverent senyor
Garau Vilana, canonge de la Seu de
Barcelona, presentada als senyors deputats.
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rey, patró de les abadies, e sens expressa marçè e
gràcia de la Sede Apostòlica, executar no.s podrien; attenent, tanbé, que per algunes perçones de altres provínçies e religions se procuraven algunes dismembracions dels aves de dits
monestís, los reverents president e religiosos
de dit orde, convocats e congregats en lo capítol general selebrat en lo monestir de Sant Pau
de la present ciutat, estos pochs dies proppassats, desliberaren suplicar a la santedat del Papa
e a la magestat real que se dignen ésser servits
conservar la religió, monestís, abadies e benefiçis de dit orde, conforme a lesa dotacions e fundacions de aquells, e no permeten que sien
commutats, supprimits, ne applicats a altra religió, y que lo govern dels dits monestís de esta
provínçia se fassa conforme a la distinció de les
províncies feta per papa Benet, sens mixtura de
religiosos, president, ne visitadós de altres provínçies, com axí sie de dret, tant canònich e sivil
[c]omú, com encara de dret cathalà, segons en
moltes constitucions, capítols de Cort, privilegis, pragmàtiques, supplicacions dels tres estaments se conté. E per assò entenen fer convinents instàncies, supplicacions e enbaxades al
santíssim pare, papa Gregorio, e a la magestat
del senyor rey, e a altres interssessors que ajudar-los puguen, segons que en hun memorial e
desliberació feta en dit capítol general de la
qual, ab la present, se dóna còpia ab deducció
dels privilegis, pragmàtiques, constitucions e
capítols de Cort que de açò disposen, largament se conté, e per quant vostres senyories
[se...] defenssors e protectors de les lleys, constitucions e privilegis tocants al favor e conservació dels tres estaments de Cathalunya, y és cosa
clara que la alteració de dita religió seria gran
dany als pobblats de Catalunya e del estament
eglesiàstic, tant en les corts // 132r // com en lo
govern de les generalitats, supplican los predits
pres[idents], per tots los religiosos de dit orde,
sien servits, vostres senyories, manarb consi[...]
lo contingut en dit memorial e lo que se entén
suplicar, per part de [...]a religió, e afavorir-los
si apparà, ab ajustament de brassos ab [...], ab
supplicacions, lletres patents e ab lletres missives, e ab tots altres convenients e necessaris
com en semblants occurrènciesc tenen [...] bé
acostumat. Caller.”
134r

«Il·lustres senyors.d Cosa notoria és que los
monastirs del orde de sanct Benet fundats en
Cathalunya han hagut principi e dotació de
Carlomagno, Lotario, Ludovico y altres reys y
prínceps regn[ant] leshores en aquest Principat,
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat, s.
nar interlineat.
a continuació ratllat ne.
memorial insert en els folis 134r-135v.

e dels cavallers e magnats de Cathalunya, com
en les fundacions de aquells se pot veure y notar, per los que han dexades memòries en les
cròniques de aque[stes] temporades. E està
també apuntat per dites memòries que [la] major part de dits monastirs foren edificats per les
victò[ries] y miracles, e specials adjutoris que
dits prínceps y magnats reberen de mà de Déu
omnipotent, en les conquistes y batalles que
batallaren contra los moros.

[1575 ]

Los monastirs que són en Cathalunya y Rosselló a hont ha ab[...], són en nombre vint-y-un, o
vint-y-dos,a los priors conventuals són més [de]
vint-y-quatre abb los priorats rurals y dependents de dits monastirs, sónc... los monjos que
ultra de les abadies, of[...], e benefficis que poden viure en dits monastirs, poch més o m[enys], són en nombre sercha de dos-cents.
Los demés monastirs tenen administracions e
officis monac[hals] de molta importància y benefficis regulars que se han de dar [a] monjos
de dit orde. E també la major part de dits monastirs reben sols los mo[lts] fills de cavallers y
hòmens generosos catalans y no de altra, axí
que són dits monastirs hospitals dels germans
externs de cavallers y generosos de Cathalunya,
de què reben molt alleugement y descàrrech les
heretats dels pobblats en Cathalunya que [...]
poden dividir, y se dividien prest serien arruïnades y desfetes, [...]se pot compendre, per qui
voldrà considerar lo modo del viure y [...] dels
cathalans, y lo orde de viure, com no sie de costuma que los f[ills] de cavallers y genorosos
no.s apocarien a fer arts machàniques, [ni] vils
officis, per ço són necessaris los llochs de monjos per los ge[rmans] esterns, e ja estan divides
les províncies de la religió de Sant Benet, dividint la província de Cathalunya de les altres
províncies en go[...] e admissió de monjos per
la bulla de papa Benet Dotze, qui per [...] la
Europa divideix lo govern dels monastirs de
Sanct Benet per proví[ncies], y asenyala la província de Cathalunya per los cathalans. E per ço,
de[...]temps inmemorable ensà, sempre se són
tinguts los capítols [...]. // 134v // generals de
tres en tres anys en esta província, y en los capítols se són elegits presidents, visitadors y governadors del orde de Sanct Benet, en esta província, cathalans y no de altra nació ne província. E
per lo semblant en dits monastirs de dit orde no
són stats admesos monjos sinó cathalans.
E finalment, a supplicació dels tres staments, la
inmortal memòria de Carles Quint, emperaa. dos interlineat.
b. ab interlineat.
c. a continuació un espai ratllat.
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[1575 ]

dor, atorgà y prometé en lo capítol setzè de les
Corts de Monçó del any 1534, que presantaria
cathalans per obtenir les abadies de dit orde,
com ja ho havia offert en la pragmàtica dada en
Barcelona a XVI de janer 1520, e en les Corts
del any 1537 en Monçó, capítol XXI, o en les
Corts del any 1542, capítol VIII, en Monçó, e
en les Corts del any 1547, capítol XXIIII, fonch
atorgat lo mateix, comettent la deffensió de
assò als senyors diputats. E en la constitució de
les Corts del any 1547, capítol XIII. E finalment
en lo capítol XXVIII del any 1553, a hont se
donà llarga comissió als senyors diputats que
deffensen les deliberacions predites de les
Corts per tots los modos y forses necessàries.
Supplicaren també los tres staments a sa magestat, lo any 1547, que los priors, ministres y altres governadors de monastirs fossen cathalans
en esta terra, com fos incovenient gran que forasters governassen en los monastirs, en lo capítol VIII de dites Corts. E axí supplicaren y obtingueren que lo vicari del archabisbe de Tarragona no fos stranger, en lo capítol XII de dites
Corts del any 1547, e açò per les grans oppressions que fan los forasters als religiosos cathalans, endemés los castellans que volen sempre
governar ab sobergaria, y ab la innata ambició y
porfia volen sempre ésser priors y governants, e
governan ab molta sobergaria, com se és provat
en los monastirs dels mendicants e millor en
Monserrat, que no dexen viure los monjos ca
thalans, y los llansan y maltractan, y assò és notori. Aprés de les dites constitucions, e per fraudar e excluir aquelles, se és trobat modo per los
forasters endemés cathalansa ab què los forasters reben en Cathalunya les rendes de moltes
abadies y benefficis de dit orde. E los forasters
governen les altres religions, y són priors y governadors en los monastirs dels altres òrdens e
religions, e voldrien fer lo mateix de les abadies, benefficis y llochs monachals de dit orde
de Sanct Benet. E és lo modo aquest que fan
applicacions y unions y observàncies y mixtures
de províncies, en special de la província de Castella, y axí venen a obtenir los forasters les abadies y benefficis y governar en Cathalunya, y
gosan los forasters los havers de Cathalunya y
los se’n portan a Castella y altres parts forasteres, com se és en Monserrat, a hont tostemps
procuran de tenir abat castellà y monjos castellans. E han [vuidat] altres abadies del orde de
Sanct Benet, la abadia de Sancta Cicília, la de
Sanct Feliu de Guíxols y la de Sanct Genís en
Rosselló, y axí lo abat de // 135r // Monserrat
és castellà y abat de quatre abadies en Cathalunya y [...] de dites abadies gosan y se’n portan a
Castella. E més dit abat ha units sinch o sis prio
a. tha interlineat.

rats de dit orde, y axí es també prior de [estos]
priorats y occupà lo lloch de set o vuyt prelats
catalans, en frau [de] dites constitucions y privilegis, approvats en Corts e contra dret Romà
y canònich, que vol que cada hú sie benefficiat
en sa província, contra lo privilegi e provisió de
províncies fet per papa Benet XII, qui se[pa]ra
los havers y llochs monachals y abadies de Sanct
Benet de Cathalunya dels de Castella, Narbona
y altres províncies.
E per lo semblant lo rector del col·legi dels Ýgni
gos, qui és castellà y està en Castella, ha occupat
en Vich lo priorat de Casserres que [és] de dit
orde, y tracta altres unions y occupacions de prelatures, ben[effi]cis y officis de dit orde,a sabent
y entenent que injustament la pretensió en dit
priorat, com no sia unit ni atorgat legítti[ma]ment, lo que pijor és, que encara no tenen lo
priorat y ja vol[en] llansar lo bisbe de Vich de la
superioritat, los presidents del o[rde] de Sanct Benet de la província y govern de aquella, e los parroc[hians] de la parròchia, y los vehins del veynat, y
que si los caminants [del] camí que cada dia van y
venen de la casa que tenen assí a dit [prio]rat, ara
uns y ara altres, que may estan segurs.
E passa tant avant a copdícia de estos forasters
que dins [Sant] Pau, monestir de dit orde en
Barcelona, té occupats uns officis [...] tirannitzat dit monastir, que no dexa viure lo prior ni
los [monjos] ni regoneix ningun superior, un
pretés monjo castellà que és bengut, y és rahó
que se’n vage a sa terra a fer sobargaries.
E ara, últimament, se són lligats los dits religiosos de la congregació de Valladolit, qui governan Montserrat, la congregació de ygnigos de
Castella y aquell religiós castellà qui és en Sanct
P[au] y han intemptat, ab falses informacions
en Roma y en Castella, de fer aniquilar y destruir los restants monastirs de Sanct Benet en
Cathalunya a fi que ells puguen cullir les capes
y applicar-ho tot a les sues obediències y govern
de castellans, lo que Déu no permetrà, que tant
bons monastirs y bons religiosos cathalans sien
destruhits y maltractats.
E per tant, venint a notícia de la congregació
dels abats de dit orde de Sanct Benet de Cathalunya que se és tinguda en lo capítol general en
esta ciutat, en lo monastir de Sanct Pau, aquest
any han determinat, los reverents abats, enviar
un abat a la magestat del senyor rey e un altre
embaxador en Roma per deffensar les abadies,
priorats y benefficis, officis y mongies y lo orde
y província de Sanct Benet en Cathalunya, supplicant a sa magestat y a sa Sanctedat no cona. a continuació ratllat lo.
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sent[an] que sie commutat ni alterat dit orde de
dita religió, y lo govern [y] província que.ls pertany sols sie dels cathalans per la divisió de [pro]
víncies y bulla de papa Benet Dotze, y per la
fundació y dotació [...] qui han fundats los monastirs pera los suffragis dels morts qui (han) //
135v // dotats dits monastirs e per les mercers
que han fetes los reys, de felice memòria, a cathalans, y antigament sobre açò, com és lo privilegi del rey Alfonso Quart, que és en lo títol de
les sanctes yglésies, e del rey Ferrando Segon,
en lo títol que tots officials, etcètera, y en les altres Corts dalt mencionades. E hont volen que
si alguns forasters se trobaran benefficiats en
Cathalunya, que aquells sien transferits als benefficis de les sues terres, y dexen los benefficis
de Cathalunya.
Ultra del sobredit és de considerar quanta turbació, destorp, fretura y inconvenient apportaria la destrucció de dita religió, com los abats de
dita religió sien gran part del stament ecclesiàstich en les Corts y açí en esta casa, a hont ni ha
molts de ensaculats a deputats e oÿdors, y mancarie una bona part de dit bras ecclesiàstich, y
vindrien a governar-se per los prelats que tots
són castellans, y haurien-se de desansecular los
abats cathalans, y segons los attreviments dels
dits forasters, encara pretrendrien que los abats

que no fossen castellans haurien de ser ensaculats, com ho pretenen los bisbes, y com ho pretengué entrar en Corts lo abat de Montserrat
essent estranger.

[1575 ]

E per ço, per sanar tant gran mal y contravenció
de privilegis, dispoció de dret comú, civil y canònich, y de les constitucions, pramàtiques y
capítols de Cort deuen, vostres senyories, affavorir als religiosos catalans com ho demanan e
supplican en la supplicació per ells presentada.
E més deuen, vostres senyories, manar al fisch
del General, com esta ordenat per constitució e
capítol de Cort, que se informe de tot lo sobredit e que del que trobarà, que sie fet en prejudici de les leys predites, done supplicació y demane sie rebuda informació, y sia feta convenient provisió contra los culpables y, fins que
sie purgat lo mal fet, y expelits y castigats los
culpables, no cesse la instància.
E que entre tant, per execució del que se ha de
fer, sien posades secrestes als fruyts que pretenen pendre los forasters, o al manco que sie manat, ab pública crida o particular manament, que
los que fan rendes als benefficis, officis e llochs
que pretenen tenir forasters, no.ls responguen
de les rendes, com en les abadies de França o en
altres semblants casos se és acostumat.»

a. per interlineat.
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Apèndix 3

[1575 ]

DIETARI 20
Folis 21r-24r; 52r-55r; 62v-63r; 158r-159r; 199r-199v; i 203v-204r del trienni 1575-1578

Memorial de advertiments
dels agravis resultants de la
crida del manifest dels cavalls
y altres cosesa
«Primerament se advertex que la crida novament feta posa diversas prohibicions y en diversos cosas, de tal manera que evidentment se
veu que és posar laços per a caure los habitants
en lo present Principat en las penas en ditas cridas contengudas, lo que és prohibit per constitució, ço és, per la constituciób del rey Alfonso
Ters en la Cort de Monblanc, capítol 21, comensant «Ítem per tolre lo abús», sub título
«Dels bandajaments», ab la qual se prohibeix
posar semblants lassos per a caure en pena, lo
que stà confirmat de dret comú, com nota Mieras en dita constitució, allegant “loca non de viduis”, 27.9.1., y la L.2.C., “de his qui veniam
etatis impetraverunt”, y la cla. “ne concessione de
rerum permutatio”.
Més dita crida contradiu a diverses constitu
cions, capítols y actes de Cort, privilegis del stament militar, usos, costums y observàncies, les
quals són aprovades per les constitucions de
Cathalunya y partícularment en lo següent: Per
quant és cert que tota ransó y destrenyament és
prohibit per constitucions de Cathalunya, y axí
en la constitució del rey en Pere Segon, en la
Cort de Barcelona,c capítol 25, comensant
«Statuim encara», sub título «De vectígals», y en
la constitució del rey en Jaume Segon, capítol
25, comensant «Ordenam que quiscun ric
hom», sots lo mateix títol, confirmades per la
constitució de la reyna Maria, capítol 18, començant «Jatsia per constitucions», sots lo títol
de «Revocació de destrenyament», consedeix y
permet als del present Principat lo comers lía. memorial copiat en els folis, 21r-24r del dietari.
b. a continuació ratllat ço és per la constitució.
c. segon interlineat.

bero y poder tenir y aportar sas coses líberament y ells anar líberament y sens destrenyament algú, lo que també appar confirmar lo
usatge «Camini et strate», sots lo mateix títol
«De vectígals», endemés, entenent aquell segons la rúbrica en la qual és situat. Lo que si
dita // 21v // crida se servàs seria lo contrari,
com en aquella stiga statuït que los del present
principat de Cathalunya de qualsevol grau, stament o condició sia, hajan de registrar sos cavalls, eguas, potras y totas altras bestias de rasa
de cavalls, lo que és destrenyament y en prejudici de la libertat y facultat líbera resultant de
dites y altres moltes constitucions, com sia cert
que ditas constitucions, que prohibexen dits
destrenyaments, se fundan en la líbera y francha voluntat y no per los vectígals, com expressament diu la constitució del rey en Pere Tercer, capítol 31, comensant «Com segons les
constitucions de Cathalunya», en lo dit títol
«De revocació de destrenyament».
Ítem, lo matex se adverteix y nota en lo que ab
dita crida també se diu, que ningú puga vendre,
comprar, donar, permutar, o de nou de qualsevol manera adquirira algun cavall o qualsevol
bèstia de rassa de cavall sens que primer, ans de
la possessió y acquisició de aquell, lo haja de registrar en son nom, no sols en lo loch a hont
farà la compra o acquisició nova, però encara en
la vegaria a hont tindrà lo domicili, y algun cavall o qualsevol bèstia de rassa de cavall sens
que primer, ans de la possessió y acquisició de
aquell, lo haja de registrar en son mon,no sols
en lo loch a hont farà la compra o acquisició
nova, però encara en la vegaria a hont tindrà lo
domicili, yb que no.s puga vendra, ni alienar
sinó a persona natural del present Principat y
comptat, y domiciliats a.n aquells, y sia persona
que, versemblantment, tinga facultats per a
mantenir un cavall per son servey, lo que és
a. a continuació una lletra ratllada.
b. a continuació repetit y.
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contra la general facultat y libertat resultant de
les sobreditas constitucions, la qual tenen los
poblats en Cathalunya de comprar y vendre líberament com està dit, de tal manera que solament stà prohibit vendre certas cosas a serrahins, conforme lo usatge «Los christians»,
subtítulo «Quinas cosas no.s poden vendre o
alienar», y la constitució del rey en Jaume Segon, en la segona Cort de Barcelona, capítol
10, commensant «Item que.l capítol sots lo títol de vectigals», de manera que essent «in genere prohibitivo contra generalem permissionem
resultantem ex disposicione constitucionem», à de
ésser esta prohibició feta per constitució feta en
Corts Generals, y no.s podria fer altrament per
crides, com sia contra dites constitucions.
E a més de les sobredites coses, se adverteix y
nota notable prejugues fa a tota Cathalunya ab
dita crida, per quant se prepara com // 22r //
molt cert com dins pochs anys no.y haja cavalls
alguns, y açò perquè, essent posades tantas
obligacions als qui tenen cavalls de registrar
aquells y no poder-los vendre en Cathalunya,
sinó a certas personas, y venent-los en Cathalunya a aragonesos y valencians, vol dita crida se
hajan de prestar certas caucions que, los tals
aragonesos y valencians, donaran rahó de
aquells y altrament, com largament se diu en lo
capítol terçer. Aprés, en lo capítol nové, diudita crida que qualsevol puga traure los cavalls
y bèstias de rassa de cavalls fora del present
Principat y aportar-los a Aragó o València, y allí
líberament vendre’ls sens tenir ninguna obligació de registrar ni altra obligació, sinó aportar
acte com allí los han venuts, de manera que essent més fàcil dexir-se y vendre los cavalls en lo
regne de Aragó que en Cathalunya se vendran
tots los cavalls en dit regne y exiran de Cathalunya, se vendran tots los cavalls en dit regne y
exiran de Cathalunya, y per lo contrari és cert
no ni entraran de fora del regne, pus la entrada
y despedició, o venda, de aquells és tant defícil,
y ab tantas obligacions y solemnitats, y axí és
dany infinit que una terra tant principal, casia a
totes parts frontera de enemichs, stiga y hage de
star sens cavalls, los quals són aptes per la defensa de la terra.
Ítem, que està dit y disposat ab dites crides, a
més del que causa dits inconvenients, és contra
la disposició del primer capítol de la concòrdia
y convinença feta en les Corts del any 1564, entre los del regne de Aragó y los del present principat de Cathalunya, en lo qual capítol se diu
que qualsevol vehints y habitadors del regne de
Aragó, de qualsevol stat y condició que sian,
poden entrar y traure del dit principat de Cata. a continuació una lletra ratllada.

halunya y comptats de Rosselló y Serdanya,
qualsevol cavalls, rossins, matxos, o altres qualsevol cavalcaduras jurant que sien suas, y que
s’han servit de ellas, y que los entren o trauen
per son proprii ús y servey, lo que no.s podria
fer si.s servàs la dita crida com compellesca los
aragonesos en prestar causió si compren //
22v // cavalls en Cathalunya, y aportant aquells
de Aragó, han de aportar certificatòria presa al
principi del regne com diu dita crida.

[1575 ]

Més se nota y adverteix que la dita crida, posant dita solemnitat y tantas difficultats als cavalls qui entren de fora del regne y també la
difficultat qui.s posa ab dita crida de vendrer y
poder fer desaximents de dits cavalls, axí en
persones estrangeres com en naturals de dit
Principat, ha de causar dany molt notable y
molt evident al General de Cathalunya lo qual
reb de entrada dels cavalls son dret, y lo matex
fa en la exida de aquells, com appar per la tariffa del General, segons disposició feta en les
Corts del any 1481, sobre lo pagament dels
drets de les entrades y exides del General de
Cathalunya, y altres capítols de Cort sobre açò
disposant, als quals dites crides són de directo
contràrias, com pagant lo dret al General qualsevol stranger puga comprar en Cathalunya y
traure cavalls, pagant lo dret al dit General
conforme dita tarifa del General. E també és
de molta consideració lo que.s diu en lo capítol 5 de dita crida, que si algú del present Principat, qui.stà fora les dotze legues pròxim a la
ralla de França, voldrà anar en algun loc scituat en lo present Principat, dins les dites
dotze, o los qui són domiciliats dins dites
dotze leguas, voldran anar de una vegaria a altra vegaria, scituada dins dites dotze legues,
hagen de portar certificatòria de la manifestació de dit cavall de la vegaria a hont serà registrat perquè no sols és contra del que de sobre
està dit, y per constitucions de Cathalunya stà
disposat, que puguen los habitans en dit Principat líberament anar per tota Cathalunya sens
impediment de cosa alguna, però encara se imposa obligació de despesa molt gran per quant
diu dita crida que, los qui no aportaran tal //
23r // certificatòria pugan ésser detinguts per
lo tal official, a costes y despeses del amo del
tal cavall, fins atant que hauran provat dit cavall o bèstia de rassa de cavalls, ésser registrada
en poder del veguer de son domicili, y és cert
que açò és càrec y vectígal molt notable, y prohibit expressament per lo capítol de Cort del
General del any 1547, comensant «Ítem com
per constitucions de Cathalunya», ab lo qual
se diu que la obligació de pendre tillets sia hagut per nou vectígal en Cathalunya, en los tillets dels pedrenyals que primer se donen gratis y aprés se n’exigiran diners.
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[1575 ]

E per lo mateix effecte se ha de notar y advertir
lo capítol octavo de dita crida, lo qual diu que
lo que serà del regne de València o Aragó, si vol
entrar en algun loc dins las dotze leguas prop
de la ralla de França, aportant cavall o bèstia de
rassa de cavall, aja de prestar caució de tornar
dit cavall, y si no.n pot prestar caució ab idòneas fermansas que, en tal cas, ajan de pendre
guardes, una o moltas, a sas despesas, los quals
los acompanyen fins sian exits del àmbit de dites dotze legues, y tornats fora de aquellas, lo
que és vectigal notori y manifest contra tot lo
títol de vectigals perquè, en cas que dita caució
que los tals haurian de prestar fos justa, y los
dits no poguessen ni la poguessen prestar, lo
dret se acontenta en tal cas de juratòria caució y
no vol se posen guardes, ni.s fassen aquexas
tantas despeses, per les quals serian en més gravats que no valdrian los cavalls.
En lo capítol 13, se parle partícularment dels
militars qui insidiran en lo prohibit per la dita
crida y axí, expressament, se entén que les paraules de dita crida, y prohibicions // 23v // y
penas, en aquella apposades conprenen los militàs, lo que és contra los privilegis dels militars,
com per reals privilegis posats en lo cors del
dret, stiguen aprovats los privilegis del stament
militar, y no sols dits privilegis sian approbats
però encara los costums y usos scrits, y no
scrits, com se prova en la confirmació del rey
don Ferrando, feta en l’any 1480, foli 275, y
aprés en l’any 1510 en la confirmació que en
ditas Cors fa de tots los privilegis militàs, y com
aja usat dits militàs líberament comprar y vendre cavalls, y aquells aportar per tota Cathalunya, sense registrar ni prestar causions o donar
fermances, ni aportar certificatòrias, ni fer designació, ni resgistració de sos cavalls, se segueix que dites coses són contra los privilegis
militàs, usos scrits y no scrits de dit stament, y
axí no poder-se sustentar dita crida, com sia
contra lo sobredit.
Y no-res-menys, tot lo sobredit de dites crides
contradiu als usos y consuetuts, libertats y pràticas, no sols dels militàs com és dit, però encara de tots los altres habitans de Cathalunya, los
quals usos, consuetuts, libertats y pràticas, stan
aprovades per constitucions de Cathalunya,
com se prova per la constitució de la reyna Maria, comensant «Los finits de les leys», y la
constitució del rey don Joan comensant «Ítem
senyor», y la constitució del rey don Ferrando
comensant «Desitjants que los ustages de Barcelona», y la constitució del mateix rey don
Ferrando comensant «Poch valdria», y la constitució de dit rey don Ferrando que és més expresa comensant «Més avant statuhim», que és
la final del títol de servar leys y constitucions, y

també la constitució de dit rey don Ferrando en
las Corts de 1503, capítol 16, començant «Més
avant statuhim y ordenam», y altra del mateix
rey don Ferrando en las Corts del any 1510, capítol 61, comensant «Més avant statuhim y //
24v // ordenam», y la constitució del emperador don Carlos en las Corts del any 1520, capítol 20, comensant «Més avant statuhim y ordenam», y altres moltes constitucions les quals
aprobant los usos, costums, franquesas y libertats, segonsa que en totes les conclusions de las
Corts se presta, y se admet la tal protestació, és
cert y indubitat que dita crida en tot lo sobredit
és contrària a dues constitucions, y en particular en quant se posa pena pecuniària en dita
crida, com los cavallers nob puguen ésser exequutats en pena pecuniària per ningun delicte,
com està en lo privilegi del rey don Ferrando
comensant «Considerans», foli 276. Més al sobredit se ajusta que és dita crida, contrària a
tots los privilegis de las firas de diversas ciutats, viles o lochs a hont se té privilegi de tenir fires, y
en aquells se pot líberament vendre y comprar
cavalls y altres animals de rassa de cavalls sens
ninguna de les solemnitats posades en dita
crida, y és veritat que los dits privilegis de dites
fires són notoris, segons que de ells se fa menció,
per lo matex effecte, en los capítols del General
del any 1553, capítol 3, en lo volum de las constitucions de dit any la constitució, etcètera».
«Arac ojats tothom generalment que us notifican y fan a saber, de part del excelentíssimo senyor don Ferrando de Toledo, prior de Castella del orde Sanct Joan de Hierusalem, conseller, loctinent y capità general de la sacra,
cathòlica y real magestat en lo principat de Catalunya y comptats de Roselló y Cerdanya. Que
com la experiència hage mostrat que las provisions fetas ab diverses pragmàticas y crides reals, ab les quals se són imposades grans penas
als qui atrevirien de passar cavalls, potros,
eguas e qualsevol bèstia de rassa de cavalls del
present principat de Cathalunya y comtats de
Roselló y Cerdenya per al regne de França, no
hagen bastat a refrenar ni atemoritzar los ànimos temeraris, desleals y permiciosos dels qui
han continuat són maligne y depravat intent,
desarmant lo present Principat y comtats de
tant necessària munició, provehint-ne los habitans en lo regne de França, y lo que pijor és, a
molts que són lluterans inimics de nostra Santa
Fe Cathòlica, per exuberar més en los ànimos
de dits delinqüens diverses manayas, fraus i
maginacions: que en ditas pragmàticas i crides
a. segons interlineat damunt d’uns mots ratllats.
b. no interlineat.
c. un exmplar imprès de la crida està insert entre els folis 24v.
i 25r. del dietari.
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reals, expressió de molts casos particulàs, de
cauthelas, prohibicions y streturas per a obviar
als sobredits excessos y proditoris atreviments;
per quant se és entès que no sols en los llochs
vehins als confins y ralla de França se fan grans
desordes y excessos en passar dits cavalls o bèstias de rassa de cavalls en regne de França, però
encara en les ciutats més cèlebres del present
Principat y més apartadas e distants del dit regne de França se són venuts, y de cada dia se venen, ab simulacions y cautelas molts cavalls als
matexos francesos, o a tals personas que tenien
urgent presumpció, y moltes voltes certitut,
que volian tals cavalls per passar-los en França,
y ha passat tant avant la desfrenada cobdícia y
desvergonyment de tals delinqüents, que no.s
pot tenir seguretat ni confiança que en qualsevol vila o ciutat del present Principat y comptats, no.s fassan semblants vendas en gran deservey de sa magestat, dany del bé públic y
universal, e frau de ditas pragmàticas y crides
reals, per ço y altrament, desitjant sa excel·lència, remediar tan grans danys y prevenir que per
avant no.s cometan, revocant alguns capítols
de ditas crides reals y anyadint en aquells, mana
a tothom generalment de qualsevol grau, stament o condició que sia que guarden y observen los capítols següents, sots incorriment de
les penas en aquells contengudas:
Primerament, que qualsevol persona de qualsevol grau, stament o con // dició que ara de
present tindrà algun cavall o cavalls, potros,
eguas, o qualsevol bèstia de rasa de cavalls dins
lo present principat de Cathalunya y comptats
de Rosselló y Cerdanya, sia obligada a manifestar y registrar lo predit cavall o cavalls, potros,
eguas, o qualsevol bèstia de rassa de cavalls,
dins vint dies aprés de la publicació de la present crida en poder del veguer, en la vegueria
del qual tindrà son domicili e farà la habitació a
temps de la publicació de la present crida, designant lo pèl, edat, grandària e senyals de dit
cavall, o altra bèstia de raça de cavalls, sots pena
de perdre lo dit cavall, o altra qualsevol bèstia
de rassa de cavalls, o lo preu de aquell y de altres
majors o menors, segons la qualitat de la persona, a arbitre de sa excel·lència y del qui de
dita causa conexerà e judicarà.
Ítem, que qualsevol persona que dins dit Principat y comptats voldrà vendre, permutar, donar o en qualsevol manera, alinear, comprar o
de nou acquirir algun cavall o qualsevol bèstia
de raça de cavalls, que de aquesta hora en avant
sia obligat, lo qui tal cavall o altra bèstia de raça
de cavalls volrà comprar o de nou acquirir,
aprés de dita compra o nova acquisició y abans
que de aquella prenga possessió, en manifestar
y fer registrar en son nom lo dit cavall, o bèstia

de raça de cavalls, no sols en lo loch hont farà
dita compra o nova acquisició, més encara en la
cort del veguer, en la vegaria del qual tindrà son
domicili, en cas que la tal compra, o no acquisició, se sia feta per dit comprador, o nou acquisidor, fora la sua vegueria, y que en dita manifestació se experimesca lo preu del predit cavall, o
bèstia de raça de cavalls, y de qui.l ha comprat,
acquirit y lo modo de la acquisició, dins tres
dies aprés que serà arribat en son domicili, e lo
venador o alienador de tal cavall, o qualsevol
bèstia de raça de cavalls, la qual haurà venuda
fora la vegueria en la qual dit cavall, o bèstia de
raça de cavalls, stava registrada, e obligat portar
certificatòria del veguer, en poder del qual serà
dit cavall registrat al temps de la venda, per al
veguer en poder del qual, dit venador o alienador lo tenia abans registrat, ab la qual se exprimesca lo nom del comprador, los senyals del
cavall, o bèstia de raça de cavalls, y lo preu de
aquell e lo nom del nou adquisidor, dins tres
dies aprés que lo dit venador o alienador serà
arribat en son domicili, perquè.s sàpia la mutació del senyor de dit cavall, o qualsevol altra
bèstia de raça de cavalls, y servesca dita certificatòria per descàrrech de dit venador y alienador,
las quals manifestacions y registres de dits cavalls, o altres bèsties de raça de cavalls, puguen
rebre dits veguers respectivament en sas veguerias sens altra solemnitat y cautela. Ab tal presupòsit emperò, que lo comprador, o nou adquisidor, de dits cavalls, o bèstias de raça, sia home
natural del present Principat o com // tats y
domiciliat en aquells, y sia persona que versemblantment tinga facultats per a mantenir hun
cavall per son servey, sots pena per al comprador, o nou adquisidor, de perdre dit cavall, o
bèstia de raça de cavalls, y per al venador, o alie
nador, de perdre lo preu, o la valor de aquells, y
de altres majors o menors, a arbitre de sa excel·lència, y del que de dita causa conexerà.

[1575 ]

Ítem, mana sa excel·lència que si lo tal comprador o nou adquisidor de algun cavall o bèstia
de raça de cavals, no obstant que sia natural del
present Principat y comptats, serà, emperò,
home de pocas faculats y no acostumat de tenir
algun cavall o bèstia de raça de cavalls per a son
sevey, o no tindrà domicili ni assento en lo present Principat o comptats, o serà home incògnit y, per consegüent, suspecte que fictament
per altri fassa dita compra, o nova adquisició, o
per passar dit cavall, o bèstia de raça de cavalls,
en lo regne de França, o serà del regne de
Aragó, València, o de altres del domini y senyoria de sa magestat, y no tindrà domicili ni assiento en lo present Principat y comptats, que
en los sobredits casos y cascú de aquells, lo veguer, en poder del qual se haurà de fer la manifestació y registre de dit cavall, o altra bèstia de
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[1575 ]

raça de cavalls, en nom de dit comprador, o
nou adquisidor, en ninguna manera consenta,
ni permeta que tal manifestació se fassa fins que
dit comprador, o nou adquisidor, li haja prestada caució ab idonas fermances, a la qual se
obligue que sempre que sia request ell, o alguna
de les fermances exhibiran dit cavall, o bèstia de
raça de cavalls, dins deu dias aprés que seran requets, o daran prova plena de que dit cavall, o
bèstia de raça de cavalls, és dins lo present Principat o comtats, sots pena de tres-cents ducats
per cada cavall que comprarà, o de nou adquirirà. E si altrament, per las persones, en lo present capítol mentadas, se feyen vendas y compres, translacions y adquisicions, de dits cavalls,
o bèstias de raça de cavalls, ultra que lo venador,
o alienador, perda lo preu, o valor, de dit cavall, e
lo comprador, o nou adquisidor, lo predit cavall, incorregan tots dos en pena de desterro a
una isla nomenadora per sa magestat, per temps
de sinch anys, o a pena de servir en las galeras de
sa magestat, per dit temps de sinc anys, segons la
qualitat de la persona a arbitre de sa excel·lència
y del qui de dita causa conexerà.

gües pròximas als regne de França, Foix, Bearn,
o Bigorra, voldrà, o li convindrà, anar el algun
lloch situat dins ditas dotze llegües, o algú dels
qui estan domiciliats dins ditas dotze lleguas
voldrà, o li convindrà, anar de una vegueria en
lloch, o llochs, de altra vegueria situats dins ditas dotze llegües, hagen de portar certificatòria
de la manifestació de dit cavall, o bèstia de raça
de cavalls, que portarà, en la qual se exprimesca
lo nom del amo de dit cavall, lo pèl, edat, grandària y senyals de aquells e lo dia que dita manifestació s’és feta. Altrament, si serà trobat sens
dita certificatòria pugue y hage ser detingut per
qualsevol official, a costas e despeses del amo
de dit cavall, fins a tant que plenament haurà
provat dit cavall, o bèstia de raça de cavalls, ser
registrada en poder del veguer de son domicili,
sots pena ultra de perdre dit cavall, o bèstia de
raça de cavalls, de desterro de una yslla nomenadora per sa magestat o de servir en les sues galeras per dit temps de sinch anys, o altra major o
menos segons la qualitat del fet y de la persona,
a arbitre de sa excel·lència, o del qui de tal causa
conexerà.

Ítem, mana sa excel·lència que si algun stranger
natural del regne de França, Foix, Bearn, Bigora o Gascunya, lo qual no tindrà domicili y
assento en el present Principat y comptats, o altrament serà pobre, de poques facultats y no
acostumat de tenir algun cavall o bèstia de rassa
de cavalls per son servey y voldrà comprar, o de
nou adquirir algun cavall, // o bèstia de raça
de cavalls, que en tal cars lo veguer, qui serà request de manifestar dit cavall en nom de dit
stranger, en ninguna manera permeta que tal
manifestació y registre se fassa, car ab la present
crida prohibim als sobredits strangers que no
puguen comprar cavalls, ni bèstias de raça de
cavalls, en lo present Principat y comptats, ni
se.ls pugue vendre sinó en la modificació y cars
sobredits, e si lo contrari se attentava, ultra que
lo venador, o alienador, perdà lo preu o valor
de dita bèstia, y lo comprador o adquisidor lo
predit cavall, incorreguen los dos en pena de
desterro a una islla nomenadora per sa magestat, per temps de deu anys, o de servir en les galeres de sa magestat, per dits temps de deu anys,
o altra major o menor pena, segons la qualitat
de la persona, a arbitre de sa excel·lència, o del
qui de dita causa conexerà, e lo stranger qui serà
domiciliat en lo present Principat y comptats, e
tindrà les qualitats requisidas per a tenir alguna
bèstia de raça de cavalls, quant voldrà vendre o
comprar algun cavall, o bèstia de la raça de cavalls, hagen a servar la forma en la manifestació
de dits cavalls sobredita.

Ítem, que qualsevol persona que dels regnes de
Aragó o València entrarà en lo present Principat ab cavall, o cavalls, o qualsevol bèstia de
raça de cavalls, no obstant sia natural del present Principat o comtats, sia obli // gada a enregistrar dits cavalls, o bèstias de rassa de cavalls, en lo primer lloch que trobarà a la
frontera y ralla del present Principat, y lo official que en tal lloch exercirà jurisdicció, o sia del
senyor rey o de baró, no dexe passar lo qui tal
cavall, o cavalls, o bèstias de raça de cavalls,
portarà, que primer no hage fet registrar y manifestar dits cavalls, o bèstias de raça de cavalls,
continuant lo nom del amo de dit cavall, o bèstia de raça de cavalls, y lo nom del qui tal bèstia
de raça de cavalls portarà, en cars que ell no sia
la amo y senyor de aquella, lo dia que entrarà,
lo pèl, edat, grandària, e senyals de dits cavalls,
e lo lloch a hont van, y més avant hage de pendre albarà de guia lo qui tal cavall, o bèstia de
raça de cavalls, portarà, en lo qual stiga specificat tot lo sobredit, perquè no se li fassa algun
torp, o enbarch, per lo camí. E quant serà arribat al lloch de son domicili, o al lloch destinat a
hont ha de arribar, sia obligat dins tres dies, a
registrar y manifestar dits cavalls, o bèstias de
raça de cavalls, en poder del veguer de son domicili, o del predit lloch destinat a hont serà
arribat, ab las matexas designacions perquè se
entenga si és lo mateix cavall o divers del que
fou manifestat en lo primer lloch entrant en lo
present Principat, sots pena, per al qui haurà
dexat de fer tal manifest y registre en lo primer
lloc, de perdre dit cavall, o cavalls, o bèstias de
raça de cavalls, o altra major o menor, a arbitre

Ítem, mana sa excel·lència que si algú dels qui
stà en lo present Principat, fora de dotze lle590

001-644 Dietari2.indd 590-590

17/06/2010 18:34:23

de sa excel·lència, y del qui de dita causa conexerà.
Ítem, que qualsevol persona que de dits regnes
de Aragó y València entrarà ab cavall o cavalls,
o qualsevol bèstia de raça de cavalls, en lo present Principat, e serà estranger de dit Principat
y comptats, sia obligada a manifestar y registrar
dites bèsties de raça de cavalls, com dit és, en lo
primer lloch que trobarà en la ralla y frontera de
dit Principat, ab la matexa designació en lo precedent capítol exprimida. E axí bé, lo official
que en dit lloch exercirà jurisdicció, tant per lo
senyor rey com per algun baró, no dexe passar
avant dits cavalls, o bèstias de raça de cavalls,
que primer lo qui.ls aportà no.ls hage manifestats y registrats. E més avant hagen dits strangers pendre albarà de guia, ab lo qual, ultra de
la designació del cavall y del amo de aquell, y de
les altres coses que ha de contenir, com dalts és
dit, se done avís y prohibesca que en ninguna
manera entre dit estranger ab dit cavall, o bèstia
de raça de cavalls, dins lo àmbit de les dotze lleguas pròximes al regne de França, Foix, Bearn o
Bigorra, sots pena de perdre dit cavall, o bèstia
de raça de cavalls, e de altres majors o menors, a
arbitre de sa excel·lència, o del qui de dita causa
conexerà.
Ítem, que los predits strangers dels quals se fa
menció en lo precedent // capítol qui del regne
de València o Aragó entraran en lo present
Principat ab cavals, o bèstias de raça de cavalls,
voldran, per llurs negocis y affers, entrar dins lo
àmbit de las dotze lleguas pròximas al regne de
França, no obstant que porten albarà de guia
del primer lloch del present Principat, quant
arribaran al lloch pròxim al àmbit y spay de ditas dotze lleguas pròximas a dit regne de França, sien obligats a prestar caució ab idòneas fermances, sots pena de tres-cents ducats per cada
cavall que portaran al qui en dit lloch exercirà
jurisdicció que tornaran y reportaran dits cavalls, o bèstias de raça de cavalls, de dit àmbit
de les dites dotze lleguas a hont seran entrats
dins lo dit Principat, y sinó podran dar fermances hagen de pendre guardes una o moltes, a sas
despesas, los quals los acompanyen fins que
sien exits del àmbit de ditas dotze lleguas y tornats fora d’elles dins dit Principat, sots pena
com ya està dit de perdre dits cavalls, o bèstias
de raça de cavalls, y de altres majors o menors, a
arbitre de sa excel·lència, y del que de dita causa
conexerà.
Ítem, que si alguna persona, habitant en lo present Principat y comtats voldrà anar del present
Principat y comtats ab algun cavall, o bèstia de
raça de cavalls, al regne de Aragó o València o
altres de sa magestat, y essent en algú de dits-

regnes li convindrà vendre dit cavall, o bèstia
de raça de cavalls, lo qual tindrà registrat en lo
present Principat o comptats, que liberalment
ho pugue fer, sia emperò obligat lo tal venedor
portar acte autèntich y fefahent de la tal venda,
y aquell exhibir dins trenta dies al veguer en poder del qual estava manifestat per a què conste
de la desexida de dit cavall, sots pena de perdre
lo preu o valor de dit cavall y de altres majors o
menors, a arbitre de sa excel·lència, y del qui de
tal causa conexerà.

[1575 ]

Ítem, mana sa excel·lència y prohibex a tots y
qualsevol corredors de bèstias y a altres persones que entrevenen en compres y vendas de cavalls, o bèsties de raça de cavalls, que de aquesta
hora en anant no entravinguen en fer comprar
ni vendre dits cavalls, o bèstias de raça de cavalls, clandestinament y amagada, y que abans
de lliurar dit cavall, o bèstia de raça de cavalls,
sia registrada en poder del veguer en la vegueria
del qual se farà dita venda, servant lo orde en la
present crida statuït, sots pena de servir en les
galeres de sa magestat per temps de sinc anys, y
de major o menor, a arbitre de sa excel·lència, y
del qui dita causa conexerà.
Ítem, per quant facilment se porien cometre
fraus per los amos de dits cavals, o bèstias de
raça de cavalls, al temps que serien requests que
exibisen dits cavalls, al·legant aquells ésser
morts, per ço mana sa excel·lència que // quant
algun cavall, o bèstia de raça de cavalls, serà
mort, hage y sia obligat lo senyor de aquell, donar prova plena dins deu dias al veguer en poder del qual stava registrat, com dit cavall de
tal pèl, edat, grandària, és mort, ab certificatòria del official qui estarà més prop al lloch a
hont dit cavall, o bèstia de raça de cavalls, serà
mort, o ab testimonis, segons millor porà, advertint al veguer al qual se donarà tal prova, que
mire y regonegue les preditas designacions perquè no.s fassa frau a la present crida y no.s fassa
supposició de un cavall per altre, sots pena de
perdre lo preu, o valor del cavall, o bèstia de
raça de cavalls, que estarà registrat y de altres
majors o menors, a arbitre de sa excel·lència o
del qui judicarà.
Ítem, mana sa excel·lència que qualsevol persona que dins lo present Principat y comtats
tindrà algun ramat de eguas, ab alguns gorans,
no sols hage de registrar ditas eguas y gorans,
però encara los pollins y potros que.n pracehiran, al temps que los potros sean de edat de un
any, sots pena de perdre totes les bèsties de
raça de cavalls que no haurà registrades, o la
valor de aquellas, y de majors o menors, a arbitre de sa excel·lència y del qui de tal causa conexerà.
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Ítem, per donar orde y forma qual convé a la
observança y exequució del contengut y statuït
en la present crida, mana sa excel·lència y statuex que qualsevol official, axí real com de
baró, ecclesiàstich o secular, exercint qualsevol
spècie de jurisdicció dins les dotze llegües pròximes al regne de França, Foix, Bearn o Bigor
ra, que dins dit àmbit trobarà qualsevol persona portant algun cavall o cavalls, potros, eguas
o qualsevol bèstia de raça de cavalls, per son
districte sens certificatòria, que dita bèstia de
raça de cavalls sia registrada, pugue y hage a
capturar ditas bèstias de raça de cavalls, y los
qui les portaran, y lliurar-las al official principal
de dit districte, al qual de dret tocarà la conexença de dita causa. E si lo dit official serà de
baró, y la persona capturada militar, o gaudint
de privilegi militar, en tal cars, hage a lliurar ditas bèstias al veguer en la vegueria del qual se
serà feta la captura, altrament lo dit official faça
són procés y, servant los térmens de justícia,
procehesca fins a sentència deffinitiva, conforme al tenor y disposició de la present crida.
E lo mateix sia observat en las terras de officials
reals, és a saber, que si alguns officials inferiors
pendran en sos districtes alguns cavalls, o bèstias de raça de cavalls, hagen a lliurar aquells als
officials principals als quals tocarà la conexença
de dita causa, y si los delinqüents seran militars
sien lliurats als veguers los quals conexeran de
ditas causas, fins a execució de las penas, en la
present crida imposa // des, de manera que,
tant en la captura de ditas bèstias de raça de cavalls, y personas que aquellas portaran, dins lo
àmbit de dites dotze lleguas, com en la conexença de ditas causas, càstich y punició dels delinqüents y execució de les penes en la present
crida comminades hage lloch, entre dits officials reals y de baró, prevenció de modo que la
huno impedesca lo altre.
Ítem, mana sa excel·lència que los predits officials, tant reals com de barons, los quals stan y
tenen son districte y jurisdicció dins lo àmbit
de dites dotze llegües als quals tocarà la conexença de las sobreditas causas, procehescan en
la expedició de aquellas breument, sumària y de
pla, servant en tot los térmens, orde y ritu de
justícia. E de las penas que resultaran de la execució de les sentències que per dits officials se
promulgaran, se hagen de fer quatre parts, en
cars que lo official qui farà la captura no serà lo
qui conexerà de la causa y farà la dita exequució, la una per lo official qui tal captura farà, la
altra per lo official exequutant, la tercera distribuïdora entre lo notari de la causa, y los notaris
qui en los primers lochs, com dit és, rebran las
manifestacions de dits cavalls y despediran albarans de guia, y altres actes necessaris, de manera que, de dita tercera part se’n fassen dos

parts, la una per lo notari de la causa, com és
dit, y l’altra per los notaris residints en los primers llochs, la qual hage de ser posada en la
taula de la present ciutat, dita y scrita al magnífich regent la thesoreria, a effecte de ser destribuïda entre dits notaris, a arbitre de sa excel·
lència, y a solta del relador de la causa dels
cavalls, la quarta applicadora als coffres de sa
magestat, y per ells al regent la thesoreria; y en
cars que l’official exequutant sia lo mateix qui
hage feta la captura, se hagen a fer tres parts tant
solament, la una per dit official, la segona per
los dits notaris, com és dit, la terça per als cofrens reals, salvo que si hi havia acusador se fassen quatre parts, una de les quals sia per lo accusador, les altres dels qui stà ya ordenat.
Ítem, que los notaris, axí dels veguers com los
qui estan en los primers llochs de la fontera y ralla del present Principat ab los regnes de Aragó
y València, hagen de rebre y continuar las manifestacions y registres dels cavalls, potros,
eguas o qualsevol bèstias de raça de cavalls, albarans de guia, certificatòries y caucions, y altres actes necessaris en son cars y temps, axí
com en la present crida està disposat, sens percepció de salari algú, offerint sa excel·lència als
notaris, qui rebran les manifestacions en los
llochs de ditas fronteras, que dels emoluments
en lo precedent capítol mencionats, manarà
que sien satisfets de sos treballs, y en lo compartiment de dits emoluments manarà tenir particular compte.
Ítem, mana sa excel·lència a tots los veguers y
altres qualsevol officials als quals ab la present
crida se ha donar càrrech de fer manifestar dits
cavalls, o bèstias de raça de cavalls, que, de sis
mesos, hagen de enviar al regent la thesoreria
còpia autèntica y fefahent de les predites manifestacions, caucions y altres actes que hauran
rebuts, sots pena que, si dins quinze dies aprés
del sis mesos comptadors del dia de la publicació de la present crida no hauran enviada dita
còpia, manarà sa excel·lència, a llurs costas, enviar officials per a reportar ditas còpias, y altrament procehir contra ells, segons la qualitat de
llurs negligèncias, conforme serà de justícia.
Ítem, mana sa excel·lència y advertex a dits veguers, que tinguen gran compte y mirament en
la qualitat de les persones qui compraran dits
cavalls, o bèsties de raça de cavalls, si hauran de
prestar caució o no y, en cars que hagen de prestar caució, que procuren que las fermances sien
ydòneas, com altrament tot lo que en la present
crida està ordenat per lo bé públich del present
Principat y comptats seria de molt poch fruyt, y
que passats los vint dies assignats per a registrar
dits cavalls y bèsties de raça de cavalls, inquires-
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can ab gran diligència contra los qui no hauran
obeït al tenor de la present crida y procehescan
contra ells rigurosament sots pena que, si seran
trobats en dol, collussió o gran negligència y
descuÿt in subsidium, sien obligats a las penas
pecuniàries als contrafahents a la disposició de
la present crida imposades, y altrament manarà
sa excel·lència procehir contra ells, conforme
serà de justícia.
Ítem, que totes y qualsevol persones de qualsevol grau y condició sian, tingan obligació a donar consell, favor y ajuda, y personal asistència
als officials qui perdran o aniran a pendre dits
cavalls, potros, eguas o bèstias de raça de cavalls, desencaminades y sens manifestació i registre, si per lo tal official seran requestos, sots
pena que, qui farà lo contrari, sia punit y castigat per fautor de tal dilinqüent.
Ítem, per quant seria impossible que passàs tan
gran número de cavalls del present Principat y
comptats en lo regne de França, com a la experiència se és vist per lo camí no trobaven lo
qui.ls porten, personas qui.ls receptassen y
ocultassen e per alguns dias tinguessen amagats
en las casas, masos, bordas y llochs y deserts y
apartats de freqüència de gent dins les ditas
dotze lleguas pròximas al regne de França,
mana per ço sa excel·lència y statuex que ninguna persona atrevesca, ni gose receptar y ocultar y recullir persona alguna portant cavalls, o
altres bèstias de raça de cavalls, dins dites dotze
lleguas a horas captades en sas casas o per llochs
desca // minats, deserts y fora dels camins ordinaris, y aquellas tenir en sa casa, o en altras
habitacions secretas y amagades, majorment si
seran persones strangeras del present Principat
y comtats, ans bé si tals personas ab tals bèstias
de raça de cavalls vindran en sas casas, masos y
habitacions desertats y lluny de poblat, encontinent, hagen de avisar lo official que serà més
prop per a què se pugue assegurar de ditas persones y bèstias, sots pena de servir en les galeres
de sa magestat per temps de tres anys, o de altres majors o menors, segons la qualitat del fet
y de las persones, a arbitre de sa excel·lència y
del qui de tal causa conexerà.
E per quant tot lo orde prefigit en los sobres
crits capítols de la present crida és estat inventat e estatuÿt, per obviar a les cautheles y machinacions que se han trobades y excogitades, los
qui, oblidats de la fidelitat que deven a sa magestat, y de llur honra, e del bé públich del present Principat y comptats, tenten y atrevexen
de passar cavalls, potros, eguas y altres bèstias
de raça de cavalls del present Principat y comptats al regne de França, dels quals cavalls o bèstias de raça de cavalls se proveheixen, o se po-

den provehir, los lluterans enemichs de la Santa
Yglésia Cathòlica Romana, y de llur propri rey
natural y de sa magestat, attenent que en temps
que no.s feya tan gran excés y abús de passar
dits cavalls al regne de França, ni la treta de dits
cavalls, o bèstias de raça de cavalls, era tan detestable y perniciosa com en la present temporada, no-res-menys, ab pragmàticas y crides reals fonc imposada pena de mort natural contra
qui tingués attreviment de passar dits cavalls, o
bèstias de raça de cavalls, en dit regne de França, per ço, sa excel·lència estatueix, y mana que
qualsevol persona de qualsevol grau o condició
sia que serà trobat portar cavall, o cavalls, potros, eguas e qualsevol bèstia de raça de cavalls
per los confins y ralla del regne de França ab
designe, ànimo, propòsit y concert de passar
realment dits cavalls, o bèsties de raça de cavalls, en lo regne de França, los quals de fet hagueran passats e transferits en dit regne de
França, si per lo official qui.l haurà pres, o altra
persona, no fos estat impedit e lo qui haurà realment e de fet passats cavall, o cavalls, potros,
eguas, o qualsevol bèstias de raça de cavalls en
lo regne de França, y serà provat haver passats
dits cavalls, o bèstias de raça de cavalls, en dit
regne de França sia punit de pena de mort natural, la qual contra los contrafahents serà rigorosament executada.

[1575 ]

E perquè totes les susdites coses sien a tothom
manifestes mana sa excel·lència ésser feta e publicada la present pública crida per los llocs
acostumats de la ciutat de Barcelona e altres
ciutats, viles e llochs dels dits Principats e comtats e hont menester sia, e guart si qui guardar si
ha.»
Nosa los inquisidors, etcètera, a tots los vehins,b habitadors, estants y residents en totes
les ciutats, viles y locs del dit nostre destricte,
de qualsevol stat y condició preheminència y
dignitat que sien, exempts o no exempts, y cadahú y qualsevol de vosaltres que vindrà a la
notícia lo contengut en esta carta en qualsevol
manera, salut en Nostre Senyor Jesuchrist, qui
és la verdadera salut, y als nostres manaments
que més verdaderament són dits apostòlichs
firmament hobeir, guardar y complir, haveu de
saber com davant nos comparegué lo magnífic
promotor fiscal del Sant Offici y nos féu relació
dients que ja sabíem, y nos era notori, com los
hoganaus luterans, heretges del regne de
França, creixien y se augmentaven en tant número que venien a fer dany en aquest Principat
corrent la terra, matant y capturant los faels
christians, los habitadors d’ella, y per moltes y
a. crida copiada en els folis 52r-55r del dietari.
b. a continuació ratllat pro.

593

001-644 Dietari2.indd 593-593

17/06/2010 18:34:24

[1575 ]

diverses vies, procuraven sembrar y dilatar sa
falsa doctrina y secta del heresiaca Martín Lutero y sos secases, y molts fills de perdició no
sols no van contra los demuntditsa y los procuren de resistir, ans los donen favor y ajuda portant los cavalls, armes, pólvora y altras monicions, ab los quals los dits hoganaus cometen
major offenses y danys en los cathòlics, y essent
axí que ja la major part dels locs de les dites
fronteres de França son de luterans, y los que
passaven les dites armes y cavalls, per sa malícia,
los acostumaven y acostumen vendre als dits
hoganaus, que.ls pagaven y paguen millor, y
sent-la nació francessa per les rahons dites sospitosa, nos demanà provehíssem de nou remey,
ultra del que per los edictes passats y que en dit
nom se han legit y publicat, e nos, vista sa demanda // 52v // ésser justa, manaren donar y
donaren les presents per a vos, y qualsevol de
vosb en la demuntdita rahó, per la qual vos encarregam y manam que ningú porte, ni consenta altri portar, ni pasar cavalls, pólvora, armes de ninguna sort ni calitat al Principat de
Biarn, comtats de Foix, ni altra part ni loc del
dit regne de França, encara que no sien per a luterans, y en est Principat y valls no.l[s] venen a
francessos ni altra persona per ells, que.s puga
sospitar que.ls ha de passar en França, sots pena
de escomunicació major trina, canónica monicione premissa, y de sinc-cents ducats per als gastos extraordinaris del Sant Offici, demés que
procehiren contra les tals persones com contra
sospitoses de heretges, fautors y receptadors de
aquells.
Ítem, si sabem que algú no essent ordenat legíttimament de ordens sacerdotals haja dit missa,
ho administrat sagraments de nostra Santa
Mare Yglésia, y si saben y hajen oït dir que algun confessor o confessors, capellans, religiosos de qualsevol estat o condició sien en lo acte
de la confessió, o pròximament a ella, haja solicitat les filles de confessió, provocant-les, e induhint-les ab fets o paraulesc o actes fehos y
actes desonests, y ab les presents prohibim y
manam a tots los confessors, capellans, preveres, religiossos y setglars, no absolguen ad les
personas que sabran alguna cosa de les contengudes en estes nostres letres, sinó que les remetan a nos, per quant la absolució dels qui axí
hauran encorregut nos està reservada, y axí la
reservam, los quals, los huns y los altres, axí ho
fassen y cumplen, sots pena de excomunicació,
e manam que per a // 55r // millor se sàpia la veritat se guardelo secret, los que alguna cosa saa.
b.
c.
d.

breu y entendreu, o haureu vist y entès, o haureu hoït, o qualsevol manera sabut del contengut en esta nostra carta, no comuniqueu ab persona alguna ecclesiàstica ni seglar, sinó sols ho
vingué a dir y manifestar davant nos, ab tot lo
secret que ser puga, per tant, per tenor de les
presents, vos diem y manam en virtut de Santa
Obediència y sots pena de excomunicació
trina, canònica monicione premissa que, dins sis
dies primersvinents, aprés que nostra carta serà
legida y publicada, y d’ella sabreu en qualsevol
manera, los quals vos donam y assignam per
tres terminis, cada dos dies, per un termini y tot
sis dies per un termini y últim peremptori, vingau, comparegau devant nos personalment, en
la sala de nostra audiència, o davant comissaris,
per nos deputats, a dir, o manifestar lo que sabeu, o hau fet, o vist fer, o dir, o manifestar lo
que sabeu o hau fet o vist fer, o dir cerca les coses demuntdites y declarades de manera que la
veritat se sàpia, ya los mals sien castigats, y los
bons faels christians coneguts y honrats, e nostra santa fe cathòlica exsalsada y augmentada. E
perquè lo demuntditb vinga a notícia de tots, y
ningú puga pretendre ignorància se mane publicar les presents. Dades enc lo real palau de la
Inquisició de Barcelona a honze del mes de
abril MDCXXVI. Joan Bezerra de la Quadra, el licenciado Francisco de Ribera, el doctor Morell.
Per manament dels dits senyors inquisidors
Andreu Aleu, notari y secretari del Sant Offici.
Nosd los inquisidors apostòlichs contra la herètica pravedat y apostesia en el principat de Ca
thalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya,
Vall de Aran y Vall de Andorra y son districte,
per la autoritat apostòlica dats, creats y deputats, a tots los vehins, habitadors, stants y residents en totes les ciutats, viles y llochs del dit
nostre districte, de qualsevol stat y condició,
preheminència o dignitat que sien, exemps y
no exempts, ye cadahú y qualsevol de vosaltres
que vendrà a sa notícia lo contengut en esta
carta, de qualsevol manera, salut en Nostre Senyor Jesuchrist, qui és la verdadera salut, y als
nostres manaments, que més verdaderament
són dits apostòlichs fermanent obeir, guardar y
cumplir.
Haveu de saber com devant nos comparegué lo
magnífic promotor fiscal del Sant Offici y nos
feú relació dient que ja sabien y nos ere notori,
com los ugonaus luterans, heretges del regne
de França, creixen y se agumentaven en sont
número que venint a fer dany en aquest Princia.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat q.
a continuació ratllat cada.
a continuació ratllat de són estat.
a les interlineat, damunt de ad alguna ratllat.

a continuació ratllat o.
a continuació ratllat s.
en ...de XXVI interlineat, al marge esquerre.
crida copiada en el foli 53 del dietari.
a continuació ratllat amb.
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pat corrent la terra, matant y captivant los fahels christians, habitadors d’ella, y per moltes y
diverses vies procuraven sembrar y dilatar la
falsa doctrina, y secta dela hereriarcha de Martín Lutero y sos secchassos, y molts fills de perdició no sols no van contra los demuntdits, y
los procuren de resistir, ans los donen favor y
ajuda, portant-los cavalls, armes, pólvora y altres monicions, ab les quals los dits uganaus cometten majors offenses y danys en los cathòlics, y essent axí que en la major part dels llochs
de les dites fronteres de França són dels luterans y que los que passavan les dites armes y cavalls per sa malícia los acostumaven y acostumen vendre als dits ugonaus, que.ls pagaven y
paguen millor, y sent la nació francesa per les
rahons dites sospitosa, nos demanà provehissen de nous remeys, ultra delb que per los edictes passats, y que en dit nom, se an legit y publicat, e nos,c vista la demanda ésser justa, manarem dónar, y donarem les presents, per vos y
qualsevol de vos en la damuntdita rahó per la
qual, vos encarregam y manam que ningú
porta, ni consenta altri portar ni passar cavalls,
pólvora, armes de ninguna sort, calitat al principat de Biarn, comptats de Foix, ni altra part,
ni lloc del dit regne de França, encara que no
sien per a lluterans y en est Principat y valls
no.ls venen a francesos ni a altra persona per
ells, que.s pugue sospitar que.ls ha de passar en
França, sots pena de excomunicació major
trina, canònica monicione premissa, y de sinchcents ducats per a els gastos extraordinaris
d’este Sant Offici, de // 53v // més que procehirem contra les tals persones com contra sospitoses de heretges, fautors y receptadors de
aquell. Ítem si sabem que algú no essent ordenat legíttimament, etcètera.
Nosd los inquisidors contra la herètica pravitat
y apostasia en lo principat de Cathalunya y
comptats de Rosselló y Cerdanya, vall d’Aran
y vall d’Andorra y son districte, per autoritat
apostòlica dats, creats y deputats, a tots los vehins y abitadors estants y residins en totes les
ciutats, viles y llochs del dit nostre districte, de
qualsevol estat, condició, preheminència o
dignitat que sien, exempts y no exempts, y cadahú y qualsevol de vosaltres que vindrà a sa
notícia lo contengut en esta nostra carta en
qualsevol manera. Salut en Nostre Senyor Jesuchrist, qui és la verdadera salut, y als nostres
manaments que més verdaderament són dits
apostòlichs, firmament obehir, guardar y
complir.
a. a continuació ratllat s.
b. del interlineat.
c. a continuació ratllat vol.
d. l’exemplar imprès de la crida inserta entre els folis 62v-63r
del dietari.

Aveu de saber que davant nos ha comparegut lo
magnífich promotor fiscal de aquest Sanct Offici y nos ha feta relació dient que, bé sabíam y
nos era notori que, de alguns dies y temps, a
esta part, per nosaltres en moltes ciutats, viles y
llochs de aquest nostre districte, no se havia
feta inquisició, ni visita general, per lo qual no
eren vinguts a nostra notícia molts delictes que
se aurian comesos, y perpetrats contra nostra
sancta fe cathòlica, y restaven per punir y castigar, y que de ells se seguia desservey a Nostre
Senyor, y gran dany y perjudici a la religió christiana, per hont nos demanave manàssem fer, y
feíem, la dita inquisició y visita general, y legint
per axò cartells públichs, y castigant los qui trobaran culpats, de manera que nostra sancta fe
cathòlica sempre fos exalsada y augmentada. E
nos, vist la demanda ésser justa, y volent provehir y remediar cerca de allò lo que convé al servey de Nostre Senyor, manàrem donar y donàrem lo present, per a cadahú de vosaltres en la
dita rahó. Per tenor de la qual vos exortam y requerim que, si algú de vosaltres sabreu, o aureu
vist, o ohit dir que alguna, o algunes persones
vivas, presents o absentas, o defunctes, ajen fet,
dit o tingudes algunes opinions herèticas contra lo que té, predica y ensenya nostra Sancta
Mare Yglésia Romana, o que ajen dit o afirmat
paraules herèticas, malsonants, escandalosas o
de blasphèmica heretical contra Déu Nostre Senyor, y contra nostra fe cathólica. Convé a saber si algú de vosaltres ha vist o hoït dir que alguna, o algunes persones, ajen guardats alguns
disaptes per honrra, guarda y observansa de la
ley de Moysès, vestint-se en elles camises netas
y altres robes millors de festes, posant en les
taules tovalles netas y en los llits llansols nets
per honrra del dit disapte, no fent foch ni altra
cosa alguna en dits disaptes, guardant-lo des
del divendres a la tarda; o que ajan purgat o llevat lo greix de la carn que han de menjar, posant-la ab aygua perquè.n hisqua la sanch; o que
ajen tret la glanoleta de la cuxa del moltó, o de
altre qualsevol animal; o que ajen degollats animals, o aucells, que han de menjar atravestas,
dient, beneÿt sie lo senyor que.ns ha acomanat
lo degollar, mirant primer lo ganivet en la ungla per veure si té osca, cubrint la sanch ab terra;
o que ajen menjada carn de coresma, o en altres
dies prohibits per la Sancta Mare Yglésia, sens
tenir necessitats per allò, tenint y crehent que la
podia menjar sense peccar; o que ajen dejunat
lo dejuni major que diuhen del perdó, anant a
aquell dia descalsos; o si dehien oracions de
jueus, y que la nit se demanassen perdó los uns
als altres, posant los pares als fills la mà sobre lo
cap, sens senyar-los ni dir-los cosa ninguna, o
dient de Déu y de mi siau beneÿts per lo que
dispon la ley de Moysès y ses serimònias; o si
dejunassen lo dejuni de la reyna Ester; o lo de-
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juni del rebeaso que diuhen del perdiment de la
casa sancta, o altres dejunis de juheus de entre
semmana, com lo dilluns o dijous, no mejant en
los dits dies fins a la nit exida la estella, y en
aquelles nits no menjant carn, y rentant-se un
dia abans per los dits dejunis, tallant-se les ungles y les puntas dels cabells, guardant-les o cremant-les dient oracions judaycas, alçant o baixant lo cap, girats de cara a la paret, y abans que
les digan rentant-se les mans ab aygua o terra,
vestint-se vestidures de sarga, estamenya, o rela
ab certes cordes, o corrioles penjaes dels caps,
ab certs nuus; o que celebrassen la pascua del pa
alis, començant a menjar lletugas, a pit, o altres
verdures amargues en los tals dies; o que guardassen la pascua de les cabanyellas, posant rams
verts o paraments, menjant y rebent col·lació,
donant-la los uns y als altres; o la festa de las
candeletas, encenent-les una a una fins a deu, y
després tornar-les a pagar, dient oracions de juheus, en los tals dias; o si benehysen la taula segons costum de juheus, o beguessen vi caser o
fessen la baraha, prenent la tassa del vi en la mà
dients certes paraules sobre aquell, donant a
beure a cadahú un glop; o si menjassen carn degollada de mà de juheus, o menjassen a la sua
taula ab ells y de sos menjars; o si diuhen los
psalms de David, sens glòria patri, o si esperassen lo messias, o hajen dit que lo messies promès en la ley no és vingut, y que aja de venir,
hi.l esperan per a què.ls trague del captiveri en
què diuhen que estaven, y que.ls portàs a la ter
ra de promissió; o si alguna dona guardàs quaranta dies després de aver parit sens entrar en la
yglésia, per serimònia de la lley de Moysès; o si
quant naixen las criaturas les circuncidassen y
posassen noms de juheus, nomenant-los axí, o
si.ls fessen raurer la crisma o rentassen després
de ésser batejats allà hont los posen l’oli y la
crisma, o a la setena nit del naiximent de la criatura, posant un bací ab aygua llançant-hi dintre
or, argent, aljofar, forment, civada y altres coses, rentant la dita criatura ab la dita aygua,
dient axí si és abastada dels béns de aquest mon
com està aquest bací; o aguessen fets fades a sos
fills; o si alguns estan casats al modo dels juheus, o si fesen la ruaya, que és quant alguna
persona parteix camí, o si portassen nòminas
de juheus; o si al temps que pastan, trauhen la
ala de la pasta y la creman per sacrific; o si quant
està alguna persona en lo article de la mort, la
girassen a la paret a morir, y morta la rentassen
ab aygua calda, rahent-li la barba y desota dels
braços y altres parts del cos, y amortallant-los
ab tela nova, y calsons y camisa y capa plegada
per desobre, posant-los al cap un coxí ab terra
verge, y en la boca dinés o aljofar o altra cosa o
los endechassen; o llançassen l’aygua del canters y tinajes en casa del defunt y en las altres
del vehinat, dient que s’aniria allí a banyar la

ànima del defunt, menjant en terra, detràs les
portes, peix y olives y no carn per dol del defunt; no exint de casa per temps de un any per
observança de la dita lley; o si los soterran en
terra verge o en fossar de juheus; o si alguns
se’n són anats per a tornar-se juheus, o si algú
aja dit que tant bona és la lley de Moysès com la
de nostre redemptor Jesuchrist; o si saben que
algunes persones ajen dit o afirmat que la secta
de Mahoma és bona, y que no sia altra per entrar en paradís, y que Jesuchrist no es Déu, sinó
profeta, y que no nasqué de Nostra Senyora, essent verge abans del part, y en lo part y després
del part; o que ajen fets alguns ritus o cerimònies de la secta de Mahoma, per guarda y observansa d’ella, axí como si aguessen guardats los
divendres per festa, menjant carne en ells, o en
altres dies prohibits per la Sancta Mare Yglésia,
dient que no es pecat; o vestint-se en los dits divendres camisetas netas y altres robes de festa;
o ajen degollats aucell, o animals, o altra caça,
atravessant lo coltell, dexant la nou en lo cap,
girant-li la cara al alquible, que és devers lo
orient, dient vismelea, y lligant-los los peus als
animals; o que no menjen ninguns aucells que
estiguen per degollar, ni que estiguen degollats
de mà de dona; ni los vullen degollar les dones
per estar-los prohibit en la dita secta deMahoma, o que ajen retallats a sos fills, posant-los
noms de moros y nomenant-los axí, y que.s folguen que.ls nomenen per tales; o que ajen dit
que no.y ha més de Déu y Mahoma son misager, o que ajen jurat per lo alquibla; o dit, Alà y
mincula, que vol dir per tots los juraments; o
que ajen dejunat lo dejuni del romandan, guardant sa pascua, donant en ella almoyna als pobres, no menjant ni bevent en tot lo dia fins a la
nit exida la estella, menjant carn o lo que volen;
o que se sien llevats los dematins ans que.s fasse
de dia a dinar, que.s loçahor y després de aver
menjar rentan-se la boca, tornar-se al llit; o que
ajen fet el guadoc, rentant-se los braços de les
mans als colses, cara, boca, nasos, orelles, cames y parts vergonyoses; o que ajen fet després
la çala girant la cara vers lo alquible, posant-se
sobre de una estora o poyal, alçant y baixant lo
cap, dient certes paraules en aràbich, dient la
oració del andulyla y cololaguahat, y altres oracions de moros, y que no menjen porch ni began vi, per guarda y obserbança de la secta dels
moros; o que ajen guardat la pascua del moltó,
avent-lo mort fent-li primer el guadoc; o que
ajen fet al çahor; o si alguns se són casats o desposats, segons los ritos y costums de moros, y
que ajen cantat cantars de moros, o fets zambras o leylas ab instruments prohibits; o si algú
ha guardat los cinch manament de Mahoma, o
que aja posat a si o a sos fills, o altres personas
enças, que és una mà en remembransa dels
cinch manaments; o que ajen rentats los morts,
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amortallant-los ab tela nova, enterrat-los en terra verge y en tombes, posant-los de costat y
una pedra al capsal, posant-li en la sepultura
rams verts, mel y llet y altres menjars, dient que
l’ànima del defunt ha de menjar de allò; o que
ajen cridat e invocat a Mahoma en ses necessitats, dient que.s profecta y misager de Déu, y
que lo primer temple de Déu fonch la casa de
Meca, a hont diuhen que està soterrat Mahoma; o que ajen dit que no se batejaren ab
crisma de nostra sancta fe cathòlica; o que ajen
dit que bon repòs ajen sos pares o avis que són
morts moros o juheus; o que lo moro se salva
en sa secta, y lo juheu en sa lley; o que ajen fet o
dit altros ritus o cerimònies de moros; o si algú
se’n és passat a barberia y renegat de nostra
sancta fe cathòlica, o en altres parts y llochs fora
de aquestos regnes, a tornar-se juheus o moros
o luterans o a conseguir altra secta reprovada.
Ítem, si sabeu que alguna o algunes persones
ajen dit, tingut o cregut que la falsa y danyada
secta de Martí Lutero y sos secases és bona, o
ajen cregut y aprovat alguna o algunes opinions
de aquells, dient que no és necessari que se fasse
la confessió al sacerdot, que basta confessar-se a
sol Déu, y que lo Papa, ni sacerdot no tenen
poder per a absolrer los peccats, y que en l’òstia
consagrada no està lo verdader cos de Nostre
Senyor Jesuchrist; y que no és necessari pregar
als sancts; y que no.y ha de aver ymages en las
yglésias, y que no.y ha purgatori, ni hi à necessitat de pregar per los morts; y que no són necessàries las obras, que basta la fe ab lo batisme per
a salvar-se, mitjansant la passió de Nostre Senyor Jesuchrist, que pagà per tos, y qualsevol se
pot confessar y combregar hu ab altre, davall de
totes dues especis de pa y de vi; y que lo Papa no
té poder per a donar indulgèncias, ni perdons,
ni bulles; y que los capellans, frares y monjes se
poden casar; o que ajen dit mal dels frares y religiosos, dient que no.y ha de aver frares, ni monjes, ni monestirs, llevat les serimònies de la religió; y que no.y haje festes més dels diumenges;
y que no és pecat de menjar carn en divendres,
ni en coresma, ni en vigílies perquè no.y ha ningun dia prohibit per allò; o que ajen tingut o
cregut alguna o algunes altres opinions del dit
Martí Lutero y sos secasses, o dels il·luminats o
dexats.
Ítem, si sabeu o aveu oÿt a dir que alguna o algunes persones, vives o defunctes, ajen dit o affirmat que sola la oració mental és de precepte
divi, y que ab ella se cumple a tot lo demés, y
que la oració és sacrament davall de accidents, y
que la oració mental és la que té aquest valor y
la oració vocal importa molt poch, y que los servents de Déu no han de treballar ni occupar-se
en exercicis corporals; y que no se ha de obeir a
prelat, ni pare, ni superior, en quant manen co-

ses que destorben les hores de la oració mental
y contemplació; y que ningú pot ser virtuós
sinó fa aquells exerciscis; y que diuen paraule
sentint mal del sagrament del matrimoni, y que
ningú pot alcançar lo segret de la virtut, sinó és
deixible dels mestres que mostren, ensenyen la
sobredita mala doctrina, y si no.s confessa ab
los sobredits mestres generalment; y que ningú
se pot salvar sens la oració que fan los dits mestres; y que certs ardors y enceniments, temblors, dolors, y demanys que pateixen y senten
són indicis, mostres y senyals del amor de Déu
y que per ells se coneix que estan en gràcia, y
tenen lo Esperit Sanct; y los perfects no tenen
necessitat de fer obres virtuoses, y que.s pot
veure, y.s veu en esta vida la essència divina, y
los mysteris de la Trinitat, quant arriben a cert
punt de perfecció; y que lo Sperit Sanct immediadament governa als qui axí viuhen; y que
sols se ha de seguir son moviment y inspiració
interior per a fer, o deixar de fer qualsevol cosa;
y que los mestres de la damuntdita doctrina
aconsellen y manen generalment a tots sos deixebles que fassen vot de no casar-se; y que.s tallen los cabells per damunt lo front, persuadint-les que no entren en religió, sentint mal de
les religions, dient-los que los servents de Déu
han de resplandir vivint en lo mon fora de religió; y que algunes persones al temps que reben
lo sactíssima sagrament de la comunió, avien
rebut moltes hòstias junctes, dient que reben
mes gràcia o major gust, o que ajen dit y affirmat que ab pa y cuynat poden combregar; y que
al temps de la elevació, o alçar del sanctíssim sagrament, se han de tancar los ulls, o que algunes persones ajen demanat a altres la obediència, y avent-la’ls donada, ajen manat a les
persones que la donaven que no fessen cosa alguna que sia obra pia, y de virtut, y de preceptes, sens sa licència y manament; o que algunes
persones ajen dit y affirmat que, avent arribat a
cert punct de perfecció, no poden veure ymatges sanctes, ni hoir sermons, ni la paraula de
Déu; o que algunes persones ajen esenyats y
mostrat la dita mala doctrina, o part d’ella encargant-los lo segret y fent-los moltes promeses, y dient que veurian, gustarien y sentirien
coses maravelloses; o si alguna o algunes persones, no essent constituïdes en orde sacerdotal,
han celebrat missa, o misses, o confessat sagramentalment alguna o algunes persones.

[1575 ]

Ítem, si saben que alguna o algunes persones
ajen dit y afirmat que no.y ha paradís o glòria
par a los bons, ni infern per los mals, dient que
no hi à més de nàixer y morir; y que ajen dit en
aquest mon no·m vejes mal passar, que en l’altre no·m veuràs penar, sentint mal de judici final; o que ajen dits blasphèmias hereticals, com
són no crech, descrech, renech contra Déu
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Nostre Senyor y contra la virginitat y limpieza
de Nostra Senyora la Verge Maria; o ajen negada sa virginitat, dient que Nostra Senyora la
Verge Maria no fonch verge abans del part, en
lo part, y aprés del part; y que no concebe per
obra del Esperit Sanct; o que ajen ditas blasphèmies hereticals contra los sancts y sanctes del
cel; y que tingan, o ajen tingut, familiars invocant lo dimoni, y fets retolls o cercos, y demanant-los algunes coses, y esperant resposta
d’ells; o sien estats bruxos o bruxas; o ajen tingut pacte tacit o exprés ab lo dimoni, y si per a
d’axò ajen mesclades coses sagrades ab prophanes; o que ajen atribuït a la criatura lo que és al
sol criador; y si saben que alguns, essent capellans de orde sacre o frares professos se sien casats; o si alguna altra persona se sia casada segona o més vegades tenint sa primera muller o
marit vius; y si saben que algú aje dit y affirmat
que lo estat del matrimoni sia de més mèrit y
perfecció que lo estat de la religió y castedat; y
si saben que algú aje dit y affirmat que la simpla
fornicació, o donar a usura, o alogre o perjurarse no és pecat; o que aje dit que l’ànima del
home no és més de un alenar y la sanch és l’ànima; y que ajen fets vituperis y malstractaments a himatges o creus; o que algú no aje cregut en los articles de la fe; o aje dubtat de algú
d’ells; o aje estat un any o més temps excommunicat menyspresant, y tenint en poch, les
censures de la Sancta Mare Yglésia, dient o fent
coses contra elles; y si saben que alguna o algunes persones ajen tinguts y tingan llibres de la
secta y opinions del dit Martín Lutero y de sos
secasses, y lo alcorà, o altres llibres de la secta
de Mahoma, o bíblias en romanç, o altres qualsevol llibres dels reprovats per les censures y catàlogos dats y publicats per lo Sanct Offici; o
que ajen sobornats testimonis per a tachar falsament los que han deposat en lo Sanct Offici;
o si algunes persones aguessen deposat falsament contra altres per fer-los dany o macular sa
honrra; y que ajen encubert, recaptat o favorit
alguns heretges donant-los favor y ajuda, amagant y encubrint ses persones o sos béns; o que
ajen impedit o posat impediment per si o per altres al recto y libre exercisci de Sanct Offici y officials y ministres de aquell; o que ajen llevat o
fet llevar alguns sambenitos de hon estavan posats per lo Sanct Offici; o ajen posats alguns; o
que los que són estats reconciliats y penitenciats per lo Sanct Offici no han guardat ni complit les carceleries y penitències que los foren
imposades; o si han dexat de portar públicament lo hàbit de reconciliació sobre de sos vestits; o si se l’an dexat de portar; y si saben que
algú dels reconsiliats o penitenciats, ajen dit
públich o secretament, que lo que confessaren
en lo Sanct Offici, axí de si com de altres persones no fos veritat, ni lo havian fet ni comès, y

que ho digueren per por, o per altres respectes;
o que ajen descubert lo secret que.ls és acomanat; o si saben que algú aje dit que los relaxats
per lo Sant Offici foren condemnats sens culpa,
y que morissen màrtirs; y si saben que alguns
que sien estats reconsiliats o fills o néts de condemnats per lo crim de heretgia, ajen usat, o
usen de les coses que son prohibides per dret
comú, lleys y pragmàtiques de aquestos reynos,
o instruccions de aquest Sanct Offici, axí com si
són estats veguers, balles o governadors, assessors, jurats, clavaris, mostasafs, mercaders, scrivans, notaris, advocats, procuradors, secretaris,
comptadors, metjes, sirurgians, boticaris, corredors, cambiadors, plegadors, arrendadors, de
rendes algunes; o ajen usat de altres officis públichs de honra per si o per interposades persones; o que se sien fets capellans o que tingan
alguna dignitat ecclesiàstica o secular, o insígnies d’ella; o ajen aportades armes, seda, or, argent, corals, perlas, chamelot, drap fi, o anant
acavall ab cavalls; y si algú té abilitació per a
usar dels dits officis o coses prohibides, lo porte
y presente davant nosaltres dins lo termini en
este contengut; y si saben que alguna persona
aje comès lo crim nefando de sodomia, que és
conèixer carnalment un home ab altre; y axí
mateix fareu dels que sabreu que passen cavalls,
pedrenyals, pólvora y altres armes y monicions
en França a qualsevol persones que estigan en
aquells regnes, encara que sàpian que no.ls venen a luterans.
No-res-menys, manam a qualsevol scrivans o
notaris en poder dels quals se sien rebudes o estiguen qualsevol provances, deposicions de testimonis, actes y processos de alguns dels dits
crims y delictes, en esta nostra carta referits, y
de altres algú tocant a heretgie, los porten, y
exibescan, y presenten davant nos originalment, y a las personas que sabran, o hauran hoït
a dir, en poder de qui estan los dits processos, o
denunciacions ho vinguen a dir, y manifestar
davant nosaltres.
Y per lo tenor de la present prohibim y manam
a tots los confessors, capellans, preveres, religiosos y seculars no absolgan a las persones que
algunes coses de lo que en aquesta nostra carta
contengudes sabran, ans davant nos lo remetan
per quant la absolució de lo que axí auran in
corregut nos està reservada, y axí la reservam, lo
qual los uns y los altros axí ho fasen y cumplen
sots pena de excommunicació. Y manam que,
per a què millor se sàpia la veritat y seguretat lo
secret, los que alguna cosa hi sabran y entendran, o ajen vist, o entès, ho hoït, en qualsevol
manera sabut, de lo en aquesta carta contengut,
no ho comuniquen ab persona alguna, ecclesiàstica ni secular, sinó solament o vingan a dir
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y manifestar davant nosaltres ab tot lo secret
que fer se puga, y per lo millor modo que vos
paregue, perquè quant ho diran o manifestaran
se veurà y determinerà si és cosa que pretenga a
dit Sanct Offici. Per hon, per tenor de les presents, vos manam en virtut de sancta obediència y sots pena de excomunicació trina, canònica monicione permissa, que dins sis dies primers següents després que aquesta nostra carta
serà llegida y publicada y de aquella sabreu en
qualsevol manera, los quals vos donam y assignam per tres terminis cada dos dias per un termini y tots sis dies per tres terminis y últim peremptori, vingau y comparegau davant de
nosaltres, en la casa de nostra audiència, a dir y
manifestar lo que sabreu o aureu fet, vist, hoït
dir, cerca de les coses dites y declarades, o altres
qualsevol coses, de qualsevol calitat, que sien
tocants a nostra sancta fe cathòlica y al dit Sanct
Offici, axí de vius presents, absents, com de defuncts, per manera que la veritat se sàpia y los
mals fiar castigats; y los bons y fels christians
coneguts y honrrats y nostra sancta fe cathòlica
aumentada y ençalçada y per a què lo susdit vingué a notícia de tots y de allò no puguen ignorància al·legar, manam fer y publicar lo present
cartell. Dat en el real palacio de la inquisición de
Barçelona, último día del mes de março del anno
de mill y quinientos y setenta y seys, MDLXXVI.
Nullus amoveat sub pena excommunicacionis.
Joan Beserra de la Quadra. El licenciado Francisco de Ribera. El doctor Morell.
Por mandado de los señores inquisidores. Bernardo de Villaviciosa.»
«Sacra, católica, real magestat.a
Por los diputados del General de Cathalunya, han
sido imbiados por embaxadores, a vuestra magestat, el arcidiano Luís de Copons, Jayme de Salbá y
Miquel d’Oms, para explicar, comforme a sus instrucciones, diversos agravios hechos por el lugartiniente general de vuestra magestat a aquel Principado y a los poblados en él, y por mandato de
vuestra magestat han informado por muchos días
al vicecanciller y regentes del Consejo de Aragón, y
aguardando, al cabo de nueve meses que están en
esta corte, la respuesta de lo que a vuestra magestat han supplicado, les ha dicho estos días el secretario Gassol, que ya vuestra magestat havía tomado resolución en todos los negocios y podían,
dichos embaxadores, yrse, y pidiendo que les diesse
el despacho, les ha dicho que no [les] podía dar ni
tanpoco noticia ninguna de lo que se ha resuelto,
sinó que se imbiaría al lugartiniente general, del
qual, siendo en Barcelona, lo entenderían. Y haviendo acudido sobre esto al vicecance- // ller y
representándole lo que con los otros, que por semejantes negocios han sido imbiados, se ha acostuma. lletra inserta entre els folis 158v-159r del dietari.

brado hazer y los inconvenientes que podían resutar de no dárseles noticia y traslado de la resolución que vuestra magestat ha sido servido tomar,
estando ellos instruidos en los negocios y pudiéndose
offrecer en ellos alguna cosa, que será forçoso supplicarse a vuestra magestat con nueva embaxada,
la qual entienden que los diputados dessean escusar en guanto puedan y podría por esta vía escusarse. Les ha respondido el vicecanceller que asta
aora no tenía otra orden de vuestra magestat y,
que sin tenella, no está en su mano tocar en lo que
le esté mandado, sinó que se acudiesse para ello a
vuestra magestat. Supplican, por tanto, muy humilmente a vuestra magestat, los dichos embaxadores, sea de sa real servicio darles licencia de yr a
besar sus reales pies y manos antes que se [partan],
para que puedan a [boca] representar a vuestra
magestat lo que en este particular entienden que
conviene para el real servicio de vuestra magestat,
y bien y quietut de aquel su Principado, que este
solo zelo han siempre tenido y tienen los diputados y
ellos.

[1576 ]

Los embaxadores de los diputados de Cathalunya.
A XXX de junio 1577. Al vicecanceller de
Aragón.
Complan lo que se les ha mandado de parte de su
magestat por el secretario Gassol y se partan. Vicecanceller.»
«Molta il·lustre senyor governador.
Als deputats del General del principat de Ca
thalunya ésb stada presentada una scriptura del
tenor següent: “Molt il·lustres y reverents senyors, no obstant que, per part de vostres senyories, sia stat advertit als jutges de taula que no elegissen la persona de Luísc Frexes de sots-veguer
de la present ciutat, per no concórrer ab ell las
qualitats necessàrias, no han duptat aquells, fent
poch compte de dits advertiments de vostres senyories, de elegir y nomenar per a dit càrrec y offici dit Freses, per rahó de la qual elecció y nominació per dits juges de taula feta dit Frexes à pres
lo bastó de sots-veguer y excercex dit càrrec; y
perquè dita elecció és totalment feta contra
constitució de Cathalunya, signanter per la
constitució del rey don Ferrando, capítol LXI,
continuada en lo volum de les constitucions,
sub título de “Officio de veguer”, capítols de
Cort, ús y pràctica y consuetut de Barcelona, la
observança de les quals toca, y pertany al offici y
càrrec de vostres senyories, majorment que dit
Frexes no es poden concórrer ab un home per no
poder obtenir semblant càrrec, los quals per ser
tant notoris no se especiffiquen, y perquè si dita
a. memorial copiat en els folis 199r-199v del dietari.
b. a continuació repetit és.
c. a continuació ratllat Rufet.

599

001-644 Dietari2.indd 599-599

17/06/2010 18:34:25

577

[1577 ]

elecció y nominació passàs avant seria donar
lloc y occasió, que d’açí avant, en dit càrrec sols
y pretendrien personas baxas y de poca calitat, y
ninguna persona de honra volrria acceptar
aquell en veure que home baix y de pocha calitat, com és dit Frexes, agués obtingut aquell, lo
que seria en molt gran perjudici de la autoritat
y preminència d’esta ciutat, per haver-se sempre en aquella donat semblants càrrechs a personas militars y de honrra, y perquè d’estes coses, per evitar semblants inconvenients, és rahó
vostres senyories manen pendre informació a
effecte que, constant de aquelles com realment
constarà, manar a dit Frexes dex dit bastó, ho
als jutges de taula que revoquen dita nominació y fassen // 199v // nova elecció de persona
idoneo y capàs per a dit càrrech, y manar al sýndic de vostres senyories fassa instància y part
formada per lo que.s tracte de violació de
constitucions,a en tot compliment de justícia
ésser ministrat. Cuilibet, et cetera. Altissimus, et
cetera. Solsona, ob XVIII februarii MDLXXVIII in
consistorio.
Et domini deputati remiserunt predicta magnificis assessoribus dicti Generalis, qui super supplicacionis debitab provideant. Ludovicus Rufet, scriba
major Generalis Cathalonie, registrata. Dictis
die et anno fiat suplicata cum insercionem presentis suplicacionis. Gort assessor.
E com als ditsc deputats pertangue, per lo que ha
sguart a llur offici, opposar-se a la deffenció de
les constitucions de Cathalunya, usatges de Barcelona, privilegis, capítols y actes de Cort de dit
Principat, per tant et àlias, lo síndich del dit General en nom e per part dels dits deputats e de dit
Generald suplique a vostra senyoria, li plàcia servar, ye fer servar les dites constitucions, usatges,
privilegis, capítols y actes de Cort, usos, costums y llibertats de dit Principat, com per vostra
senyoria estan solemnament jurat e promès servar. Et licet, et cetera. Altissimus, et cetera. Gort,
assessor Generalis Catalonie.
Admodum illustris dominus gubernator est poratus servare et servari facere constituciones Cathalonie Generales, capitula et acta Curiarum et
petentibus justiciam ministrare et cumf his comittit presentem causam magnifico Michaeli
Ferrer, qui recopilat supplicacione [...] verbum
faciat. Pro illustri domini gubernatori de consilio magnifici Francisci Puig, assessoris, XX febroarii MDLXXVIII, Barcinone. Bas»
a. a continuació ratllat per.
b. a continuació ratllat prodi.
c. dits interlineat.
d. a continuació unes paraules ratllades.
e. i fer servar interlineat.
f. cum his, interlineat.

«Gregoriusa Papa XIII.
Ad perpetuam rei memoriam humani generis hostis acerrimus sic aliquando mentes hominum excecat ut ab odiis et inimicitiis ad caedes et homicidia
committenda eos impellat cruentaque corporum
morte salutem animarum in extremam pernitiem, seu discrimen, adducat. Volentes igitur huic
tam apertae diabolicae fraudi, quibus possumus
rationibus occurrere et ex christianorum oculis
iniectam erroris caliginem dimovere, et cum acceperimus in regnis Aragoniae et Valentiae ac Principatu Cathaloniae, necnon comitatibus Rossilionis et Ceritaniae aliquos illarum partium incolas
et habitatores privatam sibi adstruere legem non
dubitasse et tam illius vigore quam pessimae consuetudinis, quae ibi invaluit praetextu asseratur
licere ipsis presertim si nobiles fuerint ubicunque
agere de mundano, quod dicunt honore tuendo aut
reparando vel iniuria propulsanda ab amicitia
discedere inimicitiasque et facciones inter se, et ut
ibi dici solet bandositates exercere satellites et varii
generis armatos homines ducere et privatim habere amicos et necessarios ad arma excitare,
damna vicissim hostiliter quoquomodo inferre in
grave animarum suarum periculum ac praeiudicium plurimorum.
Nos, animo revolventes praemissa valde abominanda et detestanda esse et quod peius est huius
detestandae rei occasione et alias quam plurimos
sicarios et praedones evadere, qui dum a potentioribus factionum capitibus qua quis potest maiore
manu et numero privatis odiis inimicitiisque exercendis foventur et alias in diversas alias caedes et
latrocinia ac sacrilegia aliaque crimina prorumpunt, hac nostra perpetuo valitura constitutione,
quancumque legem quae super praemissis statuit
et consuetudinem quae pro lege forsan observatur,
tanquam a religione et christiana pietate omnino
alienam, penitus explodimus, damamus, tollimus,
abrogamus et abolemus ac a dictis regnis, Principatu et comitatibus penitus exulare iubemus, sancimusque omnes et singulos etiam duces, principes,
marchiones, comites, barones et alios dominos temporales et quoscunque alios dictorum regnorum,
Principatus et comitatuum, qui pro sua vel amici
aut propinqui consanguinei vel affinis vel cuiusvis
alterius iniuria vindicanda, inimicitias, simultates, bandositates nuncupatas exercere praesumpserint et preamissorum occasione satellites et armatos homines evocare aut apud se vel in terris et
dominiis vel domibus suis aut alibi publice vel
oculte alere, recipere aut retinere vel fovere ausi
fuerint, quique necessarios, consanguineos, affines
et amicos in factcionem et partes suas contra aliquem vel aliquos excitaverint omnesque qui eadem
fecerint aut illis causam dederint et qui arma pro
a. l’exemplar imprès del «motu propri» està insert entre els folis
203v i 204r del dietari.
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premissis quomodolibet sumpserint, quique super
his rebus alteri consilium, auxilium vel favorem
praestiterint, auctoresque aut suasores fuerint,
nec non eos qui sub praetextu abusus huiusmodi
aliquem provocaverint, aut illi quomodolibet vim
intulerint quique eam praetensam legem aut consuetudinem licitam et non omnimo damnatam
esse asseveraverint, ac eos omnes quos in dictis partibus cum armis homicidia et latrocinia et alia scelera committendo seu vias infestando vagari contigerit, excommunicationi, anathemati, malediccioni aeternae, interdicto omnibusque aliis censuris
et paenis ecclesiasticis eo ipso et absque aliqua alia
declarationes incurrendis omnino esse subiectos et a
Christi corporis unitate, qui author est pacis et concordie omnino praecisos, eorumque absolucionem
nobis et romano pontifici pro tempore existenti praeterquam in mortis articulo reservamus.
Et si personae huiusmodi ecclesiasticae fuerint
etiam onmibus et singulis ecclesiis, monasteriis,
dignitatibus et aliis beneficiis ecclesiasticis per eos
obtentis seu in quibus et ad quae ius eis competit similiter, eo ipso et absque alia declaratione privamus et ad illa et alia in posterum obtinenda inhabiles existere, nec non illa tanquam per privationem huiusmodi vacantia per alios a nobis et sede
apostolica impetrari posse, nec non quascunque
pensiones annuas et illorum loco fructuum reservationes illis apostolica auctoritate reversatas,
concessas et assignatas cessare expirare, ac extinctas esse ipso facto. Ac eos qui ad illas solutiones tenentur, ad illas persolvendas aut praestandas minime teneri, nec propterea aliquas censuras aut
paenas in literis apostolicis reservacionum huiusmodi contentas incurrere decernimus invero, qui
ex causis praedictis pugnaverint et occisi fuerint,
perpetuo ecclesiastica careant sepultura ac eosdem
omnes qui dictae pravae consuetudinis praetextu
aut alias inimicitias ac bandositates praefatas
exercere et eos omnis, qui his de causis arma sumere ausi fuerint aut quidquam contra praesentium literarum auctoritatem commiserint paenas
contra pugnantes in duello vel locum ad monomachiam concedentes aut alias circa idem singulare
certamen committendum illi et interessendo deliquentes per Concilium Tridentinum latas et irrogatas incurrere omnino declaramus. Sicque per
quoscumque iudices et ordinarios et delegatos quavis auctoritate et potestate fungentes sublata, eis et
eorum cuilibet quavis aliter judicandi et interpre-

tandi facultate et auctoritate judicare et diffiniri
debere irritumque et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter
contingerit, attentari decernimus. Praecipimusque omnibus et singulis venerabilibus fratribus
patriarchis, archiepiscopis et episcopis caeterisque
ecclesiarum praelatis quancunque auctoritate et
dignitate fulgentibus, etiam si sanctae romanae
ecclesiae cardinales fuerint, in virtute sanctae obedientiae ac sub inter dicti ingressus ecclesiae cui
praefuerint ac suspensionis a regimine et administratione eiusdem ecclesiae illiusque fructuum perceptione ac pontificalium exercitio aliisque arbitrio nostro inferendis et moderandis paenis quatenus praesentes literas et in eis contenta quaecumque in eorum, nec non singulorum parrochialibus
ecclesiis ubi id necessarium esse judicaverint, ut
moris est, publicent seu publicari faciant auctoritate nostra et diligenter observari curent, non obstante praemissis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis caeterisque contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab
apostolica sit sede indultum, quod interdici suspendi vel excommunicari, non possint per literas
apostolicas non facientes plenam et expressam ac
de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, caeterum quia difficile foret praesentes literas ad singula quaeque loca deferri volumus, quod
illarum transumptis etiam impressius manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo alicuius
personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur quae ipsis
originalibus literis adhiberetur si forent exhibitae
vel ostensae ac ne aliqui ex praemissorum ignorantia se excusare possint. Volumus quod earum transumpta etiam ut praedicitur impresa et in singulis
cathedralium et metropolitanarum ecclesiarum
regnorum, Principatus et comittatuum praedictorum valvis affixa, verae et realis publicationis et
intimationis vim et effectum sortiantur ac omnes
et singulos quos illae concernunt perinde afficiant
ac si personaliter singulis intimatae fuissent.

[1577 ]

Dat Romae apud Sanctum Petrum sub annulo
piscatoris, die XV februarii MDLXXVII, pontificatus nostri anno quinto. Cae Glorierius.
Huic exemplo fidem facio ego infrascriptus authoritatibus apostolica et regia notarius publicus Barcinone manu propria subscriptus. Bartholomeus
Bofill.»
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466, 481, 501, 523, 537, 538, 563.
“ALBARDERCOS”, el, lladre, 415.
ALBERT, Felip, 190.
ALBÍ, Pere, receptor dels drets dels safrans del
General, 168.
ALBÍ, Rafael, diputat local de Castelló d’Empúries, 182.
ALBIMANYA, Pere, porter i guarda de la cambra del lloctinent general, 64, 65.
ALBIÓ, Jaume, porter ordinari del General,
97, 115.
Albons (Baix Empordà), 452; senyor d’, 452.
ALBORNAR, Joan, escrivà de la cort del veguer de Barcelona, 109.
ALCALÀ, duc d’, 121,217,307.
ALEGRE, Joan, 531.
ALEMANY D’ ALEMANY, Benet, del braç
militar, 299, 301.

ALEMANY D’ALEMANY, Jaume, diputat local de Girona, 2, 53.
ALEMANY DE BELLPUIG, Jaume, oïdor de
comptes, 143, 145, 149, 158, 162, 166,
171, 173, 179.
Alemanya, 38, 39, 61, 267, 519.
ALENTORN, comanador, 312.
ALENTORN, Francesc d’, senyor de la Cardosa i diputat local de Lleida, 52, 288, 303,
306, 315, 320, 321, 325, 330, 331, 345,
346, 348, 354, 358, 359, 365, 370, 373,
379, 420, 439, 566, 567.
ALENTORN, Galceran d’, del braç militar,
295, 375.
ALENTORN, Guerau d’, del braç militar, 226,
230, 272, 273, 279, 301, 330, 337, 341,
355, 379, 386, 399, 420, 477.
ALENTORN, Pere d’, domiciliat a Cervera,
donzell i diputat, 32, 35, 38, 40.
ALENTORN I D’OMS, Onofre d’, domiciliat
a Barcelona, senyor de Seró, 290, 293, 297,
305, 330, 356, 357, 481, 491, 493, 498,
499, 501, 507, 509, 511, 512, 514, 516,
518, 524, 525, 536, 537, 538, 539, 540,
548, 549, 550, 563, 564.
ALEU, Andreu, notari i secretari de la Inquisició, 263, 519, 556, 594.
ALEXANDRE, carceller dels càrcers comuns
de Barcelona, 526.
ALEXANDRÍ, Miquel, cardenal, llegat del
Papa Pius V, 175, 360, 361, 567.
Alfacs, els (Montsià), 130, 188; port dels, 211,
314.
ALFONS II DE CATALUNYA, 151.
ALFONS III DE CATALUNYA, 151, 586.
ALFONS IV DE CATALUNYA, 119, 585.
Alger (Algèria), 76, 102, 108, 109, 121, 140,
141, 258, 259; rei d’, 259, 303, 304.
ALGUERÓ, Francesc, notari i diputat local de
Lleida, 183.
ALMENAR, Joan d’, gascó, lladre, 415.
ALMENARA, Francesc, mercader i collidor de
la bolla de Barcelona, 87, 89.
ALMIC, Jordi, ciutadà i guarda de la bolla de
Barcelona, 67.
ALMOGÀVER, Joan, àlias “Boscà”, assessor
del General, 11.
ALSINA, Jeroni, del braç militar, 301.
ALTA-RIBA, Francesc, del braç militar, 272,
293, 301, 313.
ALTA-RIBA, Joan, de Cervera, oïdor de comptes, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
ALZINA, Ferran, cònsol de la Llotja de Mar de
Barcelona, 9, 90.
AMAT, Andreu, 108.
AMAT, Francesc, conseller de Barcelona, 90,
91, 93, 254, 313, 355, 386, 399, 563.
AMAT, Lluís, 8.
AMAT, Miquel, escrivà de manament, 50, 51,
80, 505, 506.
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AMAT, Pere, cavaller i comissari reial, 226,
301, 330, 415, 536, 548.
AMAT DE PALOU, Benet, paborde de Sant
Pau del Camp, 553.
AMBRÓS, Jeroni, jutge i assessor del veguer
de Barcelona, 77.
AMELL, ciutadà i conseller terç de Barcelona,
132, 144.
AMELL, Joan, advocat ordinari del General i
doctor del Reial Consell Civil, 301, 334,
338, 340, 342, 343, 364, 402, 415, 421,
430, 431, 432, 440, 442, 443, 444, 447,
453, 455, 471, 473, 476, 477, 478, 484,
493, 494, 498, 499, 506, 512, 516, 521,
522, 523, 524, 527, 532, 567, 571.
AMIGUET, Cosme, conseller de Barcelona, 59.
Ampolla, L’ (El Perelló, Baix Ebre), 188.
Andorra, 251, 557; vall d’, 594, 595.
ANDRADE, Gil, capità i comanador de l’orde
de Sant Joan de Jerusalem, 166, 167, 228.
ANDREU, Antic, diputat local de Castelló
d’Empúries, 2.
ÀNGEL, Miquel, diputat local de Puigcerdà,
52.
ANGLÈS, Antoni, escrivà de mnament i secretari del lloctinent general, 348, 350, 352,
361, 365, 388, 389, 418, 421, 424, 425,
426, 440.
ANNA D’ÀUSTRIA, muller de Felip I de Catalunya, 331, 345, 373, 374, 375.
ANTIC, Francesc, sobrecollidor de la col.lecta
de ponent, 329, 365, 269, 378, 417, 420,
424, 425, 452.
ARAGALL, Pere d’, del braç militar, 563.
Aragó, 41, 194, 195, 388, 396, 406, 421, 521,
532, 575, 587; diputats d’, 389, 415; General d’, 389; regne d’, 587, 588, 589, 590,
591, 592, 600; reis d’, 335, 576, 582; virrei
d’, 406.
ARAGÓ, Joan d’, abat de la Col·legiata de
Santa Maria de Solsona, 415.
ARDIXEU, Arnau d’, lladre, 531.
ARGENÇOLA, cambrer del monestir de Sant
Cugat del Vallès, 553.
ARGENÇOLA, Francesc d’, del braç militar,
313, 314.
ARGENÇOLA, Francesca d’, abadessa del monestir de Santa Clara de Barcelona, 479.
ARGENÇOLA, Jeroni d’, cavaller, 548.
ARGENÇOLA, Onofre d’, del braç militar,
226, 230, 255, 272.
ARINYÓ, carnisser del Clot, 196.
Arles (Vallespir), 106.
ARLÉS, conseller de Barcelona, 59.
ARLÉS, Pere, 157.
ARLÉS, Pere, mercader de Barcelona i exactor
del General, 417, 418, 473, 527.
ARLÉS, Vicenç, oficial del General, 440, 441.
ARMENGOL, Bartomeu, àlias “Conill”, porter del General, 7, 8.

ARMENGOL, Galceran d’, del braç militar,
272, 293.
ARNAU, del braç militar, 230.
ARNAU, Pere, fiscal de la Inquisició, 220,
237.
ARO, Joan d’, 178.
ARO, Maria de l’, noble, 121.
Aropit, vegeu Rupit.
ARROPIT, Pere, plomer del General, 459.
ARRUFAT, collector d’entrades i eixides de Figueres, 573, 575, 580.
ASSEN, Pedro de, gascó, lladre, 415.
Augusta (Sicília), cardenal i bisbe d’, 154.
Àustria, arxiduc d’, 255, 261, 265, 266.
ÀUSTRIA, Carles d’, arxiduc, 256, 267.
ÀUSTRIA, Carles d’, primogènit de Felip I de
Catalunya, príncep de Girona, 205, 206,
207, 212, 219, 220.
ÀUSTRIA, Joan d’, fill de Carles I de Catalunya, 167, 204, 269, 275, 348, 349, 350,
352, 353, 354, 356, 357, 367, 369, 423,
424, 451, 496, 561, 562, 563, 564.
ÀUSTRIA, Joana d’, princesa de Portugal, lloctinent i governadora general dels regnes
d’Aragó, 54.
Aux (França), arquebisbat d’, 261, 262, 264.
AVALOS, Pere d’, 199.
AVINYÓ, canonge de Girona, 226.
AXANALL, Pere d’, del braç militar, 313.
AYERBE, Batista, mestre de cerimònies de la
capella del lloctinent, 269.
AYMERICH, Bernat d’, domiciliat a Barcelona i a Manresa, regent la tresoreria del General i veguer de Barcelona, 81, 106, 142,
228, 302, 313, 314, 414.
AYMERICH, Pere d’, del braç militar, 337.
B
Badalona (Barcelonès), 157, 192, 209.
BADIA, Pere, sastre, de Bolonya, lladre, 409,
411.
BADIA I DESPESEN, Jeroni, del braç militar,
221, 301.
BAGÀ, sastre i conseller de Barcelona, 76.
Balaguer (Noguera), 22, 97, 473.
BALAGUER, Joan, diputat local de Balaguer,
52.
BALAGUER, Pere, cellerer de Barcelona i
guarda ordinari de la casa de la Bolla, 242.
BALCELLS, prior del monestir de Santa Maria
del Coll de Barcelona, 208.
BALCELLS, Francesc, diputat local de Vilafranca del Penedès, 35.
BALCELLS, Onofre, canonge de Barcelona,
272, 273, 274, 279, 293, 301, 337.
BALDO, 490.
BALLET, algutzir, 549.
Balsareny (Bages), castell de, 84, 88, 89, 97.
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BALVESER, Miquel, diputat local de Camprodon, 100.
Berberia (Magrib), 140.
BARBERÀ, senyor de Querol, 355.
Barcelona (Barcelonès), 1, 6, 12, 14, 16, 20,
21, 24, 26, 34, 41, 42, 44, 48, 58, 59, 71,
73, 76, 77, 79, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 101,
110, 111, 122, 136, 140, 142, 144, 145,
146, 147, 149, 150, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 167,
168, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 177,
179, 182, 187, 188, 189, 190, 194, 195,
201, 204, 206, 207, 209, 210, 216, 217,
220, 221, 228, 254, 259, 261, 265, 266,
268, 270, 277, 278, 279, 281, 283, 286,
307, 308, 309, 310, 312, 315, 320, 321,
326, 332, 338, 344, 348, 349, 351, 360,
374, 377, 379, 382, 383, 388, 390, 396,
397, 398, 399, 400, 401, 404, 405, 407,
409, 416, 419, 420, 421, 422, 423, 426,
428, 442, 452, 453, 454, 456, 470, 479,
496, 497, 505, 507, 509, 511, 518, 520,
522, 525, 532, 540, 541, 543, 545, 546,
547, 548, 549, 553, 557, 565, 567, 572,
576, 579, 584, 593, 599.– baluarts: de llevant, 204, 269, 357, 564; de mitjorn, 357.–
batlle de, 133.– batllia de, 91.– bisbat de,
190, 372, 464.– bisbe de, 3, 4, 7, 12, 15,
24, 38, 43, 48, 50, 51, 63, 65, 75, 80, 101,
104, 106, 108, 109, 114, 116, 118, 139,
143, 145, 157, 160, 161, 168, 170, 171,
172, 174, 175, 176, 178, 179, 188, 191,
196, 201, 202, 204, 233, 234, 235, 236,
241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 255,
257, 258, 263, 264, 265, 266, 269, 270,
273, 281, 283, 287, 291, 295, 297, 298,
307, 311, 313, 314, 325, 326, 377, 378,
379, 380, 381, 403, 425, 431, 434, 454,
464, 472, 478, 510, 529, 546.– camins:
dels Molins, 172; de Valldonzella, 350,
510.– capelles: Marcús, d’en, 80, 116, 172,
360, 375, 577; Santa Eulàlia, 177, 178,
467; Santa Madrona, 123, 160, 166, 177,
191; Sant Jordi, 431, 454, 467, 483; Sant
Roc, 181.– carrers: Alt de Sant Pere, 120;
Ample, 12, 13, 14, 15, 22, 32, 48, 50, 51,
80, 81, 86, 93, 95, 96, 98, 104, 110, 116,
126, 139, 141, 152, 153, 163, 167, 176,
179, 183, 190, 191, 209, 280, 311, 345,
350, 360, 361, 396, 407; Baixada de Sant
Miquel, 81, 83, 167; Bonaire, 139; Bòria,
la, 39, 60, 78, 104, 105, 116, 121, 128,
152, 157, 161, 167, 172, 183, 201, 202,
204, 376, 378, 380, 381, 442; Borra, d’en,
119, 120, 175, 203; Calceteria, 78, 111,
141, 152, 160, 172, 204, 302, 326, 378,
381, 442; Camí reial, 349, 380; Canuda,
178, 189, 489; Canvis, dels, 141, 183; Canvis Vells, 80, 95, 116, 209; Caputxers, 139,
152; Carme, del, 92, 107, 119, 204, 206,

207, 257, 271, 344, 348; Còdols, 81; Comtal, 120, 202, 259; Corrobia, la, 259, 344,
378, 381; Cucurulla, 92; Davallada de la
Cort, 381; Davallada de Viladecols, 96,
192; Diputació, de la, 378, 381; Flassaders,
126; Font de Sant Joan, 112, 373; Gignàs,
d’en, 153; Hospital, l’, 105, 110, 150, 151,
168, 173, 175, 178, 188, 202, 207, 228,
344, 345, 349, 407, 489; Jansana, d’en,
139; Jussà de Sant Pere, 117, 228, 442; Llibreteria, 105; Mercaders, de, 174; Mercè,
de la, 86; Mirallers, dels: 87, 396; Montcada, 80, 104, 110, 121, 128, 152, 204, 360,
376, 382, 463, 567; Peu de la Creu (àlias
d’en Borra), 119, 120, 175; Polleres, de les,
295; Portaferrissa, 271; Pujada de la Cort,
378; Rambla, de la, 110, 168, 203, 373,
407; Regomir, de, 48, 80, 81, 95, 104,
116, 126, 139, 152, 153, 176, 179, 190,
209, 311, 361, 407; Roldó, del, 139; Sant
Esperit, del, 93; Sant Pere, 161, 377; Sant
Pere més baix, 381; Santa Anna, 120, 175,
204, 229; Sobirà de Sant Pere: 228; Sombrerers, dels, 202; Tallers, 178.– cases: de la
Bolla, 159, 162, 172, 176, 183, 196, 205,
233, 344, 345, 348, 350, 361, 402, 410,
442, 489, 454; de la Ciutat, 9, 59, 87, 90,
102, 104, 116, 117, 122, 132, 140, 144,
152, 161, 162, 167, 173, 174, 183, 218,
219, 222, 226, 229, 237, 242, 244, 245,
256, 299, 302, 306, 339, 353, 369, 370,
384, 385, 387, 401, 454, 561; de la Comanda de Sant Joan de Jerusalem, 68, 182;
del bisbe Joan de Cardona, 152, 153, 172;
de l’Infant, 80; del Peu de la Creu, 119;
d’en Serra, 79.– comtes de, 582.– consellers de, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 23, 30,
32, 54, 55, 60, 63, 85, 340.– convents: de
Jesús, 48, 114, 118, 123, 124, 125, 126,
142, 155, 157, 160, 191, 192, 201, 206,
207, 266, 377, 379, 546; del Carme, 92,
104; de les Magdalenes, 259; de Sant
Agustí, 78, 92, 104, 105, 116, 167, 172,
175, 321, 360, 375, 378, 380, 381, 396.–
Cort de, 586, 587.– creus: Coberta, 1, 12,
29, 45, 77, 92, 95, 107, 115, 122, 150,
167, 168, 174, 177, 188, 189, 207, 228,
270, 271, 297, 345, 349, 350, 510; de fra
Antoni, 24, 78, 105, 202; de Sant Martí,
157; d’Horta, 442; de Jesús: 79; del Garrofer, 79; Trencada: 158.– esglésies: del palau, 109; de Santa Margarida, 344; de Santa
Maria del Coll, 208; de Santa Maria del
Mar, 88, 91, 95, 107, 121, 127, 141, 167,
204, 209, 321, 329, 355, 379; de Santa Maria del Pi, 88, 92, 120, 177, 261; de Sant
Cugat del Rec, 78, 80, 167, 183, 375; de
Sant Jaume, 105, 202, 228, 241; de Sant
Joan, 63, 117, 161, 182, 259; de Sant Vicenç de Sarrià, 178; major, 367, 368.–
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fonts: Sant Honorat, 105, 181, 214; Sant
Joan, 132, 134; Sant Miquel, 167, 183;
Font Vella, 71.– llocs: Beguda de Sans,
434; Boqueria, 150, 173, 178, 188, 202,
206, 207, 228, 259, 345, 489; Born, 50,
60, 80, 91, 93, 95, 108, 116, 121, 126,
128, 133, 152, 165, 166, 167, 176, 179,
183, 190, 204, 209, 311, 312, 375, 427,
527; Call, 173, 207, 344, 349, 489; Canyet,
119, 128, 376, 417; Carnisseria d’en Sors,
81, 183, 153, 167, 397; Carnisseria de Sans,
1, 12, 14, 50, 150, 188, 270, 344, 348,
349; Clot: 157; Collblanc, 150, 168, 174;
Corts de Sarrià, 157; Dormidor de framenors o de Sant Francesc, 151, 168, 407;
Drassanes, 110, 151, 189, 307, 328, 354,
356, 418, 528, 533, 535, 539, 543, 545,
562, 564; duana, 139; estudi, l’, 88, 175,
178, 204; fossar de Sant Pere, 134; horta,
24, 71, 79, 105, 271; hort de la Rambla,
405, 407; hospital, 206, 228, 259; hospital
de la Santa Creu, pati de l’, 202; Joc de la
Rua, 202; Llacuna, la, 119; Llotja, 9, 15,
88, 96, 113, 121, 139, 163, 164, 169, 170,
179, 269, 375, 381, 384, 397, 455, 456,
457, 458, 459, 460, 461; marina, la 168,
451, 489; Mas d’en Jovells, 79, 255; molí
de Mar, 204; Montjuïc, 122; Montjuïc, coves de, 423; Pallol, 51; Pedralbes, 436; Pescateria, la 139; Pes de la Farina, 80, 90, 183,
360; Porxo de Sant Jaume, 91; posada de la
vídua Carles, 397; Presó, casa de la, 539;
Sant Andreu del Palomar, 24, 78, 157, 201,
377, 380; Sant Gervasi, 72; Sant Marc, 104;
Sants, 489; Sarrià, 177, 401; Tapiat de Sant
Pere, 202; Travessera, 24; Venes, les, 202;
Verneda, 157; Vinya de Santa Anna, 79; Vinya de Sant Pere, 79, 172.– monestirs: de
Betlem, 148; de Jonqueres, 103, 112, 120;
de la Cartoixa, 423; dels Àngels, 119, 120,
121, 175, 179, 203, 374, 428, 489; de
Montsió, 101, 132, 206, 332; de Montalegre, 423; de Predicadors, 1, 53, 59, 76, 90,
91, 98, 147, 162, 169, 196, 200, 270, 396;
de Santa Anna, 15, 229; de Santa Caterina,
87, 101, 112, 142, 143, 147, 148, 160,
162, 181, 290, 299, 320, 370, 425, 437,
468, 529; de Santa Clara, 479; de Santa Madrona, 423; de Santa Maria de Jerusalem,
17, 375; de Santa Maria de la Mercè, 160,
541, 542, 543; de Santa Maria de Pedralbes,
119, 176, 178, 179; de Santa Maria de Valldonzella, 1, 3, 4, 12, 14, 115, 120, 150,
151, 174, 189, 269; de Sant Bertran, 157,
423; de Sant Domènec, 375; de Sant Francesc, 48, 58, 59, 77, 84, 89, 90, 91, 100,
102, 113, 122, 132, 145, 148, 151, 153,
154, 158, 160, 173, 183, 185, 190, 191,
198, 199, 258, 302, 323, 329, 426; Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, 164, 403; Sant

Pau del Camp, 165, 553, 583, 584; Sant
Pere de les Puelles, 7, 117, 120, 127, 161,
373, 375, 510.– palaus: de la Inquisició,
204, 233, 234, 268, 302, 594, 599; del
bisbe, 1, 103, 104, 111, 141, 152, 196,
242, 245, 290, 302, 325, 326, 378, 381,
464, 511; del Comanador major de Castella, 257; del Governador, 4, 33; del Lloctinent, 256, 361, 388, 389, 451, 523; Nou
del Rei, 84, 128, 148, 358; Reial, 23, 26,
109, 113, 127, 128, 153, 157, 158, 240,
244, 245, 299, 308, 320, 322, 408, 417,
511, 566.– plans: de framenors, 32, 77,
110, 151, 168; de la Boqueria, 105; d’en
Llull, 91, 116, 139, 167, 183, 379.– places: de la Blanqueria, 116, 167, 183; de la
Seu, 302; del Born, 95, 127, 139, 154, 163,
165, 175, 179, 186, 190, 204, 209, 257,
269, 303, 311, 320, 330, 375, 376, 379,
414, 427, 428, 429, 458; del Rei, 84, 104,
109, 111, 127, 128, 141, 142, 152, 153,
154, 183, 240, 282, 302, 326, 376, 416,
417; de Santa Anna, 48, 79, 132, 135, 175,
178, 189, 191, 202, 204, 206, 211, 228,
259, 376; de Sant Jaume, 48, 91, 97, 110,
111, 115, 126, 141, 150, 152, 160, 172,
178, 186, 190, 192, 201, 209, 302, 306,
326, 344, 345, 401; Nova, 48, 107, 115,
178, 202, 203, 206, 207, 228, 259, 271,
324, 344, 348, 381, 410, 442.– ponts: de
les Bigues, 24, 79, 202, 255, 377, 381,
442.– portals: de Jonqueres, 202; de la Boqueria, 115, 344; de l’Àngel, 24, 38, 79, 82,
105, 119, 158, 172, 174, 191, 206, 256,
411; de la Plaça Nova, 257; de les Verges,
115; de Mar, 93, 306, 357, 441, 564; de
Portaferrissa, 107, 175, 202, 203, 207,
257, 259, 344, 348; de Sant Antoni, 92,
105, 107, 110, 115, 122, 123, 130, 137,
138, 143, 150, 151, 157, 168, 173, 178,
179, 188, 206, 207, 225, 257, 271, 293,
297, 316, 319, 331, 344, 345, 348, 349,
372, 397, 407, 416, 441, 489; de Sant Daniel, 128, 441; de Sant Sever, 88, 131; de
Tallers, 115, 178, 189, 350; Nou, 39, 78,
80, 105, 106, 107, 111, 119, 120, 157,
164, 172, 201, 360, 375, 377, 380, 381,
385, 441, 442, 567.– rieres i torrents: riera Blanca, 349; riera d’en Pruna, 29; riera de
Sans, 188; riera de Sant Joan, 381, 442; torrent del Malconsell, 349; torrent de Sant
Pere, 202.– Seu de, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 14, 15,
24, 29, 32, 36, 37, 48, 50, 54, 55, 56, 74,
75, 77, 80, 81, 86, 88, 90, 91, 93, 98, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111,
115, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 124,
125, 127, 128, 130, 132, 133, 134, 141,
142, 146, 150, 152, 153, 154, 155, 160,
162, 164, 167, 170, 172, 173, 174, 176,
177, 178, 179, 181, 182, 183, 189, 199,
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201, 202, 205, 207, 213, 214, 215, 216,
217, 219, 220, 223, 228, 229, 230, 236,
246, 255, 258, 259, 266, 273, 279, 284,
285, 288, 289, 297, 299, 302, 305, 309,
310, 311, 313, 326, 328, 329, 345, 361,
362, 370, 371, 372, 377, 378, 379, 380,
381, 385, 395, 424, 434, 455, 459, 460,
467, 479, 484, 489, 510, 529, 540, 542,
546, 552, 568.– sots-batlle de, 239.– torres: de la Verge Maria (antigament del Diable), 79, 105, 202, 377, 380, 442; de Martí
Meca, 489; de Pere Arlés, 157; Nova, 90,
307.– Usatges de, 588.– veguer de, 24,
70, 77, 85, 94, 108, 163, 191, 283, 556.–
vegueria de, 16, 101, 105, 171, 188, 209,
239, 261, 344, 398, 399, 426, 428, 454,
456, 463, 496, 497, 507, 509, 522, 525,
532, 540, 543, 545, 546, 547, 548, 553,
558, 563.
BARDAIXÍ, Agustí de, diputat local de
Tremp, 3.
BARROT, Miquel, sobrecollidor de la col.lecta
de llevant, 60, 61, 62.
BARTOL, 490.
BARTOMEU, Miquel, diputat local de Vilafranca del Penedès, 66.
BARUTELL, 255.
BARUTELL, Francesc de, del braç militar,
399, 477.
BARUTELL, Lluís de, del braç militar, 330, 477.
BAS, Ponç, notari i escrivà de la Governació
General de Catalunya, 41, 45, 49, 50, 73,
155, 187, 188, 351, 551, 600.
BASSA, Vicenç, canonge i degà de Barcelona, i
vicari general del bisbe de Barcelona, 120,
134, 135, 137, 138, 139, 140, 141.
BASTARDES, Francesc, diputat local de Manresa, 21.
BASTIDA, frare franciscà, 7.
BASTIDA, del braç militar, 301.
BASTIDA, Miquel, cavaller i conseller de Barcelona, 76, 85, 118, 119, 122, 124, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 144,
196, 201, 215, 221, 222, 223, 224, 225,
226, 227, 228, 230, 255, 257, 258, 259,
260, 261, 265, 266, 267, 272, 273, 274,
275, 278, 279, 289, 290, 293, 294, 295,
301, 313, 341, 355, 384, 385, 386, 387,
388, 398, 399, 402, 431, 433, 456, 457,
458, 466, 481, 482, 484, 491, 493, 498,
499, 502, 507, 509, 516, 520, 521, 522,
523, 524, 536, 537, 538, 546, 549, 550.
BASTIDA, Pere de la, lladre, 416.
BASTURC, Joan, diputat local de la Seu d’Urgell, 52.
BATLLE, mestre en teologia, de l’orde de la
Mercè, 105, 109, 119, 148, 164.
BATLLE, Pere, ciutadà de Barcelona, assessor
del General i doctor del Reial Consell Civil,
131, 132, 136, 137, 138, 141, 142, 387.

BAU, Joan, conseller de Barcelona, 29.
BAULÓ, Bernadí, diputat local de Vic, 468.
BAÜRT, Narcís, diputat local de Girona, 183.
BAZÁN, Álvaro de, marquès de Santa Cruz i
capità general de l’armada, 167.
Bearn (França), principat de, 590, 591, 592,
594, 595.
BEAUMONT, Francesc de, capità general dels
comtats de Rosselló i Cerdanya, 4.
BECERRA DE LA QUADRA, Joan, inquisidor, 535, 594, 599.
BELA, Pedro, àlias “lo Lacay de Tamarit”, lladre, 415.
Belis, penyó de, 159.
BELLAFILLA, Joan Miquel de, donzell i conseller de Barcelona, 57, 93, 96, 115, 116, 137,
138, 139, 140, 141, 144, 177, 190, 195,
197, 221, 226, 230, 255, 290, 293, 295,
326, 337, 341, 355, 386, 399, 419, 563.
BELLAFILLA, Josep de, cavaller, 548.
BELL-LLOC, Bernat Pau de, 477.
BELLS, Pau, framenor de Barcelona, 75, 100,
145, 148, 178, 304, 311.
BELLS, Pere, framenor de Barcelona i mestre
en teologia, 54.
BELLVER, Guillem de, del braç militar, 337.
BELLVEZÍ, Gabriel, 535.
BENET, canonge de Barcelona, 75.
BENET, credencer dels drets de les entrades i
eixides del General, 355.
BENET XII, papa, 582, 583, 584, 585.
BENET, Montserrat, portaler del portal Nou
de Barcelona, 64.
BENETES, ciutadà de Barcelona i notari reial,
207, 208.
Berga (Berguedà), diputació local de, 100; diputat local de, 195.
BERIG, Joan, àlias “Perdigot”, lladre, 406,
409, 411.
BERNAT, vice-canceller del Consell Suprem
d’Aragó, 466, 472, 514, 525, 532, 533, 535.
BERNATXÓ, lladre, 406, 409.
BERTA, Lluís, receptor dels drets dels safrans
del General, 441.
BERTRANET, Miquel, de Sant Llorenç, lladre, 406, 531.
BERTRÓ, Lluís, mercader de Barcelona i correu del General, 407, 464, 470, 546.
Besiers (França), 308.
Besós, riu, 269.
BEULÓ, canonge i domer de la Seu de Barcelona, 122, 387, 388, 413, 459, 460.
Bigorra (França), 590, 591, 592.
BILIO, Carles, frare franciscà, 320.
BISBAL, 175.
BISCAÍ, Bertrandono, capità, 324.
Bizerta (Tunísia), 423, 424.
BIURE, Andreu de, del braç militar, 86, 491.
BIURE, Joan de, lloctinent de capità de Roses,
573.
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BLADI, Antoni, impressor de la Càmara de
Roma , 392.
BLAN, Joan Andreu, donzell, domiciliat a Perpinyà, del braç militar, 420, 423.
BLANC, Joan, pastor, de Tarascó (França), lladre, 408, 410.
BLANC, Vidal, del braç militar, 563.
Blanes (La Selva), 71.
BLANES, 553.
BLANES, Francesc de, 15.
BLANES, Vidal de, del braç militar, 355, 399,
477, 518.
BOER, Bartomeu, ciutadà de Barcelona i doctor en lleis, 302, 304, 309, 365, 369, 414,
421, 460, 461.
BOER, Joan, lladre, 416.
BOERA, Miquel, notari públic i síndic de Barcelona, 119, 294, 316, 461.
BOFILL, conseller de Barcelona, 25, 115.
BOFILL, Bartomeu, notari de Barcelona, 400,
423, 601.
BOFILL, Jordi, sobrecollidor de la col.lecta de
ponent, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 150.
BOFILL, Lluís, guarda ordinari del General,
452, 453.
Bohèmia (Txèquia), infants de, 154; rei de, 39,
154.
BOIX, Jaume, diputat local de Castelló d’Empúries, 2.
BOIX, Marc, ciutadà i diputat local de Tortosa,
41, 66.
BOIXADORS, Bernat de, del braç militar,
209, 379, 399, 457, 473, 477, 491, 501,
511, 514, 520.
BOIXADORS, Dimas de, del braç militar, 341,
457, 501, 511, 518, 520, 536, 548.
BOIXADORS, Francesc de, de Pontons, 226,
272, 295, 311.
BOIXADORS, Joan de, del braç militar, 110,
190, 195, 197, 221, 222, 223, 225, 226,
227, 228, 229, 230, 232, 234, 235, 236,
237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 246,
247, 248, 249, 250, 252, 254, 255, 258,
259, 260, 261, 265, 266, 267, 271, 272,
273, 274, 275, 278, 279, 285, 287, 289,
290, 291, 292, 293, 295, 337, 356, 363,
364, 398, 399, 463, 491, 493, 498, 501,
511, 512, 514, 521, 522, 523, 524, 525,
536, 537, 538, 539, 540, 542, 543, 549,
570.
BOIXADORS, Lluís de, senyor d’ Ivars de Noguera, 121, 272, 279, 295.
BOIXADORS, Miquel de, donzell i drassaner
del General, 50, 54, 55, 56, 57, 86, 88, 90,
98, 105, 119, 127, 129, 135, 177, 192,
193, 198, 213, 214, 215, 216, 217, 219,
230, 273, 274, 280, 295, 302, 319, 321,
328, 335, 352, 353, 363, 364, 375, 376,
570, 571.
BOJOC, Joan Ramon, francès, lladre, 531.

BOLDÚ, Pere, prevere i tinent de correu major
de Barcelona, 298, 424.
BOLET, Agustí, assessor del General, 149.
BOLET, Antoni Joan, burgès de Perpinyà i diputat, 395, 423, 425, 455, 467, 559.
BOLET, Joan Bonaventura, del braç militar,
337.
BOLET, Pere Pau Bonaventura, del braç militar, 295, 341, 355, 386, 399, 457, 514.
BOMBASTER, Macià, diputat local de Vilafranca de Conflent, 85.
BONCOMPAGNI, Hug, cardenal i llegat del
Papa Pau IV a la cort d’Espanya, 172, 173,
175, 298, 383.
BONELL, Benet, collidor dels drets del General a Roses, 573, 575, 580.
BONELL, Esteve, collidor dels drets dels safrans del General, 42, 47, 48, 50, 70.
BONELL, Joan, mercader i conseller de Barcelona, 173.
BONET, Antoni, canonge de Barcelona, 272,
273, 274, 279, 300, 301, 313, 341.
BONET, Antoni, lacai de Pere Orpiella i Pere
Cascavell, lladre, 409, 411.
BONET, Antoni Joan, ciutadà de Barcelona,
notari, síndic i procurador del General, 90,
98, 125, 126, 127, 133, 144, 147, 156,
160, 162, 171, 187, 188, 198, 216, 219,
231, 234, 239, 261, 263, 264, 273, 274,
278, 291, 296, 297, 298, 308, 310, 312,
315, 318, 339, 352, 360, 365, 366, 371,
393, 394, 461, 569.
BONET, Bernat, guarda del General, 59.
BONET, Francesc Jeroni, mercader de Barcelona i receptor del General, 201, 270.
BONET, Joan, lladre, 416.
BONET, Joan, notari i secretari de la Inquisició, 487, 488.
BONET, Joan Pau, mercader de Barcelona i
guarda del portal de l’Àngel, 270.
BONET, Miquel, canonge de Barcelona, 491,
537, 539, 540, 542, 549, 550, 552.
BONET, Tomàs, de Llimiana, 411.
BOQUET, Francesc, diputat local d’Urgel, 143.
BOQUET, Guerau, doctor en medicina de
Barcelona i oïdor de comptes, 98, 102, 106,
108, 111, 112, 114, 115, 116, 121, 129,
132, 137.
BOQUET, Joan, jutge de Cort, 24, 25, 27, 30.
BORBÓ, madame de, dama de la reina Isabel
de Valois, 110.
BORDOI, Joan, diputat local de Balaguer, 2.
BOREN, Joan, batlle de Villac, 414.
BÒRIA, de Tragó de la Noguera, lladre, 406,
409.
BORJA I ARAGÓ, Enric de, cardenal, 4.
BORJA I ARAGÓ, Francesc de, marquès de
Llombai, lloctinent general de Catalunya i
comtats de Rosselló i Cerdanya, 1, 3, 5, 9,
13.
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BORNAT, Claudes, llibreter de Barcelona,
540.
BORRÀS, Bartomeu, doctor del Reial Consell
Civil i jutge de Cort, 129, 157, 369, 528.
BORRÀS, Bernat, oficial del General, 129.
BORRÀS, Miquel, sabater d’Igualada, 410.
BORRELL, Cristòfor, canonge de Barcelona,
83, 279, 301, 386, 491.
BOSC, Caterina, vídua de Jaume Joan Bosc,
547.
BOSC, Jaume Joan, porter ordinari del General, 136, 144, 145, 159, 187, 196, 357,
360, 371, 440, 488, 547, 565, 567.
BOSC, Josep, guarda de la bolla del General,
76, 83, 86, 100, 107, 125, 145, 159, 440,
441.
BOSC, Josep, ajudant del racional del General,
320.
BOSC DE CORBERA, Jeroni, donzell, domiciliat a Barcelona, 420, 548.
BOSC DE SANTVICENÇ, Francesc, vegeu
DESBOSC DE SANTVICENÇ, Francesc.
BOSC DE SANTVICENÇ, Miquel, vegeu
DESBOSC DE SANTVICENÇ, Miquel.
BOSCÀ, Bernat, procurador de Galceran de
Vilanova, 11, 145, 159.
BOSCÀ I SEGARRA, oficial del General, 159.
BOSSER, droguer, 427.
BOTELLA, síndic de Lleida, 431.
BOTELLER, Pere, ciutadà de Tortosa i diputat, 51, 53, 59, 60, 61, 62.
BOTELLER I D’OLIVER, Francesc, de l’orde
de Sant Bernat, prior del monestir de Natzaret de Barcelona, 484.
BOTELLER I D’OLIVER, Pere, cabíscol de
Tortosa i diputat, 465, 466, 467, 470, 490,
510.
BOTXACA, Antoni, lladre, 416.
BOVER, Bernat, guarda en la taula de Barcelona dels drets dels safrans del General, 61,
62, 67, 69, 90, 94.
BOVER, Vicenç, diputat local de Montblanc,
145.
BOXA, Pei, lladre, 416.
BOXEDÀ, Jaume, mercader de Barcelona i calculador del General, 546.
BRAIDA, Joan, porter reial, 17, 18.
BRESIO, algutzir del governador de Catalunya, 196.
Bretanya (França), 278.
BROCÀ, Francesc, diputat local de Puigcerdà,
459, 460.
BRUGUERA, metge, 174.
BRUGUEROL, notari de la Vall d’Aran, 264.
BRUNELLS, Llorenç, diputat local de Camprodon, 182.
BRUNET, Antoni, canonge de Barcelona i comissari apostòlic, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 230, 232, 235, 236, 237,

238, 239, 240, 241, 242, 245, 246, 247,
248, 249, 250, 254, 255, 256, 258, 313,
337, 339.
BRUNET, Francesc, guarda i credencer dels
drets dels safrans del General, 440, 461.
BRULÓ, Salvador, diputat local, 42.
Brusel.les (Bèlgica), 82, 87.
BUILÓ, canonge de Barcelona, 310, 311.
BURGÈS, vegeu BURGUÈS.
BURGUÈS, Francesc, 216.
BURGUÈS, Francesc, balliu de Mallorca, 338,
337, 413, 422, 436, 451, 514, 518.
BURGUÈS, Francesc, comanador, 230, 272,
273, 293.
BURGUÈS, Gaspar, del braç militar, 301.
BURGUÈS, Joan, ciutadà de Tortosa, algutzir
reial i diputat, 6, 21, 22, 23, 25, 26, 41.
BURGUÈS, Miquel Joan, monjo agustinià, 23.
BURGUÈS, Pere, guarda de la taula del General a Barcelona, 154, 174, 261, 266, 270,
367, 368, 400, 417.
BURGUÈS I DE SO, Joan, del braç militar,
230, 254, 272, 279, 293, 312, 386, 391,
457, 473, 477, 485, 511, 514, 518, 520.
BURGUÈS I DE SANTCLIMENT, Galceran,
donzell i batlle de Barcelona, 56, 127, 129,
133, 143, 201, 214, 217, 218, 220, 221,
224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231,
232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240,
242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
252, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261,
266, 267, 271, 272, 273, 275, 278, 279,
295, 298, 309, 312, 313, 337, 338, 339,
340, 342, 343, 346, 352, 353, 355, 359,
362, 363, 364, 371, 384, 387, 388, 389,
390, 391, 398, 399, 433, 446, 456, 457,
458, 462, 465, 466, 470, 471, 474, 481,
491, 492, 493, 498, 499, 501, 507, 509,
511, 512, 513, 514, 516, 518, 520, 521,
523, 524, 525, 536, 537, 538, 539, 540,
541, 542, 544, 549, 550, 561, 566, 567,
568, 569, 570, 571.
BUSQUETS, Joan de, diputat local de Vic, 11.
C
CABASSES, Pere, receptor dels drets dels safrans del General en les parts d’Urgell, 472,
495.
CABESSA, Francesc, sobrecollidor de la col
lecta de llevant, 195.
CABESSA, Joan, sobrecollidor de la col.lecta
de llevant, 126.
CABESSA, Pere, fuster i jurat de Vilafranca del
Penedès, 69.
CABESSA, Pere, sobrecollidor de la col·lecta
de llevant, 115.
CABRER, Joan, guarda de la bolla en la taula
de Barcelona, 9.
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CABRERA, Antic de, 514, 518.
CABRERA, Frederic de, del braç militar, 95,
179, 230, 301, 313, 314, 379, 399, 507,
514.
CAÇADOR, Francesc, cavaller, domiciliat a
Barcelona, 73, 272, 274, 301, 313, 326,
355, 386, 402, 491, 514, 517, 518, 520,
533, 534.
CAÇADOR, Gabriel, donzell, domiciliat a
Barcelona, 230, 272, 273, 274, 293, 295,
330, 337, 341, 386, 399, 511, 514, 518,
520, 523, 536.
CAÇADOR, Guillem, abat del monestir de
Sant Feliu de Girona, canceller, canonge i
bisbe de Barcelona, 22, 23, 24, 30, 37, 101,
103, 105, 113, 120, 178, 197, 254, 307,
325, 326.
CAÇADOR, Guillem, sagristà de Tortosa,
310, 311, 356, 357, 363, 386, 387, 388,
391, 458, 563, 564, 570.
CAÇADOR, Jaume, bisbe de Barcelona i diputat, 21, 23, 24, 30, 79, 101, 103.
CAÇADOR, Jaume, canonge de Barcelona,
272, 273, 341, 433, 456, 474, 481, 491,
493, 498, 501, 507, 511, 512, 516, 520,
525, 536, 537, 538, 540, 549, 550.
CAÇADOR, Jeroni, del braç militar, 491, 501,
514, 518.
CAÇADOR, Pere, cavaller, 73, 221, 226, 230,
254, 272, 279, 293, 301, 313, 326, 386,
399, 457, 511, 513, 514, 517, 536.
CAÇADOR, Pere, mercader de Barcelona i racional del General, 24, 28, 29, 70, 74, 81,
108, 124, 143, 144, 145, 149, 150.
CADELL, 209.
CADELL, cavaller d’Arsèguel, 161.
CADELL, Gaspar, 477.
CAIFORES, Miquel, notari d’Ulldecona, 329.
Calàbria (Itàlia), 88.
CALAF, Pere, diputat local de Vilafranca del
Penedès, 11.
CALAFELL, Jaume, collidor dels drets dels safrans del General en les parts d’Urgell, 195.
CALAFELL, Joan, receptor dels drets dels safrans del General, 184.
CALDERS, de Segur, fill de Joan Francesc de
Calders, 330.
CALDERS, Antoni, criat de Joan Setantí, 443.
CALDERS, Francesc de, de la vegueria de Cervera, senyor de Santa Fe i diputat, 180, 181,
182, 183, 185, 186, 187, 195, 198, 206,
209, 212, 213, 221, 230, 235, 240, 245,
259, 272, 273, 274, 279, 280, 281, 283,
286, 289, 303, 309, 386.
CALDERS, Joan Carles de, del braç militar,
457.
CALDERS, Joan Francesc de, de la vegueria de
Cervera, senyor de Segur i diputat, 135,
136, 142, 143, 147, 157, 165, 166, 169,
173, 223, 224, 225, 228, 230, 236, 237,

238, 240, 241, 242, 254, 255, 256, 258,
266, 267, 271, 275, 278, 300, 301, 302,
337, 355, 386, 399.
CALDERS, Martí Joan, monjo de Sant Cugat
del Vallès i prior titular del priorat de Sant
Marçal i de Santa Oliva, 214, 216, 217, 222,
224, 225, 228, 230, 232, 235, 236, 237,
238, 239, 242, 243, 244, 250, 256, 258,
259, 260, 265, 271, 272, 273, 274, 276,
279, 295, 452, 553, 582.
Caldes de Montbui (Vallès Occidental), 18,
26, 27, 71.
CALDORI, Pau Enric, guarda dels drets de les
entrades i eixides del General, 40.
CALL, frare del monestir de Sant Francesc de
Barcelona, 241.
CALLAR, Alemany , vegeu DESCATLLAR,
Alemany.
CALLAR, Pere de, diputat local de Vilafranca
de Conflent, 22.
CÀLLER, doctor en lleis, 192, 197, 198, 221,
222, 223, 228, 230, 232, 235, 236, 248,
249, 250, 254, 256, 259, 260, 272, 273,
275, 278, 302, 304, 309, 453, 583.
CALOPA, Miquel, receptor dels drets dels safrans del General en les parts d’Urgell, 544,
554.
CALOPA, Pau, notari de Barcelona i procurador del General, 463, 488, 496, 507, 523,
526, 528, 538, 553.
CALOPA, Pere, notari de Barcelona, procurador del General i escrivà del registre dels títols dels censals, 400.
CALSA, Francesc, 293.
CALULL, Miquel Joan, notari públic i escrivà
peticioner, 488.
CALVÓ, Pere Joan, procurador reial fiscal i patrimonial, 73, 304, 323, 440, 468, 469,
470, 471, 473, 530, 531, 557.
CAMADALL, lladre, 404, 407, 408, 409, 410.
Camarasa (La Noguera), marquesat de, 6.
CAMARASA, marquès de, 96, 139, 142, 143.
CAMARASA, marquesa de, 134, 142.
CAMINAL, Antoni Joan, diputat local de Castellbó, 11.
CAMPANA, Rafael, guarda de la bolla en la
taula de Barcelona, 31.
CAMPELLES, Joan Llorenç, diputat local de
Manresa, 65.
CAMPLONC, vegeu CAMPLLONG.
CAMPLLONG, Miquel, notari i síndic del General, 553, 554.
Camprodon (Ripollès), diputat local de, 195.
CAMPS, regent del Consell Suprem d’Aragó,
441, 472, 514, 532, 533, 535.
CAMPS, Bartomeu, bandoler, 166.
CAMPS, Jaume, del braç militar, 230, 255,
293, 337, 341.
CAMPS, Miquel, bandoler, germà de Bartomeu Camps, 166.
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CAMPS, Pere, advocat fiscal patrimonial, 197,
198, 280.
CANET, vescomte de, 205, 286, 334, 338,
340.
Canet de Mar (Maresme), 146, 198.
CANYELLES, Elisabet, muller de Joan Jeroni
Canyelles, 24.
CANYELLES, Joan Jeroni, ajudant de l’escrivania major del General i escrivà major del
Consell de Cent, 24, 33, 117, 139.
CANYELLES, Jeroni, conseller de Barcelona,
29.
CANYELLES, Joan, conseller de Barcelona,
370.
CANYELLES, Joan, del braç militar, 133, 273.
CANYET, arrendador del dret de la merceria
de Barcelona, 306.
CANYÍS, Pere, 129.
CAORS I DE SOLER, Galceran, donzell, domiciliat a Barcelona, 226, 230, 272, 273,
275, 293, 295, 301, 313, 337, 355, 399,
421, 491, 514, 523, 536, 563.
CAPDEVILA, Antoni Joan, correu reial, 128,
298, 309.
CAPELLA, Francesc, diputat local de la Seu
d’Urgell, 184.
CAPS, doctor en lleis, 119.
CARAPS, vegeu QUERALBS.
CARATXO, Cipion, criat del lloctinent general, 225.
CARBÓ SALZET, Galceran, ciutadà i conseller de Barcelona, 29, 85, 127, 129, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 144,
190, 195, 197, 293.
CARBONELL, 330.
CARBONELL, Francesc, del braç militar, 226.
CARBONELL, Pere, diputat local de Camprodon, 66.
CARBONELL, Pere Miquel, advocat dels pobres, 13.
Cardedeu (Vallès Oriental), 23.
Cardona (Bages), 26, 164, 165.
CARDONA, 330.
CARDONA, duc de, 4, 9, 14, 48, 98, 142,
151, 414, 443, 511, 514, 515, 518, 520,
521, 523, 536, 537, 538, 539, 540, 542.
CARDONA, duquesa de, 178.
CARDONA, del Colldelrat, lladre, 406, 409.
CARDONA, Carles-Pau de, abat del monestir
de Santa Maria de l’Estany i prior del monestir de Santa Anna, 85, 190, 193, 194,
199, 200, 204, 214, 220, 221, 222, 223,
224, 225, 226, 228, 230, 232, 234, 235,
236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246,
247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255,
256, 257, 259, 266, 267, 271, 272, 273,
274, 276, 279, 285, 287, 291, 292, 301,
311, 313, 334, 336, 337, 340, 341, 342,
343, 346, 347, 355, 356, 357, 386, 387,
388, 398, 399, 431, 563, 564.

CARDONA, Frederic de, 132.
CARDONA, Jeroni de, del braç militar, 132,
226, 273, 274, 293, 355, 563.
CARDONA, Joan de, governador de Menorca,
192.
CARDONA, Onofre de, del braç militar, 301.
CARDONA, Onofre de, mostassaf de Barcelona, 161.
CARDONA, Pere de, artiller, 534.
CARDONA I D’ERILL, Enric de, fill de Pere
de Cardona i Enríquez, governador de Catalunya, 205, 431, 453, 454, 456, 457, 458,
461, 465, 466, 472, 550.
CARDONA I DE REQUESENS, Joan, baró
de Sant Boi i capità general de les galeres de
Sicília, 141, 211.
CARDONA I DE REQUESENS, Pere de,
portantveus de general governador, 41, 73,
79, 95, 121, 122, 126, 132, 148, 155, 160,
205, 338, 350, 453, 461, 463, 465, 466,
470, 483, 484, 485, 554.
CARDONA I ENRÍQUEZ, Antoni, baró de
Sant Boi, comanador de l’orde de Sant Jaume i lloctinent general de Sardenya, 4.
CARDONA I ENRÍQUEZ, Ferran Joan Ramon Folc, duc de Cardona, 17.
CARDONA I ENRÍQUEZ, Pere de, portantveus de general governador a Catalunya, 4,
15, 26.
CARDONA I ENRÍQUEZ, Teresa de, abadessa del monestir de Santa Maria de Pedralbes, 118.
CARDONA-ANGLESOLA I DE REQUESENS, Ferran de, duc de Somma, comte de
Palamós i Gran Almirall de Nàpols, 79, 95,
128, 129, 137, 334, 336, 337, 338, 340,
341, 342, 343, 344, 364, 365.
CARDONA-FERNÀNDEZ DE CÓRDOBA,
Lluís de, duc de Somma i comte de Palamós, fill de Ferran de Cardona, 293, 297,
301, 355, 356, 365, 390, 398, 511, 514,
518, 523, 563.
CARDONA-ROCABERTÍ I DE QUERALT,
Bernat de, abat de Sant Pere de Camprodon, 334, 336, 337, 338, 339, 342, 357,
362, 364, 398, 433, 466, 564, 568, 569.
CARDONA-ROCABERTÍ I DE QUERALT,
Jaume, baró de Verges i de Sant Mori, 221,
226, 230, 286, 293, 295, 299, 300, 301,
305, 312, 334, 336, 337, 338, 340, 343,
346, 347, 356, 357, 362, 363, 364, 379,
386, 387, 388, 391, 398, 399, 419, 420,
536, 537, 538, 539, 540, 563, 564, 568,
569, 570, 571.
CARLEMANY, emperador, 582, 583.
CARLES I DE CATALUNYA,12, 14, 32, 53,
73, 74, 75, 77, 78, 82, 83, 117, 167, 276,
277, 583, 588.
CARLES LLORENÇ, fill del rei Felip I de Catalunya i Anna d’Àustria, 422, 461, 463.
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CARLES, Pere, bisbe de Girona, 226.
CARNISSER, de Riudoms, 428, 429, 430.
CARRENYO, 278.
CARRER, Joan, català, lladre, 409.
CARRERA, Joan, aragonès, lladre, 415.
CARRERA, Joan, àlias “lo Traginer”, francès,
lladre, 411.
CARRERA, Tomàs, ciutadà de Barcelona i
doctor en lleis, 537, 544, 549, 551, 553.
CARRERES, Joan, comissari reial i sots-veguer
de Barcelona, 333, 474.
CARRÓS I DE CENTELLES, Lluís, comte de
Quirra, 337, 338.
Cartagena (Múrcia), 121, 140, 141, 259.
CARTELLÀ, de Falgons, 121, 126.
CASADEMUNT, Jaume, conseller de Barcelona, 302.
CASADEMUNT, Joan, 477.
CASADEMUNT, Francesc, mercader de Barcelona i tauler, 162, 420, 457, 515, 519,
536.
CASAFRANCA, Jaume, conseller de Barcelona, 49.
CASANOVAS, Joan de, àlias “el Senyor d’Almacellas”, bearnés, lladre, 415.
CASANYA VERA, Joan de, gascó, lladre, 415.
CASCAVELL, Pere, lladre, 404, 407, 408,
409, 410, 411.
CASES, Francesc, àlias “lo Xico Cases”, lladre,
531.
CASES, Joan, procurador de Joan Busquets,
11.
CASSADOR, vegeu CAÇADOR.
CASSANYES, Guillem, de Monges (França),
lladre, 409, 411.
CASTA, Joan, àlias “Compte”, lladre, 531.
CASTAN, Nicolau, gascó, de “Montaspan”,
lladre, 415.
CASTANYEDA, comte de (fill del marquès
d’Aguilar), 23.
CASTANYER, pare de Cristòfor Castanyer,
353.
CASTANYER, Cristòfor, calceter de Barcelona, 353, 354, 355, 357, 561, 562, 563,
564.
CASTANYER, Joan Onofre, 353.
Castella, 20, 22, 32, 33, 34, 37, 39, 48, 50, 69,
86, 93, 95, 96, 103, 122, 130, 131, 136,
157, 166, 167, 172, 173, 174, 182, 186,
194, 197, 204, 212, 252, 255, 270, 286,
300, 303, 344, 349, 383, 391, 393, 398,
414, 546, 575, 577, 580, 582, 584; cort de,
8, 59, 61; prior de, 350, 351, 359, 379,
396, 486; regne de, 14, 42.
CASTELLÀ, del braç militar, 279.
CASTELLBELL, Baltasar, oïdor de comptes,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49.
CASTELLBELL, Francesc, diputat local de
Lleida, 33.
Castellbó (Alt Urgell), diputació local de, 100.

CASTELLET, Pere de, bisbe d’Urgell, 85,
114, 115, 124, 125, 222, 226, 230, 301,
420.
CASTELLET, Pere de, del braç militar, 341,
391.
Castell-Lleó (Vall d’Aran), alcaid de, 251, 262,
264.
CASTELLÓ, conseller de Barcelona, 185.
CASTELLÓ, Antoni Joan, ciutadà de Tortosa
i oïdor de comptes, 465, 467.
CASTELLÓ, Francesc, advocat fiscal del Reial
Consell, 33.
CASTELLÓ, Francesc, mostassaf de Barcelona, 201.
CASTELLÓ, Jeroni, lladre, 531.
CASTELLÓ, Joan, diputat local de Vilafranca
del Penedès, 183.
CASTELLÓ, Joan, ciutadà de Barcelona i notari, fill de Joan Castelló, 183.
CASTELLÓ, Joan, doctor en lleis, 549, 551,
553.
CASTELLÓ, Macià, notari i síndic de Barcelona, 401, 441, 453, 469.
CASTELLÓ Quintana, credencer dels drets
dels safrans del General, 195.
CASTELLS, frare del monestir de Santa Caterina de Barcelona, 87.
CASTELLS, Antoni, collidor dels drets dels safrans del General, 42, 43, 45, 46.
CASTRE-PINÓS I DE BOIXADORS, Berenguer Arnau de, baró de la Llacuna i oïdor de
comptes, 433, 465, 466, 467, 475, 480,
484, 485, 491, 509, 521, 547.
CASTRE-PINÓS I DE CENTELLES, Berenguer Arnau, òlim de Cervelló, vescomte
d’Illa, baró de la Llacuna i diputat, 41, 42,
47, 48, 49, 86.
CATALÀ, Joan, correu, 567, 576.
CATALÀ, Joan, lladre, 406.
CATALÀ, Miquel, guarda de la bolla en la taula de Barcelona, 31.
CAVALLER, Francesc Pau, ajudant ordinari
de l’escrivania major del General, 34, 35,
44, 65, 70, 71, 73, 112, 129, 141, 143,
144, 150, 160, 171, 172, 174, 184, 185,
186, 187, 213, 229, 297, 298, 321, 333,
341, 358, 366, 369, 393, 398, 412, 426,
440, 453, 565.
CELLA I DE TAFURER, Joan, del braç militar, 274, 301.
CELLERS, Joan, canonge de Barcelona, 54,
60, 63, 372.
CELLERS, Josep, ciutadà de Barcelona i escrivà major del General, 68, 70, 71, 72, 73,
74, 81, 85, 89, 92, 95, 100, 101, 108, 109,
112, 124, 127, 131, 132, 133, 135, 136,
137, 138, 147, 159, 181, 183, 185, 193,
198, 210, 214, 219, 220, 221, 226, 231,
234, 241, 244, 248, 255, 261, 262, 263,
264, 265, 268, 272, 273, 280, 283, 289,
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290, 291, 292, 297, 302, 310, 311, 314,
315, 316, 319, 321, 322, 323.
CELLERS, Miquel Joan, escrivà major del
Consell de Cent i conseller de Barcelona,
90, 91, 140, 144, 213, 301, 310, 323, 456.
CELLERS, Onofre Pau, canonge de Barcelona, 148, 398, 399, 433, 444, 491.
CENDRA, diputat local de Tarragona, 65.
CENDRA, Rafael, diputat local de Castelló
d’Empúries, 51.
CENTELLES, Àngel de, comanador de l’orde
de Sant Joan de Jerusalem, 301.
CENTELLES, Frederic de, del braç militar,
313.
CENTELLES, Joaquim de, del braç militar,
176.
CENTELLES, Lluís de, del braç militar, 226,
254, 301, 330.
CENTELLES I PINÓS-FENOLLET, Lluís,
comte de Quirra, 413.
CERDÀ, Josep, diputat local de Girona, 42.
Cerdanya, 67, 199; comtat de, 1, 307, 309,
351, 359, 402, 404, 418, 421, 424, 455,
456, 457, 474, 486, 489, 509, 555, 587,
588, 589, 594, 595, 600; síndic de, 267.
Cerdanyola (Vallès Occidental), 252.
CERRIÀ, vegeu SARRIÀ.
CERVANTES DE GAETA, Gaspar, cardenal i
arquebisbe de Tarragona, 379, 380.
CERVELLÓ, Felip de, eclesiàstic, 313.
CERVELLÓ, Lluís de, abat del monestir de
Sant Cugat del Vallès, 86, 190, 194, 197,
222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 237,
254, 255, 257, 258, 259, 260, 265, 334,
337, 346.
CERVER, lladre, 414.
Cervera (Segarra), 10, 13, 18, 20, 90, 225,
226, 227, 236, 365, 406, 424; diputació local de, 144; síndics de, 544, 546.
CERVERA, diputat local de Montblanc, 183.
CERVERA, Pere, porter reial, 270, 404.
CERVERÓ, Jaume, ardiaca de Corbera, canonge de Tortosa, oïdor de comptes i diputat, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 395, 396, 414,
419, 455, 460, 467, 503.
CERVERÓ, Onofre, donzell de Lleida i oïdor
de comptes, 559.
Chinchón (Madrid), 572.
CHIRBELLO, Alexandre, vegeu CRIBELO,
Alexandre.
CIERVA, Joan de la, nunci de la Inquisició,
235, 263.
CIURANA, Joan Pau, regent els comptes del
General, 71, 93, 95, 206, 219, 257, 271,
275, 302, 379.
CIURANA, Joan Pere, adjunt del regent els
comptes del General, 143, 331, 548.
CIURANA, Miquel, donzell de Barcelona i regent els comptes del General, 10, 11, 12,
20, 23, 27, 29, 44, 45, 59, 61, 68, 81, 144,

145, 149, 217, 219, 268, 280, 283, 297,
298, 319, 353, 355, 368, 370, 380, 412,
427, 457, 488, 491, 514, 518, 520, 522,
561.
CIURANA, Nadal, ciutadà de Lleida i diputat,
288, 297, 308, 326, 329, 330, 331, 332,
333, 334, 336.
CIURANA, Onofre, del braç militar, 386.
CIURANA, Pere Miquel, del braç militar, 518.
Ciutadella (Menorca), 93, 307.
CLARASSÓ, de Vilafranca, lladre, 407, 409.
CLARAMUNT, Antoni, de les Figueres, lladre, 409.
CLARAMUNT, Joan de, del braç militar, 477,
501.
CLARAMUNT, Lluís de, del braç militar, 399,
536, 548.
CLARAMUNT, Miquel de, 113.
CLARET, Jaume, jutge de Cort, 46, 48, 49,
162, 167.
CLARIANA, Dionís de, conseller en cap de
Barcelona, advocat del Consell de Cent i assessor del General, 37, 51, 55, 56, 57, 58,
59, 62, 75.
CLARIANA, Pere de , del braç militar, 491,
511, 514, 520.
CLARIANA I DE SEVA, Pere de, doctor del
Reial Consell i vice-canceller del Consell Suprem d’Aragó, 38, 51, 86.
CLARIS, Francesc, assessor de la Batllia General, 135, 136, 230, 232, 235, 236, 237,
238, 241, 243, 244, 247, 248, 249, 250,
254, 256, 259, 260, 263, 267, 272, 274,
275, 278, 279, 280, 303, 415, 526, 527.
CLARIS, Jaume, 129.
CLASQUERÍ, Dionís de, 141.
CLAUSES SESVILES, Joan, doctor del Reial
Consell, 37, 48.
CLERGUE, Antic, diputat local de Manresa,
99.
CLIMENT VII, papa, 235, 239, 242, 282.
CLIMENT, Miquel, protonotari reial, 28.
COBOS, Francisco de los, secretari de Carles I
de Catalunya, 96.
CODINA, 312.
CODINA, ciutadà de Barcelona i mostassaf,
103, 126, 165.
CODINA, pubill, 108.
CODINA, Benet, 303.
CODINA, Jaume, obrer del Consell de Cent,
75.
CODINA, Miquel, tresorer reial de Catalunya,
196.
CODINA, Montserrat, guarda del General,
402.
CODINA, Pere Bernat, regent la Tresoreria Reial
de Catalunya, 91, 257, 280, 283, 286, 330.
COLL, Antoni, monjo infermer del monestir
de Santa Maria de Roses i oïdor de comptes,
61, 62, 63, 64.
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COLL, Jeroni, vice-canceller del Consell Suprem d’Aragó, 33, 34.
COLL, Joan, 33.
COLL, Pere, prior del monestir de Santa Caterina de Barcelona, 529.
Coll de Port (Alt Urgell), 410.
COLL, Rafael, sobrecollidor de la col·lecta de
llevant, 115.
COLLDESANS, Joan, ardiaca del Penedès, 69.
COLLDESANSA, Pere, diputat local de Vilafranca del Penedès, 2.
COLLER, Antoni, 415.
COLLS, Agustí, ajudant del racional del General, 84.
COLOM, Jaume Alòs, donzell, domiciliat a
Barcelona, mostassaf i sobrecollidor de la
col·lecta de llevant, 90, 274, 301, 424, 426,
435, 439, 452, 460, 461, 473, 476, 485,
489, 519, 524, 527, 529, 532, 546, 558.
COLOM, Miquel, receptor dels drets de la bolla del General, 519.
COLOMÉS, notari reial, 173.
COLONNA, Victòria, muller de García Álvarez de Toledo, 79, 80, 81, 83, 95, 101,
108, 109, 110, 111, 114, 116, 124, 127,
128, 131, 132, 142.
COLTINYÀ, Rafael, porter del General, 41.
COLUMNA, Victòria, vegeu COLONNA,
Victòria.
COMA, Francisco de, bearnés, lladre, 415.
COMA, Joan, ciutadà de Barcelona, 201, 255,
301.
COMA, Miquel de la, àlias “Fontova”, pagès
de Fontova (Aragó), lladre, 406, 408, 410.
COMA, Pere Martir, monjo del monestir de
predicadors de Barcelona i bisbe d’Elna,
185, 270.
COMABELLA, Pere, de Ribera de Cardós, 52.
COMADARAN, Lluc, sobrecollidor de la col
lecta de llevant i de ponent, 78, 82, 87, 88,
91, 92, 96, 97, 99, 103, 107, 111, 113,
115, 118, 119, 126, 128, 129, 133, 135,
141, 145, 146, 155, 158, 161, 162, 166,
167, 169, 170, 175, 179, 182, 185, 186,
195, 199, 200, 203, 208, 209, 251, 256,
267, 269.
COMADEVIC, candidat a mostassaf de Barcelona, 90.
COMALADA, Àngel, diputat local de Tarragona, 183, 184.
COMALLONGA, Joan de, del braç militar,
491, 507.
COMELLES, Joan, conservador de les taules
del Pallars i la Vall d’Aran, 37.
Comenges, bisbat de, 217, 262, 263; bisbe de,
262.
COMES, monjo del monestir de predicadors
de Barcelona, 185.
COMES, tresorer general, 441, 466, 472, 514,
525, 532, 533, 535.

COMES, Guillem Pere, canonge de Barcelona,
23, 54, 95, 221, 222, 226, 227, 228, 230,
232, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241,
242, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 252,
254, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 265,
266, 267, 271, 272, 273, 274, 276, 278,
279, 289, 290, 293, 295, 299, 301, 342,
343, 368.
COMES, Joan, ciutadà de Barcelona, 536.
COMES, Joan de, àlias “Malbarret”, francès,
lladre, 408, 409, 411.
COMTE, Pere, assessor ordinari del General,
5, 6, 10.
Conca (Castella-La Mancha), bisbe de, 126.
CONDÉ, príncep, capità dels hugonots, 265,
266.
CONEGO, Galceran, del braç militar, 337.
CONILLA, Joan, lladre, 416.
COPONS, Dalmau de, de la vegueria de Tàrrega, senyor del Bullidor i diputat, 51, 52, 53,
59, 60, 62, 63.
COPONS, Galceran de, donzell, de Cervera i
oïdor de comptes, 63, 64.
COPONS, Joan Carles de, 330.
COPONS, Joan Francesc de, del braç militar,
399, 520.
COPONS, Lluís de, advocat fiscal del General,
177, 179, 180, 181, 185, 193, 220, 221,
225, 227, 228, 253, 254, 255, 257, 259,
260, 261, 271, 272, 273, 278, 284, 285,
295, 301, 302, 303, 306, 315, 317, 318,
319, 320, 323, 325, 332, 333, 334, 335,
336, 339, 342, 351, 352, 353, 366, 370,
371, 382, 383, 384, 385, 393, 452, 453,
454, 462, 464, 468, 470, 473, 476, 478,
487, 488, 505, 513, 517, 519, 520, 521,
522, 525, 526, 532, 550, 551, 567.
COPONS, Lluís de, ardiaca de la Ribagorça,
533, 599.
COPONS, Lluís de, paborde i abat del priorat
canonical de Sant Pere dels Arquells, 391,
394.
COPONS, Onofre de, veguer de Vilafranca del
Penedès i diputat, 41, 43, 69.
CORBERA, senyor de Llinars del Vallès, menor, 275.
CORBERA, Pere de, prior del monestir de
Sant Miquel del Fai i canonge de Barcelona,
448, 453, 456, 458, 462, 478.
CORBERA, Riembau de, senyor de Llinars del
Vallès, domiciliat a Barcelona, 118, 144,
166, 170, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 230, 232, 235, 236, 237,
238, 239, 240, 246, 247, 248, 249, 250,
252, 254, 255, 256, 259, 260, 266, 267,
271, 272, 273, 274, 275, 278, 279, 290,
291, 292, 293, 294, 295, 337, 341, 386,
387, 388, 398, 420, 433, 456, 458, 484,
501, 518, 520.
CORDELLES, Jaume de, abat, cabíscol de Tar-
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ragona i canonge de Barcelona, 81, 83,
301.
CORDELLES, Miquel de, doctor del Reial
Consell Civil i Criminal, 156, 246, 247,
306, 400, 408, 440, 558.
CORDER, Pere, ajudant de l’escrivania major
del General, 68, 71, 73, 85, 98, 124.
CORDER, Pere, escrivà del General, 17, 115.
CÓRDOBA, Diego de, 154.
CORNET, Francesc, ciutadà de Barcelona,
511, 515.
CORNET, Joan Lluís, ciutadà de Barcelona,
conseller i diputat, 65, 67, 68, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 87, 90, 105, 201, 209, 275,
293, 313, 334, 336, 337, 338, 340, 341,
342, 343, 346, 355, 359, 362, 363, 364,
399, 457, 471, 491, 493, 498, 499, 502,
507, 511, 514, 516, 519, 520, 521, 523,
524, 525, 536, 537, 538, 539, 540, 541,
542, 549, 550, 563, 566, 568, 569, 571.
CORNET, Lluís Antic, del braç reial, 272,
279.
COROMINAS, Bernat, ciutadà de Barcelona i
doctor en lleis, 230, 232, 235, 236, 237,
238, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 251,
254, 256, 259, 260, 263, 267, 272, 273,
275, 278, 332, 334, 338, 340, 341, 342,
343, 360, 364, 567, 570, 571.
COROMINES, Jaume, de Manresa, 408.
COROMINES, Jaume, diputat local de Manresa, 41.
COROMINES, Miquel, 440, 441, 442, 443.
CORREGÓ, Galceran de, clavari de Barcelona, 176.
CORRETO, Marco, 127.
CORS, Bernat, porter del General, 547.
Còrsega (França), 151, 159.
CORTADA, Rafael, canonge de Girona, 514,
518, 520.
CORTADELLES, Gili, porter del General,
164.
CORTIT, Jeroni de, senyor de la Morana,
donzell i oïdor de comptes, 180, 181, 194,
201, 259, 270, 271, 281, 283, 286, 289,
309.
CORTIT, Tomàs de, de Sarrià, 157, 196.
CORTIT I DE JOSA, Bernat de, del braç militar, 386.
COSTA, aragonès, de les Paules de Castanesa,
lladre, 415.
COSTA, Gabriel, del braç reial, 301, 313, 355,
457, 477, 563.
COSTA, Onofre, diputat local de Vic, 2.
COSTA, Sebastià, secretari del lloctinent general de Catalunya i escrivà de manament,
293, 489, 495, 497, 498, 500, 505, 513,
514, 515, 516, 517, 518, 525, 527, 532,
533, 538, 539, 543, 555, 556.
COSTA, Vicencio, genovès, 69.
COSTABELLA, 386.

COSTABELLA, Bartomeu de, del braç militar,
301.
COSTABELLA, Joan Llàtzer de, 186, 230,
255, 272, 273, 274, 279.
COSTURER, credencer dels draps de la bolla
de Barcelona, 401.
Cotlliure (Rosselló), 124.
COVES, Miquel, sabater de Barcelona, 414.
CRIBELO, Alexandre, Cardenal, 174.
CRUÏLLES, Joan de, de Vilobí, del braç militar, 226.
CRUÏLLES, Martí Guerau de, baró de Llagostera, 119.
CUCURELLA, Pere, diputat local de Manresa, 52.
CUESTA, Montserrat, guarda del portal de
Sant Antoni, 137, 138.
D
DALMAU, Jeroni, doctor del Reial Consell,
15.
DANSA, Ramon, 95.
DANYER, del braç militar, 491.
DARA, Joan, canonge de Barcelona, 386, 387,
388, 391, 416, 419, 455, 457, 459, 460,
491, 492, 572.
DAVI, Joan Antoni, algutzir ordinari del General, 43, 46.
DELCASER, Joan, cambrer del monestir de
Santa Maria de Cornellà del Conflent i diputat local de Vilafranca del Conflent, 468.
DELGADO, Antoni Josep, canonge de Tarragona i oïdor de comptes, 288, 303, 420.
Dènia (Alacant), 195.
DERNUES, Domingo, aragonès, lladre, 415.
DESBOSC DE SANTVICENÇ, abadessa de
Sant Pere de les Puelles, 118, 510.
DESBOSC DE SANTVICENÇ, Francesc, defenedor del General i visitador de la sobrecol·lecta de ponent, 56, 57, 81, 129, 133,
137, 219, 248, 272, 274, 279, 280, 301,
309, 311, 313, 337, 338, 340, 349, 355,
368, 375, 377, 386, 397, 399.
DESBOSC DE SANTVICENÇ, Frederic, del
braç militar, 121, 254, 457, 477, 520.
DESBOSC DE SANTVICENÇ, Miquel, senyor de Sant Vicenç i de Vilassar, 85, 130,
133, 190, 195, 197, 217, 221, 226, 230,
232, 235, 236, 237, 238, 240, 242, 243,
244, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 254,
255, 256, 258, 260, 261, 265, 266, 267,
271, 272, 273, 274, 275, 279, 280, 303,
313, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 346,
382, 386, 390, 399, 433, 456, 457, 458,
462, 466, 471, 474, 477, 481, 484, 491,
501, 507, 511, 512, 514, 518, 520, 521,
523, 524, 525, 536, 537, 538, 539, 540,
563.
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DESBOSC I DE VILAGAIÀ, Llàtzer, donzell,
341, 420.
DESCALL, Jeroni, vice-canceller del Consell
Suprem d’Aragó, 32.
DESCATLLAR, Alemany, del braç militar,
301.
DESCATLLAR, Jaume, del braç militar, 272.
DESCLERGA, Bonaventura, diputat local de
Montblanc, 33.
DESPALAU, abadessa del monestir de Sant
Pere de les Puelles de Barcelona, 117.
DESPALAU, frare, 582.
DESPALAU, Antic, del braç militar, 301.
DESPALAU, Blanca, muller de Francesc d’Alentorn, filla d’Enric Despalau, 370, 373.
DESPALAU, Enric, domiciliat a Barcelona,
del braç militar, 118, 226, 230, 272, 279,
313, 337, 370, 386, 387, 388, 391, 398,
399, 420, 457, 501, 511, 520, 523, 536,
541, 546, 553.
DESPALAU, Esbert, cavaller, 211, 226, 230,
293, 337, 399, 477, 514, 518, 520, 548.
DESPALAU, Frederic, domiciliat a Barcelona,
cavaller i drassaner del General, 117, 230,
254, 301, 415, 473, 477, 491, 501, 514,
518, 520, 523, 536, 548.
DESPALAU, Miquel, noble, 221, 226, 254,
301, 337, 370, 379, 380, 390, 501, 520,
523, 536, 553.
DESPÉS, Guerau, 119.
DESPESEN I BADIA, Joan, 226.
DESPLÀ I FUMÀS, Baltasar, ciutadà de Barcelona i doctor en lleis, 332, 334, 338, 340,
341, 342, 343, 360, 364, 567, 570, 571.
DESPUIG, Miquel, bisbe d’Urgell, 60.
DESPUJOL, Francesc, 227.
DESPUJOL, Miquel, 227.
DESPUN, Mateu, gascó de Manlés, lladre,
415.
DESPUNY, Jaume, del braç militar, 511, 514.
DESPUNY, Martí Joan, domiciliat a Barcelona, del braç militar, 272, 273, 275, 491,
511, 514, 518, 520.
DESTORRENT, Galceran, 91.
DESVALLS, senyor del Poal, 119.
DESVALLS, Guillem Ramon, de Passanant,
clavari de Barcelona, 92.
DESVALLS, Jeroni Benet, del braç militar,
330, 386.
DÍAZ, Cristòfor, visitador del monestir de
Santa Maria de Jonqueres de Barcelona,
105.
DIEGO, capità, 305.
DIMES LLORIS, Joan, bisbe de Barcelona,
510.
DIONIEDES, Felip, 125, 126.
DOLÇ, Joan Miquel, prevere i arxiver de la comunitat de l’església de Sant Miquel de Barcelona, 355.
DOMÈNEC, canonge, 313.

DOMÈNEC, Bernat, cessionari de Mateu de
Santcliment, 83.
DOMÈNEC, Carles, abat del monestir de Santa Maria de Vilabertran, 457, 458.
DOMÈNEC, Joan, diputat local de Berga, 66.
DOMÈNEC, Joan, mercader de Puigcerdà,
366.
DOMÈNEC, Miquel, familiar de la Inquisició,
397.
DOMENGES, Guillem, àlias “Guillemet”, de
Barc (França), lladre, 406, 409, 411.
DOMENJÓ, àlias “de la Pluma” i “de la Plometa”, francès, pastor, lladre, 406, 409,
410.
DÒRIA, Andrea, príncep de Melfi, 15, 32, 69,
70, 102.
DÒRIA, Antoni, 111, 131, 142.
DÒRIA, Joan Andrea, príncep de Melfi, capità
de les galeres de Gènova, 124, 127, 140,
149, 188, 209, 266, 267, 430.
DOT, Joan, notari i ajudant del regent els
comptes del General, 8, 160.
DOT, Miquel Baltasar, ajudant del regent els
comptes del General i escrivà major del General, 143, 145, 207, 208, 239, 298, 299,
324, 327, 333, 341, 342, 346, 347, 356,
357, 358, 359, 362, 363, 364, 370, 392,
400, 565, 566, 568, 569, 570.
DRAPÉ, Francesc, diputat local de Vilafranca
de Conflent, 52.
DUFAI, Mateu, alacai, lladre, 409.
DURALL, Galceran, conseller terç de Barcelona, 147, 148.
DURALL, Jaume, del braç militar, 273.
DURALL, Lluís, del braç reial, 273.
DURALL, Ramon, vegeu DUSAI, Ramon.
DURAN, monjo agustinià, 147, 241, 243.
DURAN, Guillem, gascó de “Montaspan”, lladre, 415.
DUREN, Joan, sastre d’Estell, lladre, 406,
409, 411.
DUSAI, Isabel, muller de Lluís Dusai, 39.
DUSAI, Joan, del braç militar, 301.
DUSAI, Lluís, ciutadà i conseller de Barcelona
i diputat, 32, 39, 40, 49, 135, 136, 142,
190, 206, 214, 216, 220, 225, 230, 232,
235, 236, 237, 238, 243, 244, 246, 247,
248, 249, 250, 252, 254, 255, 256, 257,
259, 260, 266, 271, 272, 274, 275, 293,
337, 352, 355, 363, 370, 386, 387, 388,
457, 458, 491, 493, 498, 570.
DUSAI , Ramon, obrer del Consell de Cent,
49.
E
Èboli (Itàlia), príncep d’, lloctinent reial en el
Principat de Catalunya, vila de Perpinyà i
vall de Querol, 170.
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EIXERRAT, Joan, advocat i conseller de Barcelona, 135, 136, 142, 160, 364, 415, 469,
537, 542, 549, 551, 553, 570, 571.
Elna (Rosselló), 34, 98, 423, 425; bisbat d’, 5;
bisbe d’, 2, 4, 176, 270.
Empordà, 6, 72, 108, 115, 138, 187, 208,
548.
ENCONTRA, 87, 213.
ENCONTRA, Jaume d’, notari de Barcelona,
163, 191, 378, 403.
ENCONTRA, Esteve d’, prior del monestir de
Santa Caterina de Barcelona, 427, 428.
ENRIC, escrivà i obrer del Consell de Cent,
43, 46, 47, 51, 90, 174.
ENRÍQUEZ, Dionís, 213.
ERASO, Francisco de, secretari reial, 82.
ERES, Joan, procurador dels pobres, 90, 317.
ERILL, baró d’, 254, 272, 273, 274, 275,
279, 548.
ERILL, Bernat d’, del braç militar, 301.
ERILL, Felip d’, del braç militar, 272, 501.
ERILL, Joan d’, del braç militar, 118, 230, 255,
272, 273, 274, 279, 301, 313, 314, 330,
341, 379, 386, 398, 399, 457, 458, 485,
491, 492, 501, 511, 512, 514, 518, 536.
ERILL, Joan d’, menor, del braç militar, 230,
457, 477, 501, 518, 536.
ERILL I DE CARDONA, Pere d’, senyor de
l’Albi, 142, 221, 226, 293, 337, 382.
ERILL I ORCAU, Alonso d’, baró d’Erill,
176, 214, 216, 217, 220, 247, 248, 249,
250, 252, 255, 256, 258, 260, 261, 265,
266, 271, 278, 337, 341, 485, 501, 511,
514, 518, 523, 548, 549, 550, 553, 563.
EROLES, Francesc, collidor dels drets dels safrans del General, 94, 100, 107.
ERVELLS, del braç militar, 295.
ESBERT, Felip, del braç militar, 293.
ESBERT, Francesc, sots-veguer de Prats de
Rei, 408.
ESCALES, àlias “lo Gros”, lladre, 404, 407,
408, 409, 410.
ESCALES, Jeroni, ciutadà de Girona i oïdor de
comptes, 1, 2, 5, 6, 7, 8.
ESCALES, Tomàs, guarda ordinari i collidor
dels drets dels safrans del General en les
parts d’Urgell, 424, 435.
ESCARRER, Dionís, del braç militar, 301.
ESCUDER, 401.
ESCUDER, Joan, lladre, 416, 417.
ESPANO, Miquel, receptor dels salaris dels
doctors de la Reial Audiència, 522.
Espanya, 61, 87, 110, 111, 114, 131, 168,
174, 190, 210, 258, 298, 304, 321, 398,
403, 519, 557; cort d’, 68, 76, 88, 122,
124, 125, 128, 324; governadora general
d’, 82; príncep d’, 209; princesa d’, 51; rei
d’, 311.
ESPANYOL, Joan, diputat local de Tremp i
Pallars, 470.

Esparraguera (Baix Llobregat), 154.
ESPARSA, Jaume, diputat local de la Seu d’Urgell, 11.
ESPINOSA, Diego de, bisbe de Sigüenza, cardenal i inquisidor major, 223, 271, 277.
ESPUNY, menor, del braç militar, 313, 330,
386.
ESPUNY, Jaume, ciutadà i conseller de Barcelona, 256, 293, 341.
ESPUNY, Jaume, del braç militar, 399, 457.
ESPUNY, Joan, canonge de Barcelona i oïdor
de comptes, 69, 299, 395, 419, 467, 474.
ESPUNY, Martí Joan, cavaller, 548.
“ESPUNYAT”, l’, de la Ribera Salada, lladre,
406, 409.
ESTALRIC, Jerònima d’, vegeu GRALLA I
DESPLÀ I DE GUIOMAR D’HOSTALRIC, Jerònima de.
ESTERIM, Domingo, aragonès, de Campo,
lladre, 415.
ESTEVE, Antoni Joan, notari, 503, 505.
ESTEVE, Jeroni, 238, 341, 358, 565.
ESTEVE, Miquel, diputat local d’Olot, 2.
ESTOLÀ, Joan, mercader i credencer dels
draps de la bolla de Barcelona, 117.
Europa, 583.
ÈVOL, vescomte d’, 30, 116, 118.
F
FABRA, Andreu, 8.
FÀBREGAS, Pere, àlias “Cellablanca”, de
Cambrils, lladre, 414.
FAJARDO I FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA,
Pedro, marquès de la Molina, 379.
FARDETA, Pere, francès, pastor, lladre, 406,
409, 410.
FARRERA, Joan de, conseller en cap de Barcelona, 3, 4.
FARRERA, Valentí de, conseller en cap de Barcelona, 132, 134, 144, 272, 274, 299, 301,
372, 383, 386.
FARRERES, canonge de Vic, 491.
FARRERES, Felip de, del braç reial, 337.
FARRERES, Onofre de, donzell i algutzir de la
Règia Cort, 94, 230, 236, 281, 282, 288,
308, 311, 313, 416, 417, 443, 444, 445,
462, 463, 504, 505, 506, 507, 508, 531.
FARRERES, Pere, ciutadà i conseller de Barcelona, tauler i síndic per a les Corts, 76, 144,
145, 162, 221, 226, 272, 295.
FARRERES, Pere, del braç reial, 273, 274,
275, 279, 293, 301, 355, 386, 387, 388,
399, 514, 519.
FARRERES, Pere, fuster d’Igualada, 409.
FARRERES, Segimon, eclesiàstic, 301.
FARRERÓ, Miquel, ciutadà de Barcelona i
doctor del Reial Consell Criminal, 183,
415, 418, 421, 428, 429, 430, 431, 432,
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433, 443, 444, 447, 450, 455, 459, 461,
473, 476, 478, 479, 484, 493, 494, 498,
499, 505, 506, 512, 521, 522, 523, 524,
527, 532, 558.
FELIP I DE CATALUNYA, 12, 32, 33, 66,
83, 87, 89, 90, 92, 96, 118, 149, 150, 151,
167, 212, 227, 373, 374, 375, 383, 572.
FELISES, Diego, canonge de Girona, 301.
FELIU, Bartomeu, calceter i porter del General, 33, 34.
FERNÁNDEZ MANRIQUE DE LARA, Joan,
marquès d’Aguilar de Campoo i lloctinent
general de Catalunya i comtats de Rosselló i
Cerdanya, 18, 20, 23, 26, 29, 41.
FERNÒS, Joan, clavari de Barcelona, 540.
FERRAN II DE CATALUNYA, 277, 585,
588, 599.
FERRAN, fill primogènit de Felip I de Catalunya, 373, 374, 375, 465.
FERRAN, provincial de l’orde de predicadors,
101.
FERRAN, Antic, manifest en la casa de la Bolla
de Barcelona, 27, 28, 29, 31, 67.
FERRAN, Antoni Joan, escrivà de la Inquisició, 147, 232, 267, 268.
FERRAN, Benet, advocat ordinari del Consell
de Cent i síndic de Barcelona, 144, 197,
232, 302, 304, 309, 327, 328, 332, 333,
334, 336, 338, 342, 343, 351, 352, 360,
369, 384, 385, 388, 567.
FERRAN, Domenges, 366.
FERRAN, Gaspar, del braç militar, 226, 255.
FERRAN, Gaspar, de Vilafranca del Penedès,
186, 272, 273.
FERRAN, Josep, obrer del Consell de Cent,
147.
FERRAN, Masquita, 77.
FERRAN, Pere Pau, conseller de Barcelona,
115.
FERRAN, Simeó, de Vilafranca del Penedès,
oïdor de comptes, 65, 66, 67, 69, 72, 73,
74, 75, 77, 78.
FERRAN I DE CALDERS, Gaspar, del braç
militar, 386, 491, 553.
FERRER, 159.
FERRER, 358.
FERRER, Andreu, doctor en lleis, 186, 187,
192, 197, 221, 222, 223, 224, 227, 228,
230, 237, 238, 242, 243, 244, 246, 247,
248, 249, 250, 251, 254, 256, 259, 260,
263, 267, 272, 273, 275, 278, 293, 302,
304, 309, 473, 478, 484, 493, 498, 506,
512, 521, 522, 523, 524, 527, 531, 537,
542, 544, 548, 549, 553, 554, 556, 557,
558.
FERRER, Antic, procurador dels pobres de la
Reial Audiència, 82, 83.
FERRER, Antoni Joan, escrivà de manament i
notari del secret de la Inquisició, 3, 13, 111,
238, 239.

FERRER, Francesc Simó, advocat dels pobres
de la Reial Audiència, 40, 206.
FERRER, Gabriel, corredor d’orella, 310.
FERRER, Galceran, clavari de Barcelona, 149.
FERRER, Galceran, domiciliat a Barcelona, del
braç militar, 33, 254, 272, 273, 274, 275,
279, 536.
FERRER, Galderic, consul terç de Perpinyà,
481.
FERRER, Gaspar, prior de l’orde de Sant Joan
de Jerusalem a Catalunya, 54, 56, 79.
FERRER, Jaume, conseller de Barcelona, 53.
FERRER, Jeroni, ciutadà de Lleida i oïdor de
comptes, 180.
FERRER, Jeroni, notari i oficial del General,
164, 341, 358, 440, 565.
FERRER, Joan, ajudant ordinari de l’escrivania
major del General, 125, 126, 207, 208,
219, 440.
FERRER, Joan, domiciliat a Barcelona, donzell, senyor de Claravalls i defenedor del General, 209, 440, 457, 491, 518, 520.
FERRER, Joan, gascó, lladre, 531.
FERRER, Joan, porter ordinari del General,
333.
FERRER, Macià, conseller de Barcelona, 3.
FERRER, Marturià, porter reial, 452.
FERRER, Melcior, credencer dels drets dels safrans del General en les parts d’Urgell, 544,
554.
FERRER, Miquel, ciutadà de Lleida, doctor
del Reial Consell Civil i oïdor de comptes,
170, 171, 181, 182, 183, 198, 270, 271,
281, 283, 286, 289, 309, 403, 414, 417,
422, 424, 425, 426, 430, 440, 468, 476,
477, 478, 479, 483, 531, 551, 555, 558.
FERRER, Miquel, doctor del Reial Consell Civil i coadjutor del General, 38, 48, 246,
247, 257, 258, 264, 265, 307, 315, 324,
600.
FERRER, Miquel, donzell de Barcelona i oïdor de comptes, 465, 467, 470, 478.
FERRER, Miquel, prior de l’orde de Sant Joan
de Jerusalem a Catalunya i diputat, 43, 45.
FERRER, Pau, sobrecollidor de la col·lecta de
ponent, 431, 433, 439, 452, 453, 458, 460,
473, 476, 485, 490, 524, 527, 528, 531,
544, 545, 552, 553, 554.
FERRER, Serafí, algutzir extraordinari del General, 229.
FERRER DE BUSQUETS, Joan, de la vegueria
de Tarragona, donzell i oïdor de comptes,
32, 34, 35, 36, 38, 39, 40.
FERRER DE MONTBUI, Macià, 409.
FERRER I DESPUIG, Francesc, del braç reial,
301.
FERRER I DESPUIG, Joan, 338, 341.
FERRER I DESPUIG, Pere Àngel, abat del
monestir de Sant Cugat del Vallès i diputat,
66, 67, 76.
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FERRERÓ, Francesc, doctor del Reial Consell
Criminal, 263, 280, 305, 369.
FERRERÓ, Miquel, diputat local de Tàrrega,
51.
FERRERÓ, Onofre de, assessor del General,
186, 187.
Ferro (Múrcia), castell del, 307.
FERRÚS, Pere, sobrecollidor de la col·lecta de
ponent, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53,
58, 59.
FIGUERA, Joan, gascó de Assan, lladre, 415.
Figueres (Alt Empordà), 306, 308.
FIGUEROA, Lope de, mestre de camp de l’armada, 369.
FITA, Sanç de la, gascó de Vesam, lladre, 415.
FIVELLER, assessor de la Batllia General, 526.
FIVELLER, menor, del braç militar, 399.
FIVELLER, Bernat de, conseller en cap de
Barcelona, 302, 385, 456, 457, 458, 466,
474.
FIVELLER, Francesc Ramon de, del braç militar, 221, 226, 279, 291, 293, 294, 295,
299, 301, 313, 337, 338, 386, 399, 491,
501, 514, 518, 520, 523, 536, 548.
Flandes (Bèlgica), 88, 110, 187, 193, 194,
228, 321, 430, 483, 519, 546; canal de,
324; terços de, 131.
FLORENSA, duc de, 127, 144, 159, 258.
FLORES, veí d’Espills, lladre, 415.
FLUVIÀ, Pau de, sobrecollidor de la col·lecta
de ponent, 201, 202, 208, 209, 212, 213,
230, 257, 258, 303, 304.
FLUVIÀ, Pere de, del braç militar, 337.
FOGASSOT, Martí Joan, escrivà de manament
de la Reial Audiència, 33, 78, 162, 199,
281, 282, 296, 343, 347, 445.
Foix (França), comtat de, 590, 591, 592, 594,
595.
Foixà (Baix Empordà), senyor de, 391.
FOLCHS, Jaume, doctor en lleis, 145.
FOLCRÀ, Jeroni, algutzir extraordinari reial,
240, 417.
FOLQUÈS, conseller de Barcelona, 160.
FONT, Bernadí, canonge de Barcelona, 454,
456, 458, 466, 471, 472, 474, 481, 482,
491, 493, 498, 499, 501, 507, 509, 511,
514, 520, 522, 523, 524, 525, 536, 537,
538, 549.
FONT, Francesc, 136.
FONT, Jaume, 138.
FONT, Pere Onofre, doctor del Reial Consell i
de la Rota, 10, 13.
FONTPASTOR, Frederic, doctor del Reial
Consell Civil, 148, 192, 223, 224, 227,
228, 230, 232, 235, 237, 238, 242, 247,
248, 249, 250, 251, 254, 256, 259, 260,
384, 436, 446, 464, 468, 478.
FORADADA, Antoni Joan de la, lladre, 531.

FORN, Gabriel, notari d’Igualada, 407.
FORNELLS, Esteve, notari i vicari de Granollers, 68.
FORNER, Marc Antoni, donzell, d’Opol (bisbat d’Elna), clergue beneficiat, 421, 422,
423, 432.
FORT, 403.
FORT, Francesc, advocat de Perpinyà, 170.
FORT, Francesc, ciutadà de Barcelona i doctor
del Reial Consell, 192, 221, 222, 223, 224,
227, 228, 230, 232, 235, 236, 237, 242,
243, 244, 246, 247, 249, 251, 254, 256,
259, 260, 263, 272, 273, 275, 278, 338,
340, 341, 342, 343, 360, 364, 418, 421,
428, 429, 430, 455, 458, 459, 460, 461,
478, 512, 537, 542, 548, 549, 551, 553,
567, 570, 571.
FORTUNY, Jaume, ciutadà de Tortosa i oïdor
de comptes, 395, 396, 425, 426, 429, 430,
435, 438, 439, 452, 467.
FORTUNY, Joan, guarda i albaraner dels drets
del General en la taula de Barcelona, 22, 24.
FRANC, Francesc Jeroni Benet, canonge de
Barcelona, ardiaca de l’església de Santa Maria del Mar de Barcelona i diputat, 51, 53,
54, 60, 63.
“FRANCIMAN”, lladre, 406, 409.
França, 66, 76, 87, 96, 97, 110, 114, 128, 131,
148, 175, 191, 210, 211, 251, 262, 267,
268, 306, 307, 475, 519, 528, 530, 534,
539, 557, 585, 587, 588, 589, 594, 595,
598; delfí de, 307; regne de, 262, 263, 535,
588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595; rei
de, 66, 83, 86, 95, 265, 266, 278, 574;
reina de, 94; reis de, 576, 582.
FRANCESC, canonge de Barcelona, 75.
FRANQUESA, Jaume, àlias “Cardona”, de
Cervera, lladre, 406, 409, 411.
FRANQUESA, Jaume Pau, donzell, d’Igualada, procurador general del duc de Cardona en la Conca d’Òdena, 404, 405, 406,
408, 413, 414, 419.
FRANQUESA, Martí Joan, doctor del Reial
Consell Criminal, 230, 236, 237, 238, 312,
400, 405, 419, 446, 464, 495, 497, 498,
500, 545, 558.
FREIXA, Agustí, diputat local de Tarragona,
21, 24.
FREIXA, Francesc, de Vallcebre, lladre, 406,
409, 411.
FREIXA, Francesc, diputat local de Tarragona,
33.
FREIXERES, Domenjó de, francès, lladre,
406, 409, 410.
FREIXES, Lluís, sots-veguer de Barcelona,
547, 549, 599, 600.
FRIGOLA, Pere, abat del monestir de Sant Benet de Bages i comissari de l’escusado, 223,
230, 392, 452, 582.
FUSTER, Joan, diputat local de Cervera, 1.
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FUSTER, Miquel, oïdor de comptes, 78, 82,
89, 97, 98.
G
GACO, inquisidor, 308.
GALAN, Arnau, francès, lladre, 531.
GALCERAN, Jaume, fuster, de Balaguer i pesador dels safrans de Balaguer, 165.
Galapar, el (Madrid), 422.
GALIAN, Felip, familiar de la Inquisició, 112.
GALLART, Agustí, doctor del Reial Consell,
33, 44, 47.
GALLEGO, dispenser dels presos de la Inquisició, 252.
GÁLVEZ, Andrés, secretari de la Inquisició,
230, 231, 232, 234, 235, 237, 238, 252,
267, 268.
Gandani, 7.
GANER, Onofre, diputat local de Manresa, 7.
GARBÍ, Miquel, ciutadà de Girona, notari i oïdor de comptes, 51, 52, 53.
GARBÍ, Narcís, doctor en lleis, 342, 343, 401,
415, 430, 431, 432, 433, 453.
GARCÉS, Pere Pau, canonge de Lleida, 514,
536.
GARCIA, frare de la Trinitat, 432.
GARCIA, Bartomeu, notari de la Inquisició,
147, 210, 269, 320.
GARCIA, Joan, escrivà de l’oficialitat del bisbe
de Barcelona, 3.
GARCIA, Lluís, escrivent jurat de l’escrivà major del General, 393.
GARCIA, Martí, notari de Montsó, 9.
GARRETA, Onofre, lloctinent del sots-veguer
d’Igualada, 410, 411.
GARRIGA, abat del monestir de Santa Maria
de Montserrat, 206.
GARRIS, Mateu dels, lladre, 416.
Gascunya (França), 590.
GASSET, Cebrià, àlias “lo Studiant Gasset”,
lladre, 531.
GASSOL, secretari del Consell Suprem d’Aragó, 441, 446, 472, 514, 518, 520, 525,
532, 533, 535, 599.
Gata, cap de (Almeria), 109, 307.
GATELL, Joan Benet, mercader i cònsol del
port de Barcelona, 159.
GAVAIG, Toni, de Piera, lladre, 409.
GENER, Joan, blanquer i jurat de Vilafranca
del Penedès, 69.
Gènova (Itàlia), 15, 39, 141, 149, 204, 311,
357, 564; senyoria de, 96, 141.
Gerba (Tunícia), 97, 99, 174.
GIBERT, Lluís, ciutadà de Barcelona i conseller en cap, 185, 199, 221, 226, 227, 228,
232, 237, 238, 242, 243, 246, 247, 248,
249, 250, 252, 254, 255, 256, 258, 260,
261, 265, 266, 267, 272, 273, 275, 278,

279, 290, 291, 292, 293, 294, 297, 300,
301, 303, 334, 336, 337, 338, 340, 341,
342, 343, 346, 355, 359, 362, 363, 364,
370, 386, 387, 391, 398, 433, 456, 457,
458, 466, 481, 484, 491, 492, 493, 498,
499, 507, 509, 511, 512, 515, 516, 519,
521, 523, 524, 525, 536, 537, 538, 539,
540, 542, 549, 550, 566, 568, 569, 570,
571.
GIGINTA, Francesc, abat del monestir de
Santa Maria d’Amer i diputat, 180, 181,
186, 187, 189, 256, 273, 280, 281, 283,
293, 355, 356, 563.
GIGINTA, Joan Antoni, del braç militar, 272,
273, 279, 293, 295.
GIGINTA I MESTRE, Francesc, burgès de
Perpinyà, jutge de la Rota i diputat, 10, 14,
18, 19, 20, 21, 24, 34, 37, 38.
Girona (Gironès), 1, 2, 4, 5, 19, 25, 26, 61, 71,
78, 81, 112, 306, 307, 442, 470; bisbe de,
4, 114, 226, 325; diputació local de, 100;
vegueria de, 462; vicari general del bisbe de,
535, 537.
GIRONÈS, Miquel, de Corsà, 9.
Goleta, port de la (Tunícia), 438, 439, 441,
450.
GOMAR, Jaume, guarda de la bolla en la taula
de Barcelona, 100, 129.
GÓMEZ, Rois, príncep, vegeu GÓMEZ DE
SILVA I TELES DE MENESES, Ruy.
GÓMEZ DE SILVA I TELES DE MENESES,
Ruy, príncep d’Èboli, 156, 202, 223.
GOMIS, Bernat Joan, conseller de Barcelona,
29, 320.
GOMIS, Francesc, guarda, porter del lloctinent general i assessor del General, 64, 67,
68, 70, 71, 73, 81, 94, 97, 99, 100, 101,
102, 113, 124, 129, 130, 133, 134, 137,
300, 320, 323.
GOMIS, Joan, mercader, obrer del Consell de
Cent i oïdor de comptes, 53, 288, 302, 310,
420.
GOMIS, Onofre, cabíscol de la Seu d’Urgell i
diputat, 146, 148, 158, 294, 297, 503.
GONZÀLEZ, Jeroni, 535.
GORDO, Joan, de Montfarran, lladre, 406,
409, 411.
GORI, Antoni, droguer i conseller de Barcelona, 76.
GORNÉS, Mateu, àlias “lo Ballo de Comiols”,
lladre, 414.
GORT, Arnau, regent la Cancelleria Reial, 1, 4,
20, 26, 28, 29.
GORT, Francesc, advocat fiscal i assessor del
General, 181, 185, 193, 222, 223, 224,
227, 248, 253, 254, 260, 261, 262, 263,
264, 265, 273, 278, 302, 304, 320, 321,
384, 385, 388, 393, 401, 406, 412, 420,
421, 433, 435, 444, 445, 447, 448, 450,
451, 452, 453, 464, 471, 472, 473, 477,
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479, 485, 487, 488, 490, 493, 495, 496,
499, 506, 507, 508, 510, 513, 517, 519,
522, 523, 530, 531, 537, 539, 541, 545,
550, 551, 554, 555, 557, 558, 600.
GORT, Miquel, 88.
GORT, Pere, advocat dels pobres de la Reial
Audiència i assessor del General, 13, 14, 19,
21, 26, 27, 29, 30.
GOSSER, frare, 87.
Gràcia (Mallorca), bisbe dit de, 4.
GRÀCIA, Mateu, de Sarrià, mercader de Barcelona i adjudant del racional del General,
149, 363, 440, 465, 570.
GRACIÀ, 150, 159.
GRALLA, Jaume, lladre, 404, 407, 408, 409,
410.
GRALLA I DESPLÀ I DE GUIOMAR
D’HOSTALRIC, Francesc, mestre racional, 125, 199, 200, 207.
GRALLA I DESPLÀ I DE GUIOMAR
D’HOSTALRIC, Jerònima, muller de Lluís
de Requesens i Zúñiga, 125, 132, 451, 483,
546, 547.
GRAN, Joan, estranger, lladre, 406.
Granada (Andalusia), 258, 269, 278; regne de,
131, 259, 269.
GRANADA, Francesc, racional del General,
18, 19, 23, 24.
GRANADA, Joan de, capità, 305.
GRANOLLACS, diputat local de Vic, 53.
Granollers (Vallès Oriental), 68, 70, 71, 73,
159, 400.
GRANYENA, Pere de, gascó, lladre, 407, 409.
GRANYÓ, Joan, diputat local de Montblanc,
41.
GRAU, Francesc, del braç reial, 56, 226.
GRAU, Montserrat, del braç militar, 399.
GRAU, Montserrat, del braç reial, 272, 295,
301.
GRAVALOSA, Galceran de, donzell, senyor
de Puig d’Òdena i oïdor de comptes, 36,
39, 40, 288, 295, 329, 350, 357, 365, 366,
367, 368, 372, 373, 399, 420, 439, 501,
514, 518, 523, 536, 558, 565.
GRAVALOSA, Lluís de, donzell, de Barcelona, 420, 514, 520, 536.
GREGORI XIII, papa, 383, 391, 392, 583,
600.
GREMSO, Francesc, porter ordinari del General, 97.
GRÍFOL, Joan, prevere, fisc de la cort del bisbe de Barcelona, 281, 282.
GRIMAU, Esteve, diputat local de Tarragona,
52.
GROS, Joan, aragonès, de la Corona de Santa
Liestra, lladre, 415.
GUAL, Francesc, notari i síndic de Barcelona,
547, 554.
GUAL, Jaume, batlle de Vilafranca del Penedès, 69.

GUALBES, de la Batllòria, del braç militar,
293, 514.
GUALBES, del braç militar, 279.
GUALBES, muller de Joan Bonaventura de
Gualbes, 76.
GUALBES, Joan Bonaventura de, cavaller i
conseller de Barcelona, 56, 76, 80, 87, 90,
179, 221, 226, 230, 313, 491, 511, 520,
523, 536.
GUALBES, Lluís de, regent la vegueria de Barcelona, 230, 254, 269, 273, 293, 295, 313,
463, 520.
GUALBES, Miquel de, 15.
GUALBES, Onofre de, paborde de València i
sagristà de la Seu de Vic, 56, 57.
GUALBES I DE CORBERA, Francesc de, del
braç militar, 221, 226, 230, 273, 330, 491,
511, 514, 518, 523, 536.
GUALTER, Francesc, mestre de cases, 147.
GUAMIS, Francesc, notari i oficial del Consell
de Cent, 328.
GUÀRDIA, Tomàs, conseller i obrer del Consell de Cent, 49.
GUARDIOLA, Guerau, 293.
GUARDIOLA, Montserrat, doctor del Reial
Consell i assessor del General, 192, 221,
223, 224, 227, 228, 230, 232, 235, 236,
237, 238, 242, 244, 247, 248, 249, 251,
254, 256, 259, 260, 267, 272, 273, 275,
279, 293, 297, 299, 300, 302, 304, 309,
334, 338, 340, 341, 342, 343, 360, 364,
401, 403, 415, 567, 570, 571.
GUARMIS, Francesc, ajudant de l’escrivania
major del Consell de Cent, 213, 243.
GUERRA, Jaume, tapisser del General, 160.
GUIAMAR, Francesc, conseller de Barcelona,
256.
GUILLEM, “lo Calderet”, àlias “Fiter”, francès, lladre, 415.
GUILLEM, Pere, porter reial, 148.
GUILLEMÓ, Domenjó, àlias “lo Alacay de
Camadall”, francès, lladre, 408.
GUIMERÀ, conseller de Barcelona, 3.
GUIMERÀ, Francesc de, cavaller, 37, 38, 39,
85, 127, 128, 161, 165, 190, 193, 195,
197, 200, 214, 220, 222, 223, 224, 225,
226, 227, 228.
GUIMERÀ, Gispert de, cavaller, 548.
GUIMERÀ, Joan de, del braç militar, 221,
226, 230, 254, 272, 295, 301, 337, 341,
355, 386, 391, 514, 520, 536, 563.
GUINARD, Jeroni, jutge de Cort, 50, 51, 68.
GUISA, cardenal de, 257, 270.
GULE, Bartomeu, àlias “lo Batlle de les
Aigües”, de Sant Gaudens (França), lladre,
406, 409, 411.
GUTIÉRREZ, Joan, criat de Nicolau Vescomte Cataneo, 310, 311, 315, 316.
GUZMAN, Tomàs, provincial de l’orde de predicadors, 5.
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H
HENEGAS, Luis, aposentador major reial,
154.
HERÈDIA, doctor en lleis, 4.
HERÈDIA, Joan de, gascó, de Foix, àlias “el
Relogero”, lladre, 415.
HERETER, Jeroni, burgès de Perpinyà i diputat, 98, 99, 101, 102, 107, 108, 111, 113,
115, 120, 121, 129, 138, 139, 528.
HERETER, Ramon, diputat local de Perpinyà,
66.
Hongria, 182; prínceps d’, 350, 356, 357,
563, 564.
HORTAFÀ, Berenguer d’, 274.
HORTAFÀ, Bernat d’, del braç militar, 399.
HORTOLÀ, 161.
HOSPITAL, Miquel, diputat local de Girona,
145.
HOSPITAL, Onofre Aleix d’, conseller de Barcelona, 255, 273, 279, 293, 294, 297, 302,
337, 341, 342, 384, 386, 399.
Hospitalet, l’ (Barcelonès), 271.
HUGUET, Joan, diputat local de Vilafranca
del Penedès, 145.
HURTADO DE MENDOZA I DE LA CIERVA, Diego, príncep de Melito, duc de Francavila i lloctinent general de Catalunya i
comtats de Rosselló i Cerdanya, 156, 157,
159, 187, 206.
I
IBARS, Francesc Nicolau, collidor i guarda
dels drets de la bolla de plom i segell de cera
en la taula de Barcelona, 34, 36.
ICART, Anna d’, sogra del vescomte de Canet,
334.
ICART, Bernat, porter reial, 441, 446, 459.
ICART, Cristòfor, 4.
ICART, Francesc, diputat local de Vilafranca
de Conflent, 200, 203, 272.
ICART, Joan Bernat, porter del General, 229,
238, 239, 333, 334, 359, 567.
ICART, Lluís d’, doctor en lleis i batlle general
de Catalunya, 209, 305, 330, 435, 443.
Igualada (Anoia), 404, 405, 406, 407, 412,
413, 414; sometent d’, 404, 406, 413.
IGUALADA, Ramon, diputat local de Lleida,
3.
Illa (Rosselló), vescomtat d’, 485.
INCLA, Salvador, 553.
ISABEL DE PORTUGAL, muller de Felip I
de Catalunya, 227, 245.
ISERN, Damià, prevere i diputat local de
Montblanc, 11.
Itàlia, 99, 110, 157, 199, 209, 306, 348, 403,
414, 451.
IVORA, 139.

IVORRA, de la Guàrdia, 341.
IVORRA, menor, del braç militar, 501.
IVORRA, Bartomeu Joan d’, 330.
IVORRA, Bernat d’, 121.
IVORRA, Bernat Joan d’, conseller de Barcelona, 90, 91, 230, 272, 273, 274, 386.
IVORRA, Bernat Joan d’, cavaller i prior, 176,
514, 536, 548.
IVORRA, Gaspar d’, del braç militar, 121,
126, 206, 230, 273, 279, 295, 386.
IVORRA, Guillem Joan d’, del braç militar,
457, 507, 520.
J
JACAS, de l’orde de predicadors, 148.
JÀFER I MARIMON, Francesc, del braç militar, 501.
JANER, Bernat, notari, 112.
JANER, Jaume, mercader i defenedor de la
mercaderia de Barcelona, 397.
JANER, Macià, argenter del General, 403.
JAUME I DE CATALUNYA, 151.
JAUME II DE CATALUNYA, 586, 587.
JAUME, mercader i conseller de Barcelona,
147.
JAUME, prevere de l’església de Santa Maria
del Pi de Barcelona, 162.
JAUMET, bandoler de la quadrilla d’en Sender, 365, 366.
JERONI, predicador del monestir de Santa Caterina de Barcelona, 143.
JOAN II DE CATALUNYA, 588.
JOAN, 544.
JOAN, català, lladre, 409.
JOAN, estranger, lladre, 406.
JOAN, estranger, mosso d’en Carbó, d’Igualada, 409.
JOAN, fadrí estranger, habitant d’Igualada,
410.
JOAN, Arnau, pastor, francès, lladre, 409,
411.
JOAN, Francesc, apotecari i collidor dels drets
del General i conseller, 22, 23, 147.
JOAN, Pere de Cristòfor, diputat local de Tortosa, 13.
JOAN, Rafael, secretari de Carles I, protonotari reial, 15, 16, 20, 22, 27, 33, 34, 35, 37,
38, 44, 165.
JOAN CARLES, 407.
JOANA DE CASTELLA, reina, 53, 74.
JOFRE, Joan, doctor del Reial Consell Civil,
51, 170, 171, 270, 307, 315, 324, 333, 488.
JOPÍ, Joan, doctor del Reial Consell Civil,
169.
Jorba (Anoia), senyor de, 405.
JORBA, Lluís, notari de Barcelona, 112.
JORDÀ, ardiaca de Girona, 301.
JORDÀ, ardiaca de Tortosa, 175.
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JORDÀ, monjo carmelita, 63.
JORDÀ, Onofre, canonge de Tortosa i oïdor
de comptes, 65, 67, 71, 74, 76, 77, 82, 83,
96.
JORDÀ, Pere, assessor de la Diputació local de
Lleida, 37.
JORDANA, Jaume, diputat local de Castellbó,
53, 123.
JORDI, Lluís, botiguer de Barcelona, 554.
JOSA, Bernat de, abat del monestir de Sant
Salvador de Breda, 189, 208, 230, 244,
246, 247, 248, 249, 250, 252, 254, 290.
JOSA, Gaspar de, del braç militar, 272, 273,
293, 301.
JOSA, Guillem de, senyor de Madrona, 119,
211.
JOSA, Joan de, del braç militar, 405.
JOSA, Isabel de, vegeu ORRIT, Isabel d’.
JOSEP, de la companyia dels “Migos”, 121.
JOVELL, Francesc, notari de Barcelona, 28.
JOVELLS, Joan, assessor del General, 62, 63.
JUBÍ, Joan, framenor, dit bisbe de Gràcia, bisbe titular de Constantina Numídia (Algèria), 14, 23, 79, 91, 95, 100, 105, 108,
114, 121, 122, 125, 126, 139, 145, 147,
148, 178, 189, 199, 208, 269, 304.
JUCLÀ, 477.
JULI III, papa, 37.
JULI IV, papa, 174, 175.
JUNYENT, ciutadà de Barcelona, 523, 549,
550.
JUNYENT, Enric de, del braç militar, 273.
JUNYENT, Francesc de, del braç militar, 91.
JUNYENT, Galceran de, del braç militar, 95,
230.
JUNYENT, Miquel Joan de, del braç militar,
341, 399.
JUNYENT, Pere de, del braç militar, 274, 477.
JUNYENT DE PALOU, 161.
JUSÀ, Valentí Girbau, guarda de la bolla en la
taula de Barcelona, 9.
JUSTINIANO, general de l’orde dels frares
predicadors i cardenal, 324.
L
LABO, Joan, diputat local de Balaguer, 34.
Lacoma, la, rectoria de, 490.
LAFUENTE, Pedro, procurador de Dionís Enríquez, 213.
LAGUNILLA, vegeu MARTÍNEZ DE LAGUNILLA, Lope.
LANINA, àlias “Palau”, lladre, 406.
LANUZA, noble, 330.
Laredo (Cantàbria), 88, 324.
LARGUÉS, Joan, manifest de la bolla de Barcelona, 46, 171, 341.
LARGUÉS, Sebastià, manifest de la bolla de
Barcelona, 171.

LASARTE, inquisidor, 147.
LATRAC, Domingo de, alacai, lladre, 409.
LEMOSÍN, Pere Batista, capità genovès, 310,
311, 314, 316.
LEU, Gaspar, mercader de Barcelona, 420,
535.
LEVA, Sanç de, capità de galeres, 269, 379.
LIENTES, Martí de, àlias “l’Arbarderet de Tamarit”, lladre, 415.
LIURA, Bernat, diputat local de Tortosa, 22.
LLACUNA, baró de la, 51, 71, 86, 399, 479,
527, 528, 529, 531, 533.
LLANÍS, 391.
LLAURADOR, Rafael, apotecari i jurat en cap
de Vilafranca del Penedès, 69.
LLEDONER, Andreu, collidor del General,
14.
Lleida (Segrià), 11, 16, 19, 97, 146, 148, 150,
158, 167, 170, 175, 176, 177, 187, 188,
199, 297, 345, 350, 414, 431, 474, 479,
486, 487, 488, 489, 530; bisbe de, 30, 176,
486; diputació local de, 66; paers de, 486;
Seu de, 188; síndic de, 151, 153.
LLEIDA, lladre, 407, 409.
LLEÓ X, papa, 144, 238, 242, 275, 278, 282.
LLEONART, Joan, sobrecollidor de la col·
lecta de llevant, 155.
LLEVANERES, Pau Marc, escrivà peticionari
de la Reial Cancelleria, 4.
LLEVANERES, Rafael, collidor dels drets dels
safrans del General i guarda de la bolla en la
taula de Barcelona, 52, 58, 100.
Llinars del Vallès (Vallès Oriental), 423; senyor de, 242, 243, 244, 250, 391.
LLOACES I PERES, Ferran de, bisbe de Lleida
i Tortosa, arquebisbe de Tarragona, visitador dels oficials reials, canceller i diputat,
35, 77, 89, 90, 91, 115, 125, 128, 162.
LLOBET, Joan, oficial del General, 313.
Llobregat, riu, 181, 182, 192.
LLOBREGAT, Pere, doctor del Reial Consell
Civil, 47, 138, 197, 242, 243, 244, 245,
246, 258, 265, 273, 301, 307, 324, 403,
414, 417, 425.
LLOMBAI, marquès de, 32.
LLOPART, doctor en teologia, frare franciscà,
340.
LLORDÀ, Jaume de, del braç militar, 273.
LLORDÀ, Joan de, del braç militar, 279.
LLORENS, Joan, de Castigaleu, lladre, 409.
LLORENS, Joan, jutge de Cort i advocat dels
pobres, 13, 14, 46, 48.
LLUÍS I, rei de França, 582, 583.
LLULL, menor, del braç reial, 295.
LLULL, Galceran Pau, del braç militar, 56,
221, 226, 231, 232, 233, 234, 236, 272,
273, 274, 275, 293, 301, 313, 337, 355,
485, 514, 520, 523.
LLULL, Joan, 255.
LLULL, Joan Lluís, ciutadà de Barcelona, 38,
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39, 91, 93, 105, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 151, 190, 193, 195, 197,
214, 216, 217, 221, 222, 223, 224, 225,
227, 228, 229, 230, 232, 234, 235, 236,
237, 238, 239, 244, 245, 246, 247, 248,
249, 250, 252, 254, 255, 256, 258, 259,
260, 261, 265, 266, 267, 271, 272, 273,
274, 275, 278, 279, 285, 289, 294, 299,
300, 301, 305, 313, 334, 336, 337, 338,
339, 340, 341, 342, 343, 346, 353, 355,
356, 357, 362, 363, 364, 371, 373, 390,
391, 433, 456, 457, 458, 462, 466, 471,
472, 473, 474, 477, 481, 484, 487, 491,
492, 493, 498, 507, 509, 511, 512, 515,
516, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525,
536, 537, 538, 539, 540, 542, 543, 544,
549, 550, 561, 563, 564, 568, 569, 570,
571.
LLULL, Joan Pau, del braç reial, 341.
LLULL, Lluís, del braç militar, 279.
LLULL, Pau, 477.
LLUPIÀ, 386.
LLUPIÀ, abat, 54, 139.
LLUPIÀ, de les Planes, 278.
LLUPIÀ, Carles de, 226.
LLUPIÀ, Pere de, 86.
LOAZES, Ferran de, vegeu LLOACES I PERES, Ferran de.
LOP, Francesc, 440.
LOR, 530.
LORDAT, Gaspar de, 4.
LORDAT, Joan de, del braç militar, 272, 274,
275, 295, 313, 399, 420.
LORÉS, Joan, advocat dels pobres de la Reial
Audiència, 13.
LOSADES, canonge de Barcelona, 30.
LOTARI, emperador, 582, 583.
LUNAS, Joan, conseller de Barcelona, 59.
LUSSÀ, Montserrat, portaler del portal de Sant
Antoni, 120.
M
Madrid, 129, 137, 166, 181, 184, 196, 205,
208, 266, 290, 321, 398, 421, 441, 464,
466, 471, 472, 572, 577, 582.
MADRUZZO, Cristóbal, bisbe de Trento i cardenal, 32.
MADUIXER, Gabriel, ciutadà de Barcelona i
assessor del governador de Catalunya, 332,
351.
MAGRIÀ, Joan, diputat local de Camprodon,
12.
MAI, abat, 398.
MAI, Miquel, vice-canceller del Consell Suprem d’Aragó, 9, 10, 13, 16.
MAIG, Rafael, diputat local de Castelló d’Empúries, 12.
MAIMÓ, Ferran, 203, 240.

MAIMÓ, Gaspar, comanador de l’orde de Sant
Joan de Jerusalem, 514, 520, 549.
MAIMÓ, Onofre, 330.
MAJORAL, Esteve del, àlias “lo Cabrero” i “lo
Carabaret”, pastor d’Arança, lladre, 406,
409, 411.
Màlaga (Andalusia), 188; bisbe de, 320.
MALARS, cambrer, 211.
MALARS, prior, 97.
MALARS, Jeroni, algutzir, 50, 211.
MALDONADO, frare, 541, 543.
MALENDRIC, canonge, 363, 570.
MALENDRIC, Joaquim, conseller de Barcelona, 370.
MALER, Pal·ladí, diputat local de Perpinyà, 13.
MALLA, Felip de, 474.
MALLA I DE MARLÈS, Francesc de, 3, 20,
254, 272, 278, 293, 301, 386.
MALLO, Ramon de, de Bualart (França), lladre, 409, 411.
MALLO, Domenjó de, lladre, 409, 411.
Mallorca (Balears), 35, 85, 111, 163; balliu de,
272, 273, 295; bisbe de, 325, 371, 372; regne de, 15.
MALO, Agustí, secretari de la Inquisició, 204,
229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,
238, 247, 248, 249, 250, 306, 317, 319,
416, 427.
Malta, 33, 141, 166, 167, 168, 170, 171, 182,
188.
MANAGAT, doctor en lleis, 119.
MANDONA, de, 131.
MANIQUES, bisbe, de l’orde de Sant Agustí,
241, 243, 246.
Manresa (Bages), 71, 432, 433; diputat local
de, 195; síndics de, 544, 546.
Manresana, la (Prats de Rei, Anoia), 303, 470,
532.
MANRIQUE, Jeroni, inquisidor, 220, 221,
225, 239, 243, 252.
MARC, Antoni, àlias “Príncep”, lladre, 531.
MARC, Joan, ciutadà de Barcelona i procurador dels pobres de la Reial Audiència, 156.
MARC, Rafael Jaume, del braç militar, 272.
MARCO, fisc dels comissaris de l’escusado,
433.
MARCO, Marc, prevere, procurador i domer
de la comunitat de Sant Pere de Barcelona,
174, 497.
MARGARIT, 111.
MARGARITA, vegeu ALAGÓ, Margarida d’.
MARIA DE CASTELLA, muller d’Alfons IV el
Magnànim, 448, 586, 588.
MARIMON, Bernat Joan Guerau de, sobrecollidor de la col·lecta de llevant, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 70, 71, 72,
214, 216, 217, 218, 221, 226, 230, 272,
273, 279, 295, 299, 301, 341, 342, 343,
346, 357, 359, 362, 364, 386, 399, 507,
511, 520, 564, 566, 568, 570, 571.
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MARIMON, Francesc de, del braç militar,
121, 129, 534.
MARIMON, Guerau de, del braç militar, 501,
511, 514.
MARIMON, Onofre de, conseller de Barcelona, 29, 127.
MARIMON, Plegamans de, del braç militar,
230, 272, 273, 399, 473, 501, 514, 518, 523.
MARIMON DE SALTELLS, Onofre de, comanador de l’orde de Sant Joan de Jerusalem, 167.
MARLÈS, Francesc, 1.
MARLÈS, Jeroni, del braç militar, 536.
MARLÈS, Simó de, senyor de Sant Guim de la
Rabassa, 355, 386, 391.
MARLÈS I DE MALLA, Francesc, algutzir
reial, 163.
MARQUET, Galceran, conseller de Barcelona,
49.
MARROQUÍ, Joan Francesc, conseller de Barcelona, 53.
MARSÍ, Antic, conseller de Barcelona, 185.
MARTÍ I DE CATALUNYA, 342.
MARTÍ, doctor en lleis i conseller de Barcelona, 173.
MARTÍ, Bartomeu, doctor del Reial Consell,
38, 84.
MARTÍ, Galderic, algutzir del General, 7, 15,
36.
MARTÍ, Joan, síndic de Vic, 431.
MARTÍN PER, Antoni, lladre, 416.
MARTÍNEZ DE LAGUNILLA, Lope, inquisidor i bisbe d’Elna, 75, 79.
MARTÍNEZ DEL VILLAR, Martí, bisbe de
Barcelona i visitador general dels oficials
reials a Catalunya i comtats de Rosselló i
Cerdanya, 377, 378, 404, 464, 478.
Martorell (Baix Llobregat), 92, 135, 136, 201,
372; carrer del Sant Esperit, 93; hostal del
pou, 92; hostal d’en Llopart, 92.
Mas, senyor del, 242.
MAS, Antoni, escrivà de manament, 187, 270,
275, 281, 292, 293.
MAS, Antoni, diputat local de Camprodon,
52.
MAS, Felip Agustí, escrivà de manament, 43,
47, 79.
MAS, Joan, algutzir reial, 414.
MAS, Joan, diputat local de Tarragona, 52.
MASCARÓ, Bernat Joan, diputat local de Vilafranca del Penedès, 52.
MASDEMUNT, Francesc, burgès de Perpinyà,
305.
MASFERRER, Gaspar, beneficiat de Barcelona, 63.
MASIUS, Felip Agustí, escrivà de manament,
47.
MASNOVELL, frare franciscà, 410.
MASNOVELL, doctor en lleis i assessor del veguer de Barcelona, 109.

MASNOVELL, Jeroni, obrer del Consell de
Cent, 25.
MASNOVELL, Rafael Joan, ciutadà de Barcelona i advocat, 334, 340, 342, 360, 364,
384, 385, 388, 402, 421, 432, 433, 458,
459, 460, 461, 471, 473, 475, 476, 478,
479, 493, 498, 499, 505, 506, 512, 521,
522, 524, 527, 531, 537, 542, 544, 548,
553, 554, 556, 557, 558, 567, 570, 571.
MASSIP, Bernat, escrivà reial de manament,
220, 224, 225, 232, 234, 235, 240, 241,
242, 244, 245, 248, 249, 265, 271, 274,
275, 296, 324, 353.
Mataró (Maresme), 6, 111, 434.
MATEU, Jaume, correu, 255.
MATEU, Jaume, d’Igualada, paraire i lladre,
406, 409, 410.
MAXIMILIÀ II, emperador, 32, 39, 183.
MECA, Bernat, del braç militar, 175, 190,
195, 197, 204, 221, 226, 227, 228, 232,
235, 237, 255, 257, 258, 259, 260, 261,
265, 266, 267, 271, 272, 273, 275, 279,
290, 293, 295.
MECA, Francesc, de Sabadell, 84.
MECA, Galceran, senyor de Vergós, donzell,
assessor del General i diputat, 11, 98, 99,
101, 102, 113, 114, 120, 124, 129, 130,
255, 334, 336, 337, 338, 339, 399, 457,
473, 477, 514, 536.
MECA, Jeroni, veguer de Barcelona, 413, 418,
443.
MECA, Joan, del braç militar, 301.
MECA, Martí Joan, de la vegueria d’Urgell, diputat, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19.
MECA, Martí Joan, del braç militar, 226, 301,
386.
MECA, Martí Joan, menor, credencer dels salaris dels jutges de la Rota i exactor del General, 17.
MECA, Miquel, del braç militar, 491, 514.
MEDICI, Giovan Angelo de, cardenal, 92.
MEDINACELI, duc de, 174.
MEDINACELI, duquesa de, 174, 175.
MEIÀ, Francesc de, del braç militar, 273, 518.
MELITO, príncep de, 156, 157, 161, 162,
187, 188, 189, 191, 212, 315, 320, 325,
326, 347, 471.
MELITO, princesa de, 310.
MENCIÓ, notari, 238.
MENDOZA, Amador de, comanador, 273,
295.
MENDOZA, Diego de, 239.
MENDOZA, Joan de, capità de la guàrdia del
lloctinent general, 240, 305.
MENDOZA, Rodrigo de, inquisidor, 212,
243, 308, 396.
Menorca (Balears), 93, 151, 307.
MERCER, Francesc, porter del General, 10,
18, 29, 33, 34.
MESSEGUER, notari de Barcelona, 213.
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Messina (Sicília), 168; far de, 71, 85.
MESTRE, Jaume, porter del General, 23, 39,
71, 73, 130.
Milà (Itàlia), 116, 351.
MILO I D’ARAGÓ, Marianna, 269.
MIQUEL, 119.
MIQUEL, Pau, frare del convent de Sant
Agustí de Barcelona, 241, 243.
MIQUEL, Pere, diputat local de Cervera i de
Tàrrega, 32, 77.
MIQUEL, Riembau, del braç militar, 277.
MIR, ciutadà de Barcelona i doctor en lleis,
542, 549, 551.
MIR, consultor del General, 360, 384, 385,
388.
MIR, notari de Barcelona, 115.
MIR, Francesc, diputat local de Tàrrega, 183.
MIR, Montserrat, collidor dels drets dels safrans del General, 48, 50, 74.
MIRALLES, Benet Tomàs, guarda ordinari del
portal de Sant Antoni de Barcelona, 143, 397.
MIRALLES, Miquel, jutge de la Rota, 30, 31,
80, 97, 154.
MIRALLES, Salvador, guarda del portal de Sant
Antoni de Barcelona, 64, 120, 137, 138.
MIRÓ, Joan, mestre en teologia i prior del monestir dels frares predicadors de Barcelona, 9.
MIRÓ, Josep, domiciliat a Girona, donzell i
oïdor de comptes, 42, 43, 49.
MITJAVILA, Joan, 236.
MITJAVILA, Jaume de, ciutadà i conseller de
Barcelona, algutzir ordinari i sobrecollidor de
la col·lecta de ponent, 20, 61, 62, 63, 65, 66,
68, 70, 78, 82, 86, 88, 89, 95, 96, 97, 100,
101, 104, 106, 108, 111, 115, 120, 124, 126,
127, 128, 129, 131, 132, 134, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 173, 188, 190, 195, 198, 205,
214, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 230,
232, 235, 236, 237, 238, 240, 246, 250, 252,
254, 256, 258, 259, 260, 265, 266, 267, 272,
273, 274, 278, 279, 290, 295, 301, 399.
MITJAVILA, Miquel Àngel, sobrecollidor de la
col·lecta de ponent, 126, 128, 166, 176, 473,
501, 511.
MO[...], Guillem, porter, 400.
MÒDICA, comte de, 7.
Moià (Bages), 71, 156.
MOIÀ, Lluís, diputat local de Tàrrega, 11.
MOIXÓ, Lluís Joan, escrivà major de la Governació General de Catalunya, 15, 26.
MOLA, doctor en lleis, 304.
MOLA I DE VALLTERRA, Pere de, del braç militar, 355.
MOLINER, Pere, diputat local de la Seu d’Urgell, 33.
MOLINS, Antoni, àlias “lo Guerxo” i “l’Oncle”,
pastor de Samatan (França), lladre, 408, 409,
410.
MONER, Esteve, diputat local de Camprodon,
471.

MONJO, Antoni, diputat local de la Vall d’Aran,
476.
MONJO, Joan, notari públic de Barcelona, 66.
MONTAGUT, cavaller, 118.
MONTAGUT, Francesc de, del braç militar,
337.
MONTAGUT, Mateu de, procurador del monestir de Santa Maria de Ripoll, 416.
MONTAGUT, Miquel de, del braç militar,
272, 337, 399.
MONTAGUT, Tomàs, gascó, lladre, 415.
MONTANER, Francesc, ardiaca major de Barcelona, doctor del Reial Consell Civil i canceller,
28, 29, 31, 32, 34, 48, 55, 65, 78, 82, 92, 111,
156, 162, 195, 197, 200, 206, 233, 265, 295,
307, 310, 315, 316, 328, 329, 333, 340, 346,
347, 383, 403, 414, 417, 464, 469, 476, 479,
483, 529.
MONTANER, Josep, advocat dels pobres de la
Reial Audiència i assessor del General, 32, 43,
44, 45, 47, 49, 50, 51, 56, 57, 64, 186, 187,
192.
MONTANYOLA, Francesc, diputat local de
Montblanc, 21.
Montblanc (Conca de Barberà), 5, 8, 365, 369;
cort de, 586.
MONTBUI, 93.
MONTBUI, Francesc de, del braç militar, 272.
MONTBUI I DE TAGAMANENT, Elisabet
de, muller de Berenguer d’Oms, 3.
Montcada ( Montcada i Reixac, Vallès Occidental), 305; baronia de, 226.
MONTCADA, Francesc de, comte d’Aitona,
136, 137, 278, 419, 489.
MONTCLÚS, Martí, collidor dels drets dels
safrans del General a Mataró, 199, 212,
251.
MONTCLÚS, Mateu, àlias “lo Rei”, de Campelles (Aragó), lladre, 406, 409, 410.
MONTCLÚS, Montserrat, guarda ordinari de la
bolla a Barcelona i collidor dels drets dels safrans, 74, 77, 270, 519.
MONTEAGUDO, comte de, 311.
MONTELLA, Benet, diputat local de la Cerdanya, 471.
MONTEROLS, Rafael, conseller de Barcelona,
49.
Montfalcó d’Agramunt (Urgell), 10.
MONTFALCÓ, Rafael de, del braç militar, 355.
MONTFAR, Montserrat, ciutadà de Barcelona,
doctor en lleis i oïdor de comptes, 559.
MONTLUÍS, Gabriel, vegeu, MONYÓS, Gabriel.
MONTMANEU, Francesc, diputat local de
Montblanc, 52.
MONTMANY, Pere de, ajudant del racional del
General, 329.
MONTOLIU, Pere Ramon, 2.
MONTORNÉS, Joan, diputat local de Tortosa,
52, 101.
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MONTRODON, Baltasar de, conseller de
Barcelona, 185.
MONTSERRAT, Francesc de, 536.
MONTSERRAT, Pere de, doctor en lleis, 461,
474.
Montsó (Llitera), 9, 10, 11, 12, 27, 28, 29,
30, 44, 45, 118, 141, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 153, 156; cort de,
278, 584.
MONTSUAR, senyor de Favara, 549.
MONTSUAR, Josep de, canonge de Lleida,
337, 342, 343, 355.
MONTSUAR, Marc Antoni de, senyor de Favara, 226, 255, 337, 338, 355, 379, 563.
MONTSUAR, Onofre de, balliu de Mallorca,
230, 293, 301.
Monver (França), 306.
MONYÓ, Josep, diputat local de Lleida, 471.
MONYÓS, framenor, 49.
MONYÓS, Gabriel, ciutadà de Barcelona i causídic, 391, 392.
MOR, Miquel, diputat local de Puigcerdà, 66.
Mora (Ribera d’Ebre), 41, 42.
MORA, Joan, de la Cerdanya, lladre, 409, 411.
MORA, Ramon, de la Cerdanya, 409, 411.
MORADELL, Domènec, conseller de Barcelona, 25.
MORAI, Andreu, sots-batlle de la Pobla de
Claramunt i comissari reial, 409, 410, 411.
MORATÓ, Domènec, sobrecollidor de la col·
lecta de ponent, 62, 63, 65, 66.
MOREJON, Pere, visitador del monestir de
Jonqueres, 103, 105, 106, 108.
MORELL, doctor en lleis, 594, 599.
MORELL, Simeó, diputat local de Vilafranca
del Penedès, 41.
MORER, Pere, d’Ullà, 9.
MORERA, Guillem, porter reial, 423.
MORI, de Vilana, del braç militar, 301.
MORRA, Bernat, 254.
Morvedre (Castelló de la Plana), 523.
Mosset (Conflent), castell de, 161.
N
NADAL, Joan, calceter, collidor i guarda dels
drets de la bolla de plom i segell de cera de
la taula de Barcelona, 28, 34, 117.
NADÓ, Pere, doctor en lleis i assessor de la diputació local de Girona, 112.
Nàpols (Itàlia), 111, 116, 130, 131, 140, 195,
211, 269; almirall de, 116, 153, 176, 341,
345, 346, 347, 358, 363, 563, 565, 569,
571.
Narbona (França), 582, 584; governador de,
210.
NA ROSICA, Joan, estranger, habitant d’Igualada, 409.
NATO, Narcís, diputat local de Girona, 33.

NATO, Narcís, sobrecollidor de la col·lecta de
llevant, 70, 71, 72.
NATO, Jeroni, sobrecollidor de la col·lecta de
llevant, 58, 60.
NATO, Pere, assessor del diputat local de Girona, 143.
Navarra, regne de, 131.
NAVEL, Galceran de, ciutadà de Barcelona i
conseller en cap, 115, 272, 293, 294, 297,
431, 450, 456, 457, 458, 471, 481, 491,
492, 493, 498, 499, 502, 511, 512, 514,
516, 519, 520, 521.
NAVÉS, diputat local de Vic, 145.
NEGRELL, Antoni, doctor del Reial Consell
Civil, 158, 169, 170, 171, 197, 264, 265,
307, 315, 320, 324, 468, 476, 478, 479,
495, 496.
Nuestra Señora de Guadalupe (Cáceres), 525.
O
Òdena, conca d’ (Anoia), 404, 405, 408, 412,
413.
Olesa (Baix Llobregat), hospital d’ , 479.
OLIVA, Antoni, doctor en lleis, 512, 537,
542, 544, 548, 549, 551, 553, 554, 556,
557, 558.
OLIVA, Gabriel Joan d’, del braç militar, 293,
301.
OLIVA, Gervasi, beneficiat de Barcelona, 63.
OLIVARES, algutzir reial, 184.
OLIVER, mestre en teologia i prior del monestir de Natzaret de Barcelona, 549.
OLIVER, Antoni, cònsol dels llibreters de Barcelona, 540.
OLIVER, Damià Pere Esteve, diputat local de
Camprodon, 34.
OLIVER, Ferran, 330, 379, 380, 477.
OLIVER, Joan, del braç militar, 230, 254, 337.
OLIVER, Miquel, cavaller i diputat, 33, 74,
75, 76, 79, 82, 84, 88, 89, 95, 96, 97, 119,
167, 177, 190, 193, 195, 197, 214, 216,
217, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 228, 230, 232, 235, 236, 237, 238,
244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252,
254, 255, 256, 259, 266, 267, 272, 273,
274, 275, 278, 279, 286, 289, 295, 312,
341, 382, 383, 386, 387, 388, 398, 399,
433, 448, 451, 452, 464, 471, 472, 474,
481, 484, 487, 491, 498, 499, 501, 507,
509, 511, 512, 520, 521, 522.
OLIVER I DE BOTELLER, Josep, assessor i
advocat ordinari del General, 99, 102, 112,
113, 120, 123, 131, 132, 134, 137, 141,
144, 146, 148, 149, 155, 164, 165, 168,
169, 172, 177, 180.
OLIVERES, Jaume, canonge de Barcelona,
83, 108, 189, 208, 269, 310, 311, 339,
368, 378, 413, 552.
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OLIVERS, Jaume, porter ordinari del General,
136.
OLIVO, Francesc, paborde del priorat canonical de Sant Pere dels Arquells, 491.
OLIVO, Joan, donzell i diputat, 1, 6, 7, 8, 9.
OLLER, 159.
OLLER, Climent, racional del General, 163,
173, 176, 183, 219, 280, 306, 307.
OLLER, Francesc, 440.
Olot (Garrotxa), 17.
OLUJA, Gabriel Joan d’, del braç militar, 313.
OLZINELLES, Miquel, canonge de Lleida i
oïdor de comptes, 95, 143, 146, 147, 148,
150, 158, 163, 174, 175, 176.
OMS, Antoni d’, del braç militar, 124, 301,
391, 477.
OMS, Berenguer d’, 3.
OMS, Conrad d’, ciutadà de Barcelona, 511,
515.
OMS, Jaume d’, ciutadà de Barcelona i diputat,
465, 467, 470, 479, 540, 541.
OMS, Joan d’, 293.
OMS, Miquel d’, canonge d’Elna i de Barcelona, abat de Santa Maria d’Arles, receptor del
General i diputat, 32, 34, 35, 36, 38, 39,
40, 70, 81, 98, 99, 106, 108, 110, 336,
523.
OMS, Miquel d’, ciutadà de Barcelona, conseller en cap i diputat, 132, 133, 177, 180,
181, 199, 201, 202, 203, 205, 206, 207,
208, 211, 221, 233, ,253, 254, 258, 259,
269, 270, 271, 281, 283, 286, 289, 309,
313, 326, 337, 355, 382, 391, 422, 436,
456, 474, 477, 481, 511, 512, 513, 514,
517, 518, 523, 526, 532, 533, 536, 537,
538, 540, 542, 549, 550, 599.
OMS, Miquel d’, pare del diputat reial Miquel
d’Oms, 258.
OMS, Rafael d’, ardiaca de Tarragona i de Girona, i oïdor de comptes, 518, 520, 523,
524, 541, 548, 549.
Orà ( Algèria), 102, 139, 140, 141.
Oriola, bisbe d’, 555, 556.
ORÍS, Rocafort d’, algutzir ordinari de la Règia
Cort, 82, 82, 94, 423.
ORNOS, Ivó, procurador de Miquel Terça,
173.
OROL, Martí Joan d’, del braç militar, 511.
ORRIT, Isabel d’, muller de Guillem de Josa i
de Cardona, 119.
ORTEU, Antoni, notari i procurador dels pobres de la Reial Audiència, 77.
ORTIELLA, Pere, àlias “lo Moliner d’Oronés”, lladre i bandoler, 411, 415.
ORTIZ DE CABRERA, del braç militar, 501.
ORTIZ DE CABRERA, Jaume, 279.
ORTIZ DE CABRERA, Jeroni, senyor de Concabella, 230, 255, 272, 273, 274, 293, 295,
337, 341, 457.
ORTIZ DE CABRERA, Onofre, 272.

ORTIZ DE CABRERA, Segimon, donzell, domiciliat a Barcelona, 457, 491, 519, 523,
536.
ORTODÓ, Andreu, diputat local de la Seu
d’Urgell, 65.
ORTODÓ, Jaume, diputat local de la Seu
d’Urgell, 2.
Osca (Aragó), bisbe d’, 121, 122.
OSÒRIO, Lluís, 141.
OSSET, doctor en lleis i oficial de la Inquisició,
269.
OSSET, Cosme, 148, 155.
OSSET, Damià, doctor del Reial Consell Criminal, 369.
OSSET, Francesc, doctor en medicina i oïdor
de comptes, 41, 77.
P
PACHECO OSORIO, Francisco, cardenal i arquebisbe de Burgos, 143, 144, 442.
PADILLA, Jordi, inquisidor, 188, 210, 212,
229.
PALAJAR, framenor del monestir de Sant
Francesc de Barcelona, 190.
Palamòs (Baix Empordà), 167, 204, 266, 309,
311, 521, 522, 523, 526, 527, 535.
PALAMÒS, comtessa de, 8
PALAU, de, frare, vegeu DESPALAU, frare.
PALAU, fuster i conseller de Barcelona, 185.
PALAU, 329.
PALAU, exactor del General, 382.
PALAU, Antic, vegeu DESPALAU, Antic.
PALAU, Blanca, vegeu, DESPALAU, Blanca.
PALAU, Enric, vegeu, DESPALAU, Enric.
PALAU, Esbert, vegeu DESPALAU, Esbert.
PALAU, Francesc, síndic de Tàrrega, 546.
PALAU, Frederic, vegeu, DESPALAU, Frederic.
PALAU, Joan, àlias “l’Ànima”, lladre, 409.
PALAU, Joan, àlias “lo Moreu Palau”, lladre,
404, 408, 409, 410.
PALAU, Joan, escrivà de manament, 275, 312.
PALAU, Lluís, 117.
PALAU, Miquel, conseller de Barcelona, 59.
PALAU, Miquel, vegeu DESPALAU, Miquel.
Palerm (Sicília), 122.
PALLAROLS, sots-batlle de Barcelona, 231.
Pallars, 116, 417; diputació local de, 100.
PALOMERES, Rafael, manifest de la taula de
Barcelona, 31.
PALOU, baró de, 399.
PALOU I MARC, Hug, 511, 520, 523, 548.
PAPIO, Jeroni, notari, 474.
PAPIOL, general dels mercedaris, 204.
PARAIRE, Antoni, diputat local de Montblanc, 41.
PARATGE, Simó, diputat local de Vic, 33.
París (França), 86.
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Pardo, el (Madrid), 514, 518, 520.
PAROLES, Joan, guarda del General, 90.
PASQUAL, Jeroni, doctor del Reial Consell
Civil i regent de València, 192, 197, 198,
222, 223, 224, 227, 228, 230, 232, 235,
236, 237, 238, 369, 463, 476, 479, 483,
484.
PASQUAL, Joan, 19, 20.
PASQUAL, Pere, diputat local de Puigcerdà,
12.
PASQUAL, Ramon, teòleg i prior del monestir
de Santa Caterina de Barcelona, 132, 147,
213, 549.
PASTORELLO, Octaviano, secretari del lloctinent general, Diego Hurtado de Mendoza,
210, 240, 280.
PAU III, papa, 36, 37.
PAU IV, papa, 88.
PAU I DE ROCABERTÍ, Antoni de, 186, 230,
255, 272, 301, 313, 338, 391, 394, 422.
PAULET, Onofre, mercader de Perpinyà, 481,
482.
PEDELLAS, Ramon de, lladre, 411.
PEDRALBES, notari de Barcelona, 134.
PEDRO, àlias “el Justero de Cornudella”, aragonès, lladre, 415.
PEDRO, estranger, lladre, 406.
PEDROLO, teòleg, del convent del Carme de
Barcelona, 549.
PEDROLO, Gabriel, escrivà de manament reial, 280, 281, 283, 284, 286, 287, 289,
290, 300, 304, 308, 320, 321, 325, 326.
PEGUERA, Alexandre de, 164, 226.
PEGUERA, Berenguer de, 301, 399, 457,
477, 511.
PEGUERA, Guerau de, 254, 386.
PEGUERA, Lluís de, 230, 274, 279, 293, 301,
511.
PEGUERA, Macià de, canonge de Tarragona,
301.
PEGUERA, Pere de, 330, 457.
PEIRÓ, Frederic, del braç militar, 272, 279.
PELEGRÍ, Bernat, de Lleida, capità, 273, 305,
399, 491, 520.
PELLICER, Bernat, ajudant de l’escrivania
major del General, 463, 507.
PELLICER, Bertran, de Fanàs de les Monjes
(França), lladre, 409, 411.
PERALTA, diputat del regne d’Aragó, 195.
PERDIGUÉS, Pere, de Rialp, lladre, 414.
PERE II DE CATALUNYA, 151, 277, 586.
PERE III DE CATALUNYA, 278, 586.
PERE, de Fanàs de les Monjes (França), lladre,
409, 411.
PERE MARTIR, paraire, diputat local de Puigcerdà, 3.
Perelada (Alt Empordà), 67.
PERELADA, vescomte de, 139.
PERET, Domeny, alacai, lladre, 409.
PERET, Guillem, 409.

PERILLAS, Ramon de, de Ster (França), lladre, 409.
Perpinyà (Rosselló), 4, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 37, 78, 99, 105,
124, 125, 126, 127, 130, 161, 167, 169,
170, 171, 174, 184, 185, 186, 187, 193,
194, 195, 196, 199, 220, 230, 236, 305,
306, 307, 308, 312, 396, 416, 421, 423,
425, 428, 429, 431, 432, 433, 435, 437,
439, 441, 453, 455, 481, 482, 531, 534,
544, 546, 567, 575, 581; cap de, 579; castell major de, 578, 579, 581; cavallers lleugers de, 211; cònsols de, 305; llotja de, 481,
482, 534, 538; síndic de, 170, 171.
PERPINYÀ, Carles, escrivent de l’escrivania
major del General, 414, 423, 424, 426.
PERPINYÀ, Joan, domiciliat a Perpinyà, doctor en lleis i diputat, 334, 336, 340, 367,
420, 439.
PI, Jeroni, llibreter de Barcelona, 540.
PICO, mestre en teologia, framenor, 14.
PIERRES, gascó, lladre, 415.
PINEDA, Jaume, doctor en lleis i visitador de
la sobrecol·lecta de llevant, 400, 433.
PINÓS, Francesc de, del braç militar, 272,
279, 376.
PINÓS, Jeroni de, procurador del monestir de
Santa Maria de Ripoll, 95, 416.
PINÓS, Joan de, 43.
PINÓS, Pere de, vescomte de Canet, 86, 205,
334, 337, 338, 339, 413.
PINÓS I DE CASTRO, Felip Galceran de, vescomte d’Èvol i diputat, 559.
PINTOR, Antoni, canonge de Barcelona i regent l’oficialitat del bisbe de Barcelona, 3.
PINTOR, Pere, àlias “Joan Pintor”, “Echafuego” i “lo Català de Maçoteres”, de Massoteres, lladre, 406, 409, 410.
PIQUER, Antoni, regent la Reial Cancelleria
de València, 13.
PIUS III, papa, 92, 175.
PIUS IV, papa, 101, 114, 116, 383.
PIUS V, papa, 360, 379, 382, 392, 398, 567,
574, 575.
PLA, Joan, de la Companyia de Jesús, 552.
PLA, Joan Simó, conseller segon de Barcelona,
173, 370, 523, 524, 525, 536, 537, 538,
539, 540, 542.
PLA, Mateu, doctor en lleis, 512.
PLA, Pau, abat de Sant Pere de Galligants, canonge de Barcelona i doctor del Reial Consell Civil, 95, 108, 120, 124, 127, 128, 131,
135, 136, 138, 169, 458, 501, 511, 512,
520.
PLA, Pau, menor, canonge de Barcelona, 481,
491.
PLA, Pau, regent del Consell Suprem d’Aragó,
441, 466, 472, 514, 518, 520, 556.
PLA, Pere del, àlias “Rey Gros”, lladre, 418.
PLANA, aragonès, de Visalibons, lladre, 415.
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PLANDESANS, diputat local de Manresa, 471.
PLANELLA, Ramon de, del braç militar, 301.
PLANES, 94.
PLANES, Gaspar, correu reial, 127.
PLANES, Jeroni, doctor del Reial Consell Criminal i assessor de la Governació General de
Catalunya, 186, 188, 342, 343, 401, 403,
418, 496.
POC, Damià, diputat local de Castelló d’Empúries, 145.
POL, Bartomeu Joan, ciutadà de Barcelona i
doctor en lleis, 135, 136, 138.
POL, Bernat Joan, doctor del Reial Consell
Criminal i regent de València, 169, 257,
270, 280, 310, 312, 408.
POL, Francesc Miquel, comanador de l’orde
de Sant Jaume de l’Espasa, 230, 272, 273,
279, 293, 313, 326, 341.
POL, Frederic, donzell, domiciliat a Barcelona,
226, 272, 301, 337, 473, 483, 520, 523.
POL, Joan Miquel, ciutadà i conseller de Barcelona, 254, 256, 491, 514, 519.
POLIT, Antoni, ajudant del racional del General, 75, 81, 83, 84, 136.
POLO, Joan, 323.
POMET, conseller de Barcelona, 132.
PONS, 491.
PONS, Joan, de Sarral, lladre, 410.
PONS I D’ ICART, Lluís, domiciliat a Tarragona, 420.
PONS I JAUSA, Ramon, de Saura (França),
lladre, 409, 411.
PONTS, de Montclar, 301.
PONTS, de Peramola, 300, 301.
PONTS, Antoni, diputat local de Puigcerdà,
34.
PONTS, Benet, sots-veguer de Barcelona,
397.
PONTS, Benet Joan de, assessor ordinari de la
diputació local de Tarragona, 30, 35.
PONTS, Gaspar de, de Ribelles, domiciliat a
Barcelona, del braç militar, 209, 230, 272,
273, 313, 337, 457, 501, 536.
PONTS, Joan de, de Ribelles, donzell, de la
vegueria d’Urgell, oïdor de comptes, 2, 5,
6, 7, 8, 9, 273, 330.
PONTS, Joan, prevere, diputat local de Cervera, 144.
PONTS, Miquel Joan de, algutzir ordinari del
General, 46, 48, 95, 273, 279, 293, 313,
330, 335, 523, 563.
PONTS, Sebastià de, 255.
PONTS SESCASES, Joan, doctor del Reial
Consell Criminal, 156, 400, 401, 464, 477,
493, 494, 496.
PORQUET, Miquel Joan, àlias “Tamaritet” i
“de Tamarite de Litera”, lladre, 415.
PORRALLÓ, Pere Jaume Francesc, especier i
obrer del Consell de Cent, 302.
PORTA, guarda ordinari del General, 306.

PORTES, Joan, prevere, procurador de la comunitat de preveres de Sant Pere de Barcelona, 155.
Portugal, 88; princesa de, 73, 82.
POSTUGUÈS, mestre en teologia de l’orde
del Carme, 148.
POTAU, Francesc, fuster del Consell de Cent i
conseller de Barcelona, 78, 132.
PRADO, Antoni, 43.
Prats de Rei, els (Anoia), 68, 71, 156.
PREIXANA, Benet Pau, ciutadà de Barcelona i
doctor en lleis, 197, 304, 309, 418, 421,
430, 431, 432, 433, 531, 537, 542, 549.
PREIXANA, Francesc, doctor en lleis, 401,
415.
PRUNERA, Tomàs, prevere, diputat local de
Montblanc, 1.
PUIG, abat, diputat i oïdor de comptes, 71.
PUIG, general de l’orde de la Mercè, 204.
PUIG, de Girona, 278.
PUIG, Esteve, doctor i advocat fiscal del Reial
Consell, 20, 24, 70, 94.
PUIG, Francesc, doctor del Reial Consell Criminal i assessor de la Governació General de
Catalunya, 84, 198, 200, 280, 414, 427,
436, 437, 469, 476, 477, 493, 494, 511,
512, 528, 530, 550, 551, 554, 600.
PUIG, Miquel, vegeu DESPUIG, Miquel.
PUIG, Miquel, abat de Santa Maria de Serrateix i diputat, 10, 11, 16, 17, 18.
PUIG, Onofre, ajudant de l’escrivà dels oïdors,
28.
PUIG, Pere, diputat local de Tremp, 52.
PUIG I FERRER, Francesc, del braç reial, 272.
PUIG I ICART, Antoni, doctor del Reial Consell Criminal, 208.
Puigcerdà (Cerdanya), 21, 112, 212, 217, 267,
268, 365, 367, 402, 418; diputació local
de, 184; diputat local de, 195; síndic de,
268, 269.
PUIGCERVER, Miquel Joan, diputat local de
Tremp i de Pallars, 62, 272.
PUIGDEPONS, Joan de, obrer del Consell de
Cent, 53, 226, 230, 255, 274, 275, 293,
301, 313, 338.
PUIGDERRODA, Antic, collidor dels drets de
les entrades i eixides en la taula de Barcelona, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 19, 20.
PUIGGENER, Damià, mercader de Barcelona,
108, 377, 517, 533, 534.
PUIGMARÍ, Gaspar de, del braç militar, 272.
PUIGVERD, prevere, 241.
PUIGVERD, Antoni, conseller del Reial Consell Criminal i assessor del General, 35, 37,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 156,
263.
PUIGVERD, Joan, 414, 471.
PUIGVERD DE GRAVALOSA, Joan, diputat
local de Balaguer, 42.
PUIGVERD DE GRAVALOSA, Pere, de la ve-
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gueria de Balaguer, diputat, 21, 22, 26, 27,
28, 29.
PUJADA, Tomàs, 119, 174.
PUJADES, Pere, 293.
PUJADES, Tomàs, donzell, domiciliat a Barcelona, 230, 272 313, 337, 341, 386, 391,
416, 419, 456, 457, 458, 462, 466, 471,
472, 473, 474, 477, 481, 485, 491, 493,
498, 499, 501, 502, 507, 509, 511, 512,
514, 518, 521, 522, 523, 524, 525, 536,
537, 538, 539, 540, 542, 548, 549, 550,
553, 572.
PUJALT, Pere Ninou, diputat local de Tàrrega, 185.
PUJO, Joan, escrivà de manament, 22.
PUJOL, Joan, porter reial, 184, 185, 186.
PUJOL, Salvador, diputat local de la Vall d’Aran, 100.
PUNTARRÓ, Pere, mercader i credencer dels
draps de la bolla de Barcelona, 117.
Q
QUADRE, paraire d’Igualada, 410.
“QUATRE GASCONS”, lladre, 406, 409,
410.
QUERALBS, canonge de Barcelona, 189, 208,
552.
QUERALBS, Francesc, monjo de Santa Maria
de Ripoll, 452, 582.
QUERALT, Antoni, credencer dels drets dels
safrans del General a les parts d’Urgell, 472,
495.
QUERALT, Gaspar de, canonge d’Urgell i
oïdor de comptes, 180, 181, 190, 206, 254,
281, 283, 290, 293.
QUERALT, Guerau de, senyor de Santa Coloma de Queralt, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 221, 222, 223, 224, 225, 227,
228, 232, 235, 237, 238, 247, 382, 386,
387, 388, 391, 394, 456, 523, 549.
QUERALT, Joan de, cavaller, 548.
QUERALT, Pere de, 379.
QUIMBALL, Pere de, àlias “Pocaroba” i “Caragoler”, francès, pagès lladre, 406, 409,
410.
QUINTANA, Antoni, canonge de Barcelona i
oïdor de comptes, 75, 285, 413, 465, 467,
484, 491, 529, 539, 540, 541.
QUINTANA, Esteve, candeler i conseller de
Barcelona, 201.
QUINTANA, Felip, abat de Sant Andreu de
Sureda, 69, 230, 378, 474, 484, 511, 514,
537.
QUINTANA, Joan, 32.
QUINTANA, Miquel, doctor del Reial Consell
Criminal i assessor del General, 64, 68, 70,
71, 72, 73, 77, 81, 89, 94, 97, 102, 103,
106, 120, 121, 156, 197, 280, 281, 283,

285, 286, 288, 298, 329, 333, 400, 427,
469, 494, 497, 498, 503, 504, 505, 506,
511, 512.
QUINTANA, Miquel Joan, doctor del Reial
Consell Criminal, 400, 408, 427, 469.
QUIRRA, comte de, 7, 120, 138, 205, 338,
340, 413.
QUIRZES, Guillem, ciutadà i conseller de Barcelona, 90, 91, 230.
R
RAHULL, Pere, menor, guarda dels drets del
General, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28,
30, 36, 37, 39, 40, 46, 47, 52, 58, 162.
RAINER, Francesc, diputat local de Montblanc, 66.
RAJADELL, Emmanuel de, del braç militar,
514.
RAJADELL, Joan de, del braç militar, 301,
457.
RAJADELL, Lluís de, senyor de Jorba, 301,
457, 514, 520, 536.
RAM, Josep, teòleg, prior del convent de Sant
Agustí, 549.
RAMÍREZ, doctor en lleis, monjo del monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona, 182,
187.
RAMON, estranger, domiciliat a la Pobla de
Claramunt, lladre, 406, 409.
RAMON, Bertran, de Xerda (França), lladre,
406, 409, 410.
RAMON, Joan, de Castellnou, lladre, 531.
RAMON, Pere, de Castellnou, lladre, 531.
RAMON, Víctor, francès, beneficiat de Vic,
535, 537.
RAMS, Benet, guarda i credencer dels drets
dels safrans del General, 12, 14, 67, 69.
RAMS, Francesc, collidor del General, 6, 7, 8,
9.
RASADOR, Joan, guarda dels drets del General en el Portal de Pedra de Perpinyà, 9.
RAINAR, Blai, àlias “lo Saig de Vic”, lladre,
531.
REART, Francesc, diputat local de Perpinyà,
52.
REBOLLEDO, Francesc de, 226, 230.
REGÀS, Narcís, doctor en lleis, 537, 544, 549,
551, 553.
REI, Gabriel, sots-veguer del Pallars, 416.
REINOSO, Pedro, algutzir de la Inquisició,
317, 319, 320, 427.
REMOLINS, Francesc de, de l’orde de Sant
Joan de Jerusalem, 474.
RENART, Pau, notari, 36, 68, 74.
REQUESENS, pagès d’Igualada, 410.
REQUESENS, Dimas de, prior del Gran Priorat de Catalunya de l’orde de Sant Joan de
Jerusalem, 182.
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REQUESENS I ROÍS DE LIORI, Estefania
de, 33.
REQUESENS I ROÍS DE LIORI, Jeroni de,
bisbe d’Elna i diputat, 2, 4, 5, 7, 9.
REQUESENS I DE ZÚÑIGA, Lluís de, comanador major de l’orde de Santiago a Castella, lloctinent de capità general de l’armada,
125, 132, 142, 144, 204, 257, 269, 348,
349, 357, 483, 546.
RERTO, Lluís, receptor i credencer dels drets
dels safrans, 461.
REVERTER, Galderic, diputat local de Vilafranca de Conflent, 2.
REX, Joan, diputat local de Montblanc, 471.
RIAMBAU, francès, lladre, 407, 409.
RIAMBAU, Francesc, diputat local de Vic, 100.
RIAMBAU, Llorenç, sobrecollidor de la col
lecta de llevant, 63, 65, 66.
RIBA, Francesc, pagès de Guardiola, lladre,
408, 410.
RIBA DE CARME, Macià, 409.
RIBA D’ORTINELL 409.
RIBERA, Francisco de, llicenciat, de la Inquisició, 594, 599.
RIBERA, Joan, conseller de Barcelona, 102.
RIBES, de l’orde de Sant Francesc de Paula,
368, 364.
RIBOT, Antic, de Palmerola, donzell, domiciliat a Barcelona, racional del General, 313,
371, 382, 427, 435, 438, 514, 523.
RICARD, Francesc, diputat local de Vilafranca
del Conflent, 35.
RICART, frare del convent de Jesús de Barcelona, 95.
RIERA, Joan, porter del regent la Cancelleria
Reial de Catalunya, 463.
RIERA, Joan Lluís, escrivent, 231.
RIERA, Josep, escrivent, 229.
RIERA, Miquel Salvador, mercader i ciutadà
de Barcelona, receptor dels drets dels safrans del General en les parts d’Urgell, 441.
RIFO, Benet, guarda dels drets del General al
Portal de Sant Antoni de Barcelona, 9.
RIFÓS, Salvador, sastre del General, 76.
RIGOLFES, pagès d’Igualada, 410.
Ripoll (Ripollès), 267.
RIUS, Pere, àlias “lo Arnau”, lladre, 531.
RIUSEC, Esteve, doctor del Reial Consell, 37,
155, 167.
ROCA, Antoni, monjo del monestir de Sant Pere
de Rodes i oïdor de comptes, 98, 99, 100,
106, 108, 109, 110, 114, 115, 131, 133.
ROCA, Joan, diputat local de Tremp, 12.
ROCA, Pere, boter d’Igualada, 409.
ROCABERTÍ, Anna de, 203, 436.
ROCABERTÍ, Francesc de, del braç militar,
477.
ROCABERTÍ, Francesc Dalmau de, vescomte
de Rocabertí i senyor de Perelada, 209, 223,
225, 230, 232, 257, 286.

ROCABERTÍ, Josep de, frare del convent de
Jesús, 203.
ROCABERTÍ, Onofre de, vescomte de Rocabertí, 56, 118, 119, 126, 127, 128, 129.
ROCABERTÍ, vescomte de, 4, 57, 85, 86,
116, 118, 119, 224, 228, 234, 235, 236,
237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244,
245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252,
254, 255, 256, 259, 260, 261, 265, 266,
267, 271, 272, 273, 274, 278, 279, 280,
281, 282, 286, 289, 290, 291, 292, 295,
299, 301, 305, 313.
ROCABERTÍ I DE CARDONA, Jaume de,
del braç militar, 293.
ROCABERTÍ I DE TAGAMANENT, Jaume
de, del braç militar, 273, 293, 313, 390.
ROCACRESPA, 386.
ROCACRESPA, Antoni de, del braç militar,
312.
ROCACRESPA, Galceran de, del braç militar,
355, 563.
ROCACRESPA, Joan Llutxim, del braç militar, 272, 273, 274, 279.
ROCACRESPA I DESPLÀ, Pere Antoni de,
del braç militar, 457, 514.
ROCACUSSIA, Joaquim de, del braç militar,
254.
Roca del Vallès, la (Vallès Occidental), 305.
ROCAFORT, baró de, 295.
ROCAFULLA, Joan de, capità de les galeres de
Sicília, 522.
ROCAMORA, aragonès, lladre, 415.
Rodes (Grècia), 194.
Rodonyà (Alt Camp), 70.
RODRÍGUEZ DE LAS VARILLAS, Pedro,
lloctinent del capità general en els comtats
de Rosselló i Cerdanya, 481, 482, 534, 537.
ROERA, Miquel, síndic de Barcelona, 509.
ROGER, Pere, calceter i veedor dels drets dels
safrans del General a Balaguer, 168.
“ROGET DE LA POBLA”, lo, estranger, lladre, 406, 409.
ROIG, caputxer i conseller de Barcelona, 160.
ROIG, Andreu, diputat local de Castelló
d’Empúries, 99.
ROIG, Pere Joan, òlim Soler, conseller en cap
de Barcelona, 53, 91.
ROIG I DE SOLER, Frederic, del braç militar,
523, 536.
ROLF, Esteve, credencer de la taula de Granollers, 400, 401.
Roma (Itàlia), 22, 88, 125, 174, 175, 178,
182, 204, 223, 237, 249, 250, 251, 258,
280, 290, 292, 293, 297, 299, 300, 301,
303, 304, 305, 306, 309, 312, 313, 324,
380, 382, 391, 392, 393, 394, 398, 415,
420, 424, 442, 577, 579, 584, 601; cort de,
297.
ROMAGUERA, Joan, 98, 174.
ROMEU, frare, 114.
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ROMEU, Francesc, jutge de la Rota, 13.
RONDA, Antoni, 43.
ROS, Antoni, doctor del Reial Consell Civil,
65, 66, 97, 197, 265, 306, 315, 324, 334,
335, 341, 358, 359, 362, 430, 565, 566,
567, 568.
ROS, Jaume, conseller de Barcelona, 201, 274.
ROS, Mateu, àlias “lo Birolat” i “Vermell”, lladre, 418.
ROS, Sebastià de, del braç militar, 301, 337.
ROSANES, Magí, del Bullidor, lladre, 406,
409, 411.
ROSELL, Pau, diputat local del vescomtat de
Castellbó, 66.
Roses (Alt Empordà), 15, 33, 39, 71, 127,
140, 174, 188, 201, 204, 309; cap de, 579;
capità de, 575, 580; fortalesa de, 578, 579,
581.
ROSSELL, canonge de Tarragona, 518.
ROSSELL, Antoni, ciutadà de Barcelona i porter reial, 330.
ROSSELL, Joan, diputat local de Tarragona,
145.
ROSSELL, Joan, àlias “Calsapicat”, de Boló,
lladre, 409, 411.
ROSSELL, Nicolau, diputat local de Tarragona, 11.
Rosselló, 35, 108, 131, 145, 146, 165, 170,
172, 187, 198, 207, 304, 305, 308, 485,
513, 583; comtat de, 1, 307, 309, 351, 359,
402, 404, 418, 421, 424, 455, 456, 457,
474, 486, 489, 509, 555, 587, 588, 589,
594, 595, 600.
ROSSELLÓ, Antoni, porter reial, 195, 410.
ROURE, Pere, procurador fiscal de la Cort Reial, 423, 528, 530.
ROVIRA, Francesc, diputat local de Cervera,
52.
ROVIRA, Galceran, obrer del Consell de Cent,
57, 90.
ROVIRA, Joan, escrivà de manament, 13, 22,
40.
ROVIRA, Melcior, porter ordinari del General, 43, 44, 59, 68, 73, 81, 105, 112, 143,
146, 149, 150, 159, 164, 186, 206, 229,
231, 257, 271, 306, 348, 367, 391, 440,
488, 548.
ROVIRA, Miquel de, prior de Besalú, 433.
ROVIRA, Pere, escrivà del General, 270.
ROVIRA, Pere, guarda de la bolla de la taula de
Barcelona, 18, 19, 22, 39, 40, 44, 47, 62,
98, 129, 137.
ROVIRA, Pere, menor, guarda i albaraner dels
drets del General, 24, 25, 26, 28, 30, 36,
37, 41, 68, 98.
ROVIRALTA, diputat local de Manresa, 3, 34,
146.
RUBINAT, frare del monestir de Santa Caterina de Barcelona, 213.
RUFET, Lluís, notari de Barcelona, procura-

dor i escrivà major del General, 74, 76, 80,
112, 129, 171, 172, 180, 231, 238, 239,
252, 268, 284, 285, 286, 287, 315, 326,
327, 328, 358, 359, 363, 366, 369, 373,
384, 385, 393, 400, 404, 464, 467, 488,
494, 497, 500, 503, 504, 505, 506, 508,
534, 565, 566, 569, 600.
Rupit (Osona), 306.
S
Sabadell (Vallès Occidental), 16, 73.
SABATER, Damià, diputat local de Balaguer,
12.
SABATER, Jaume, diputat local de Vilafranca
de Conflent, 35.
SABATER, Joan, 414.
SABATER, Miquel, ciutadà de Barcelona i
doctor en lleis, 493, 498, 499, 505, 506,
512, 521, 522, 523, 524, 527.
SABATER, Pere, advocat fiscal del Reial Consell Civil, 154, 155, 235, 237, 238, 241,
242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249,
251, 254, 256, 259, 260, 275, 278, 280,
328, 432, 434, 436, 440, 458, 469, 470,
471, 473, 476, 479, 482, 483, 528, 558.
SACIRERA, 386, 399.
SACIRERA, Felip, del braç militar, 399.
SACOSTA, Andreu, conseller en cap i veguer
de Barcelona, 107, 109, 119, 125, 201,
211, 240, 245, 273, 341, 355, 386, 474,
484, 563.
SACOSTA, Antoni, del braç militar, 399.
SACOSTA, Pere, del braç militar, 301.
SAFONCELLA, Miquel, notari i escrivà dels
comissaris de l’escusado, 432.
SAFRANQUESA, doctor en lleis, 190, 191.
SAGARRIGA, monjo de Sant Esteve de Banyoles, 60.
SAGARRIGA, Carles de, ardiaca de Benasc i
canonge de Barcelona, 130, 133, 134, 135,
136, 137, 313, 338, 377, 484, 491, 493,
498, 501, 507, 509, 512, 516, 520, 522,
536, 537, 540, 542, 543, 549.
SAGARRIGA, Lluís de, del braç militar, 330,
341.
SAGASTA, tresorer general de Catalunya, 518,
520.
SAIOL, Guerau, cavaller, 337, 523, 542, 543.
SALA, frare del convent de Jesús de Barcelona,
269.
SALA, Francesc, ciutadà de Barcelona, doctor
del Reial Consell Civil i assessor del General,
137, 143, 144, 146, 147, 149, 155, 158,
164, 167, 168, 169, 264, 265, 307, 315,
320, 324, 432, 434, 436, 476, 479, 483.
SALA, Joan, àlias “Marsó”, fuster i guarda dels
drets del General en el portal de Sant Antoni de Barcelona, 9.
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SALA, Joan, correu, 359.
SALA, Joan Pau, frare franciscà, 413.
SALA, Miquel de la, collidor i guarda dels drets
dels safrans del General, 83, 86.
SALA, Pere Pau, mercader de Barcelona i ajudant de l’escrivà dels oïdors, 28.
SALAMANCA, Joan, porter reial, 400, 417.
SALAVERDENYA, Esteve, doctor del Reial
Consell, 22.
SALAVERDENYA, Francesc, assessor del General, 130, 133, 135, 136, 148, 192.
SALAVERDENYA, Lluís, 473.
SALAVERDENYA, Onofre, canonge de Barcelona, 386.
SALAVERDENYA, Pere, domiciliat a Barcelona, donzell i algutzir reial ordinari, 48,
49, 163, 166, 281, 282, 283, 287, 356,
397, 407, 408, 444, 445, 504, 505, 564.
SALBÀ, 121.
SALBÀ, Bernat, paborde, 254, 279, 293, 294,
297, 301, 355.
SALBÀ, Galceran, 117.
SALBÀ, Jaume, domiciliat a Barcelona, donzell, 341, 457, 473, 481, 482, 491, 492,
493, 498, 504, 513, 517, 520, 521, 522,
525, 526, 532, 533, 535, 536, 537, 538,
539, 540, 549, 550, 599.
SALBÀ, Joan, conseller en cap de Barcelona,
160.
SALBÀ, Joan, donzell i tauler de la taula de
Barcelona, 117, 214, 215, 216, 217, 218,
219, 220, 291, 294, 295, 305, 313, 337,
341, 370, 372, 373.
SALBÀ, Onofre, del braç militar, 226, 230,
254, 337.
SALBÀ, Pau, del braç militar, 457, 473, 514,
523.
SALBÀ, Pere, del braç militar, 33, 68, 69, 230,
254, 272, 273, 293, 295, 300, 399, 457,
474, 477, 491, 518, 520, 524.
SALBÀ, Sever, del braç militar, 518.
SALBÀ I DE VALLSECA, Francesc, del braç
militar, 491, 518.
SALBÚS, Joan, sobrecollidor de la col·lecta de
ponent, 8, 12.
SALES, àlias “lo Gros”, lladre, 407.
SALGUEDA, 190.
SALGUEDA, fuster i conseller de Barcelona,
25.
SALGUEDA, Lluís, ciutadà de Barcelona,
242, 273, 274, 330, 341, 457, 491, 511.
SALGUEDA, Miquel, conseller de Barcelona i
diputat, 1, 5, 6, 8, 9, 56, 57, 59, 190, 193,
195, 197, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 228, 230, 231, 232, 233, 235, 236,
237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245,
246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254,
255, 256, 258, 259, 260, 261, 265, 266,
267, 272, 273, 274, 275, 278, 279, 285,
287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 297,

299, 300, 301, 334, 336, 337, 338, 340,
342, 343, 346, 355, 356, 357, 359, 363,
364, 372, 386, 387, 388, 391, 398, 399,
433, 456, 457, 458, 462, 466, 470, 471,
474, 481, 484, 502, 507, 509, 512, 513,
514, 516, 519, 521, 522, 523, 524, 536,
537, 538, 539, 540, 541, 542, 548, 549,
550, 553, 563, 564, 566, 568, 569, 570,
571.
SALLENT, Feliu, paraire i cònsol del pont de
Barcelona, 159.
Salou (Baix Camp), 314.
SALOM, frare de l’orde de Jesús, 198, 199.
Salses (Rosselló), castell de, 86, 152.
SALVAT, Baltasar, diputat local de Berga, 11.
SALVAT, Joan, sobrecollidor de la col·lecta de
llevant, 115.
SAMSÓ, 255.
SAMSÓ, Francesc, monjo del monestir de Sant
Pere de Galligants, 516.
SAMSÓ, Miquel, del braç militar, 355, 563.
SANCHO, Francisco, capellà de la capella del
magistrat i consultor de la Inquisició, 397,
398.
SANCHO, Joan, collidor dels drets de la bolla
en la taula de Barcelona, 400, 401, 403,
423, 452.
SANCHO, Joan, porter del General, 145, 159.
SANGURRI, framenor, 302.
San Lorenzo del Escorial (Madrid), 422, 532,
533, 535.
SANS, Francesc, doctor i advocat fiscal del
Reial Consell Criminal, assessor del General,
184, 185, 186, 187, 193, 195, 197, 198,
200, 201, 212, 217, 225, 228, 231, 239,
243, 247, 261, 262, 263, 267, 273, 278,
284, 285, 289, 292, 298, 299, 306, 311,
312, 316, 317, 318, 319, 321, 325, 332,
333, 339, 343, 352, 353, 354, 366, 382,
383, 384, 385, 393, 401, 418, 426, 427,
445, 448, 454, 460, 461, 496, 561, 562.
SANS, Maurici, manifest en la casa de la bolla
de Barcelona, 27, 28, 29.
Santa Cecília de Montserrat (Bages), abadia de,
584.
SANTACREU, Rafael, àlias “Cantallops”, diputat local de Berga, 52.
SANTACRUZ, cardenal, 22.
Santa Maria d’Amer (La Selva), abadia de, 189;
abat de, 206, 254, 256, 290, 563.
Santa Maria d’Arles (Vallespir), abat de, 99,
103, 131.
Santa Maria de l’Estany (Bages), 47; abat de,
161, 295.
Santa Maria de Montserrat (Baix Llobregat),
13, 14, 16, 20, 37, 96, 105, 122, 123, 163,
179, 199, 201, 211, 307, 312, 353, 400,
401, 430, 439, 452, 455, 459, 553, 584;
abat de, 273, 585.
Santa Maria de Ripoll, abat de, 4.

635

001-644 Dietari2.indd 635-635

17/06/2010 18:34:31

Santander (Cantàbria), 324.
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), 402.
SANTCLIMENT, Bernat de, eclesiàstic, 190,
194, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 235,
236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244,
246, 247, 248, 249, 250, 252, 254, 255,
256, 257, 259, 279, 290, 295, 301, 456,
458.
SANTCLIMENT, Guillem de, del braç militar, 163.
SANTCLIMENT, Jeroni, del braç reial, 226.
SANTCLIMENT, Joan Benet de, senyor d’Alcarràs, 337.
SANTCLIMENT, Mateu de, 83, 161.
SANTCLIMENT, Pere Joan de, del braç militar, 226, 230, 272, 273, 399, 457, 477,
483, 485.
Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), 70,
71, 72, 76, 105, 128, 189, 528, 571; abat
de, 70, 77, 224, 227, 265, 267, 274, 279,
295, 301, 359, 566, 567, 570; monestir de,
67, 70, 71, 72, 100, 113, 114, 164, 307,
364, 365, 529.
Sant Elm, castell de (Malta), 168.
SANTESTEVE, Pere, aragonès, de Castigaleu,
lladre, 406, 409, 411.
Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), abadia
de, 584.
Sant Genís (Rosselló), abadia de, 584.
Sant Jeroni de la Murtra (Barcelonès), monestir de, 269, 367.
SANTJOAN, abat de Sant Llorenç de Munt,
301, 457.
SANTJUST, Cèsar, del braç militar, 491, 536.
SANTJUST, Enric, del braç militar, 272.
SANTJUST, Francesc, abat de Santa Maria de
Serrateix, 452, 582.
SANTLLEÍ, Jaume, síndic del General, 42, 85,
90, 98.
SANTLLORENÇ, Joan, aragonès, de Castigaleu, lladre, 406, 411.
Sant Magí (Rocamora de Sant Magí, Conca de
Barberà), 93, 166.
Sant Pere de Camprodon (Ripollès), abat de,
359, 566.
Sant Pere de Casserres (Osona), priorat de,
584.
SANTURCIÓ, Adam, 96.
Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), 99.
SAPENA, regent del Consell Suprem d’Aragó,
441, 472, 514, 518, 520, 525, 532, 533,
535.
SAPILA, Berenguer, ciutadà i conseller de Barcelona, 33, 160, 221, 226, 227, 229, 230,
232, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242,
244, 245, 246, 247, 250, 252, 254, 255,
256, 258, 259, 260, 261, 265, 266, 267,
271, 272, 275, 278, 279, 280, 303, 313.
SAPILA, Esteve, 33.
SAPILA, Jaume Joan de, conseller en cap de

Barcelona, 53, 55, 85, 127, 129, 147, 151,
177, 190, 195, 214, 222, 223, 224, 227,
228, 230, 235, 236, 237, 238, 239, 245,
246, 248, 249, 250, 252, 254, 255, 256,
260, 261, 265, 266, 267, 271, 272, 273,
274, 275, 278, 279, 290, 291, 292, 293,
301, 303, 313.
SAPILA, Pere, conseller de Barcelona, 25, 33.
SAPORTELLA, Bernat, diputat local de Tarragona, 5.
SAPTA, Antoni, cònsol de la Llotja de Perpinyà, 534, 537.
SARA, Diego de la, mestre en teologia, de
l’orde de la Santíssima Trinitat, 148.
Saragossa (Aragó), 47, 110, 195, 396, 415,
509, 527, 532, 547, 572.
SARAGOSSA, prior, 190, 195.
SARAGOSSA, Francesc, doctor en lleis, 207,
208, 302, 304, 309.
Sardenya (Itàlia), 85, 130, 151, 168, 179, 269;
regne de, 377.
SARMIENTO, Diego, inquisidor, 20, 21.
SARRIÀ, Galceran de, cavaller i conseller de
Barcelona, 132, 491.
SARRIERA, Anna de, muller d’Antic Sarriera,
80, 81.
SARRIERA, Antic de, domiciliat a Girona, 80,
81, 121, 166, 275, 278, 462.
SARROCA, Francesc, del comtat de Rosselló,
del braç militar, 423.
SARROVIRA, Antoni, advocat i conseller en
cap de Barcelona, 102, 197, 272, 302, 313,
328, 385, 491.
SARROVIRA, Miquel, conseller en cap de Barcelona, 147, 272, 313, 398, 399.
Sàsser (Sardenya), arquebisbat de, 377.
SASTRE, Pere, estranger, lladre, 406.
“SASTRE DEL FORCAT”, el, aragonès, lladre, 415.
SATORRE, Francesc Miquel, conseller de Barcelona, 29.
SATORRES, frare del monestir de predicadors
de Barcelona, 185.
SATORRES, Pere, prior del monestir de Santa
Caterina de Barcelona, 162.
SAULÍ, Bondinello, capità genovès, 144.
SAURÍ, receptor del General, 389.
SAURÍ, Agustí, prevere, beneficiat de Barce
lona, 149.
SAURÍ, Joan, mercader de Barcelona, 403, 420.
SAURÍ, Miquel, porter del General, 8.
SAURINA, Francesc, serraller de Barcelona,
147.
SAVALL, Ramon, del braç militar, 272.
SAVALL, Sunyer de, de Sant Iscle de Feixes,
87.
SAVARTÉS, Antoni, diputat local d’Empúries,
23.
SAVILA, Francesc, doctor del Reial Consell,
33, 37.
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Savoia, 141; príncep de, 86, 141.
SEBIL, Montserrat, veguer de Tortosa, 402.
SECCHOLINO, Claudio, custodi de les impressions de la Càmara de Roma, 392.
SEGARRA, Bernabé, ajudant del racional del
General, 129.
SEGARRA, Francesc, ajudant del racional,
guarda i credencer dels drets dels safrans del
General, 109, 365.
SEGARRA DE LINDARS, lladre, 406, 409.
Segòvia (Castella-Lleó), 167, 182.
SEGUER, Joan, credencer dels salaris dels jutges de la Rota i exactor del General, 17.
SEGUER, Lluís, burgès de Perpinyà i oïdor de
comptes, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
SEGUER, Lluís, guarda ordinari i credencer
dels drets dels safrans del General en les
parts d’Urgell, 251, 259, 261, 270, 309,
311, 400, 423, 424, 435, 452, 453, 521.
Segur (Anoia), 173; senyor de, 330.
Seira (Aragó), 415.
SELITRONS, Pere, notari de Barcelona, 134.
SELLER, Jeroni, 5.
SENA, príncep de, fill del duc de Florensa,
127, 128, 144.
SENDER, bandoler, 365.
SENESPLEDA, mostassaf de Barcelona, 132.
SENESPLEDA, Antic, donzell de Barcelona i
oïdor de comptes, 51, 53, 60, 62, 63.
SENESTERRA, baró de, 272.
SENETERRA, Francesc, diputat local de Perpinyà, 2.
SENESTERRA I SANTAEUGÈNIA, Guillem
de, cavaller, 118, 119, 211, 295, 301, 305,
386, 391, 399, 419, 420.
SENTÍS, regent del Consell Suprem d’Aragó,
441, 466, 472, 514, 518, 520, 525, 532,
533, 535.
SENTMENTAT, Jaume de, del braç militar,
190, 195, 197, 259, 272, 313, 386.
SENTMENTAT, Miquel de, del braç militar,
95.
SENTMENAT DE SANTIGA, Ramon Vicenç
de, cavaller, de Barcelona, defenedor del
General, 75, 81, 98, 104, 118, 119, 124,
134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 177,
188, 190, 209, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226,
227, 228, 230, 232, 235, 236, 237, 238,
239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,
248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256,
258, 259, 260, 261, 265, 266, 267, 272,
273, 274, 278, 279, 285, 290, 293, 295,
301, 303, 379, 380, 382, 383, 384, 385,
386, 390, 399, 440, 456, 457, 458, 465,
491, 518.
Seró (Noguera), senyor de, del braç militar,
279, 294, 313, 355.
SERRA, Francesc, advocat ordinari i assessor
del General, 257, 271, 275, 278, 295, 297,

309, 311, 315, 316, 317, 319, 321, 328,
331, 332, 382, 384, 385, 424, 426, 434,
435, 438, 447, 448, 464, 478, 479, 484,
493, 498, 505, 506, 521, 522, 523, 580,
581.
SERRA, Joan Baptista, doctor del Reial Consell Civil, advocat ordinari i assessor del General, 302, 304, 309, 324, 397, 401, 414,
426, 438, 441, 443, 444, 469, 473, 478,
495, 496, 497, 498, 499, 505, 521, 522,
530, 550, 551, 554, 555, 557, 558.
SERRA, Pere Bernabé, doctor del Reial Consell, regent la Reial Cancelleria i assessor del
General, 13, 31, 93, 138, 173, 189, 197,
230, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 243,
244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,
256, 258, 264, 265, 272, 273, 307, 315,
340, 362, 403, 414, 417, 441, 447, 464,
469, 482, 568, 569.
SERRA, Valentí, notari, 400, 417.
SESARIM, Domingo, aragonès, de Campo,
lladre, 415.
SESCASES, Jeroni, receptor del General, 452,
453.
SESCASES, Joan, sobrecollidor de la col·lecta
de llevant, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 51.
SESCASES, Joan Ponç, doctor del Reial Consell Criminal, 280, 333.
SESILLES, Pere, 358, 565.
SESSA, duc de, 96.
SETANTÍ, del braç militar, 279.
SETANTÍ, fill de Francesc Antoni Setantí,
103.
SETANTÍ, Carles, del braç militar, 355, 563.
SETANTÍ, Francesc Antoni, donzell i algutzir
ordinari del General, 3, 4, 20, 56, 103, 170,
203, 221, 226, 230, 272, 299, 301, 432,
440, 442, 443, 495.
SETANTÍ, Frederic, 254, 443, 444, 445, 446,
447, 448, 449, 450, 451, 452, 462, 463,
468, 469, 472.
SETANTÍ, Joan, 432, 434, 436, 442, 443,
444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451,
452, 455, 462, 463, 468, 469, 472, 478,
495, 496, 507, 534.
SETANTÍ, Joan Lluís, 238, 254.
SETANTÍ, Lluís, ciutadà i conseller de Barcelona, algutzir reial ordinari, 159, 193, 201,
214, 221, 222, 223, 224, 227, 228, 230,
234, 235, 236, 237, 238, 239, 242, 243,
244, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 255,
256, 272, 274, 275, 279, 293, 295, 300,
301, 330.
SETANTÍ, Miquel Joan Antoni, del braç militar, 337.
Seu d’Urgell (Alt Urgell), 410.
Sevilla (Andalusia), 312, 328, 519.
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SIBIL, Antoni, canonge de Barcelona i oïdor
de comptes , 23, 30, 32, 34, 35, 36.
Sicília (Itàlia), 88, 141, 151, 167, 170, 182,
191, 194, 203, 211, 304; virrei de, 174.
Sigüenza (Guadalajara), bisbe de, 463.
SIGÜENZA, cardenal de, vegeu ESPINOSA,
Diego de.
SIMON, Miquel, canonge de Girona i oïdor
de comptes, 61.
Sitges (Garraf), 201, 311, 312.
SOBIRÀ, Guerau, de Perpinyà, doctor en lleis i
oïdor de comptes, 32, 38, 40, 41, 42, 43.
SOBREUCA, Belenguer, àlias “Bracamorta”,
lladre, 415.
SOFOSCAN, Michalet, gascó, d’Oloron, lladre, 415.
Sogorb (Castelló de la Plana), bisbe de, 5,
23, 50, 116, 575, 576, 577, 579, 580, 581,
582.
SOGORB, duc de, 32, 48, 98, 142, 414.
SOLDEVILA, Francesc, fuster de la Inquisició
i del General, 427.
SOLER, Antoni, cirurgià i jurat de Vilafranca
del Penedès, 69.
SOLER, Guillem Ramon, obrer del Consell de
Cent, 25.
SOLER, Jaume, diputat local de Vilafranca de
Conflent, 200.
SOLER, Jeroni, òlim “Fresquet”, doctor de la
Rota, advocat ordinari i assessor del General, 5, 6, 10, 11, 13, 29, 31.
SOLER, Joan, receptor dels drets dels safrans
del General, 184, 195.
SOLER, Mateu de, obrer del Consell de Cent,
132, 147.
SOLERS, Joan, canonge de Girona i oïdor de
comptes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
SOLERS, Miquel, porter del General, 10.
SOLLÉS, Joan, 5.
SOLS, Agustí, credencer dels albarans dels dipòsits dels salaris dels jutges de la Reial
Audiència i exactor del General, 64, 68, 73,
81, 83.
Solsona (Solsonès), 600.
SOLSONA, Francesc, canonge de Barcelona,
68, 75, 85, 127, 128, 129, 144.
SOLSONA, Jaume Joan, guarda i collidor dels
drets dels safrans del General, 3, 4.
SOLSONA, Joan de, 229.
SOLSONA, Miquel, nunci de la Inquisició,
211, 238, 239, 252, 263.
SOMMA, duc de, 4, 368, 399, 552.
SORRIBES, canonge de Barcelona, 459, 460.
SORRIBES, Francesc, diputat local de Berga i
de Manresa, 2, 11, 164.
SORRIBES, Gabriel, àlias “Camarç”, d’Ugern,
lladre, 406, 409, 410.
SORRIBES, Jeroni, cònsol de la Llotja de Mar
de Barcelona, 9.
SORRIBES, Jeroni Galceran, receptor de la In-

quisició, 161, 184, 192, 210, 229, 230,
231, 232, 252, 267, 268, 316, 317, 319.
SORRIBES, Jeroni Serapi de, donzell i receptor de la Inquisició, 229, 376, 427, 487,
527, 552.
SORRIBES, Macià, abat de Sant Salvador de
Breda i canceller, 27, 28, 30, 38, 51, 91,
121, 125, 158, 161, 162.
SORRIBES, Miquel, àlias “Camarç”, d’Ugern,
lladre, 406, 408, 410.
SORRIBES, Nuri Joan , del braç militar, 301.
SORS, muller de, 497.
SORS, Lluís, ciutadà de Barcelona, president
del Reial Consell Criminal i assessor del governador general de Catalunya, 155, 156,
273, 280, 283, 285, 365, 366, 400, 405,
425, 426, 429, 434, 454, 464, 472, 473,
497.
SORTS, Vicenç, canonge de Barcelona, 340,
341, 368.
Spont, golf de, 367.
SUBIRADA, Pere, lladre, 416.
Subirats (Alt Penedès), 70.
SULLA, Joan, diputat local de Tremp, 33.
SUNYER, Francesc, notari, síndic i conseller
de Barcelona, 170, 239, 243, 316, 370.
SUNYER, Guillem, doctor en lleis, 414, 455,
459, 461, 478, 521, 549, 551, 553, 554,
556, 558.
SUNYER, Honorat, diputat local de Perpinyà,
155.
SUNYER, Jeroni, conseller de Barcelona, 49.
SUNYER, Jeroni, doctor del Reial Consell Civil, 92, 102, 169, 170, 171, 190, 196.
SUNYER, Joan, doctor del Reial Consell, 38,
92, 102, 120, 121.
SUREDA, barreter i conseller de Barcelona,
256.
T
TALAVERA, Pere, obrer del Consell de Cent,
374.
TALAVERA, Rafael, cabíscol de Barcelona,
455, 456, 458, 462, 466, 470.
TALAVERO, Joan, prevere, credencer dels
drets dels safrans del General a les parts
d’Urgell, 430.
TALLADA, Joan, diputat local de Tremp, 144.
TAMARIT, 301.
TAMARIT, de Rodonyà, 209.
TAMARIT, doctor en lleis, 385.
TAMARIT, Miquel de, advocat ordinari del
Consell de Cent i doctor del Reial Consell
Civil, 401, 444, 461, 469, 484, 496.
TAMARIT, Pere de, del braç militar, 272, 301.
TAMARRO, Llorenç, procurador del Reial
Consell Civil, 169.
Tamigina, port de, 324.
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TARIFA, marquès de, 50, 51, 53, 54, 58, 60.
Tarragona (Tarragonès), 13, 14, 16, 68, 109,
110, 131, 141, 144, 157, 166, 192, 201,
202, 203, 207, 223, 303, 388, 391, 392,
471, 548, 549; arquebisbat de, 82; arquebisbe de, 2, 66, 95, 96, 116, 122, 125, 126,
127, 153, 162, 168, 170, 172, 176, 184,
201, 202, 203, 380, 584; camp de, 17, 110;
diputació local de, 100.
Tàrrega (Urgell), 145.
TARRENA, Guillem, 275.
TARRENA, Lluís, 184.
TASSIS, Ramon de, lloctinent de correu major
reial, 324.
TAULARÍ, Tomàs, burgès de Perpinyà, oïdor
de comptes i diputat, 143, 145, 146, 164,
170, 174, 337.
TAVERNER, Bernat, mercader, defenedor de
la mercaderia de Barcelona, 397.
TEIXIDOR, Josep, guarda dels drets dels safrans del General, 168.
TEIXIDOR, Pasqual, diputat local de Tàrrega,
145.
TENTALAIA, porter reial, 504.
TERÇA, Miquel, doctor del Reial Consell Civil, regent del Consell Suprem d’Aragó i assessor del General, 13, 14, 19, 21, 38, 39,
40, 48, 86, 173, 197, 241, 242, 257, 270,
271, 315, 324, 329, 387, 441, 466, 472,
514, 525, 532, 533, 535, 556.
TERRADES, cavaller, de Girona, 353, 354,
561, 562.
Terrassa (Vallès Occidental), 18, 71, 72, 73,
199, 211, 269, 307; casa del Palau, 71.
TERRÉ, Enric, senyor de Picalquers i ciutadà
de Barcelona, 130, 133, 151, 290, 295,
387, 388, 389, 391, 394, 399.
TERRÉ, Enric, menor, de Picalquers, ciutadà
de Barcelona i diputat, 230, 236, 237, 255,
536, 541, 543, 545, 546.
TERRÉ, Jaume, del braç militar, 279.
TERRÉ, Joan, del braç militar, 399, 514.
TERRÉ, Joan, menor, donzell, 226, 279, 301,
491.
TERRÉ I D’ICART, Joan, del braç militar,
190, 221, 226, 230, 273, 301, 330, 338,
339, 341, 399.
“TEXEDOR DE RAMIL”, el, aragonès, lladre,
415.
TOCCO, Benedetto de, bisbe de Vic i de Girona i diputat, 226, 288, 331, 345, 346,
419, 559.
TOCON, Joan, gascó, lladre, 415.
Toledo (Castilla-La Mancha), 92, 93, 94, 95,
96, 102, 103, 110; arquebisbe de, 383.
TOLEDO, Antonio de, prior major de l’orde
de Sant Joan de Jerusalem a Castella i cavallerís reial, 151.
TOLEDO, Fernando de, prior major de l’orde
de Sant Joan de Jerusalem a Castella i llocti-

nent general de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya, 343, 345, 349, 360, 367,
408, 421, 423, 429, 430, 431, 434, 466,
472, 479, 482, 486, 487, 488, 504, 514,
518, 532, 581, 588.
TOLEDO I PIMENTEL-OSORIO, García Álvarez de, lloctinent general de Catalunya i
comtats de Rosselló i Cerdanya i virrei de Sicília, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 91,
93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 103, 109, 110,
111, 114, 116, 124, 126, 127, 128, 131, 132,
134, 135, 140, 142, 144, 155, 156, 157, 159,
166, 167, 170, 182, 188, 195, 209.
Tolosa (França), 96; parlament de, 87.
TOMÀS, frare de l’orde de predicadors, 169,
175.
TOMÀS, Antoni, algutzir reial, 112, 113, 172.
TOMÀS, Pere, diputat local de Tortosa, 2.
TORMO, Joan de, abat de Besalú, bisbe de Vic,
president de l’orde de Sant Benet i diputat,
45, 46, 118, 127, 128, 129, 135, 137, 140,
142, 144, 187, 230, 254, 273, 293, 392.
TORMO, Miquel de, prior, comendatari i abat
de Besalú i diputat, 46, 56, 57, 135, 136,
143, 190, 193, 214, 216, 217, 220, 221,
222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229,
230, 232, 234, 236, 237, 238, 239, 240,
242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
252, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261,
265, 266, 267, 271, 272, 273, 274, 276,
278, 279, 289, 290, 293, 294, 297, 301,
334, 336, 337, 338, 340, 342, 343, 363,
457, 481, 484, 487, 491, 492, 493, 498,
499, 501, 507, 509, 511, 512, 514, 516,
518, 520, 522, 523, 524, 525, 536, 537,
538, 539, 540, 542, 549, 550, 569.
TORRELLES, Francesc, diputat, 143, 144,
145, 146, 147, 165, 167, 175, 176.
TORRENT, prior, 341.
TORRENT, Antoni, àlias “lo Hereu Torrent
d’Arbúcies”, lladre i bandoler, 415.
TORRENT, Pey, francès, lladre, 409, 411.
Torre Pallaresa (Santa Coloma de Gramenet),
269, 367, 368.
TORRES, de, cambrer del papa, 309.
TORRES, Jaume, del braç militar, 273.
TORRES, Jeroni, cavaller i obrer del Consell
de Cent, 75.
TORRES, Jeroni, diputat local de Tàrrega, 2.
TORRES, Jeroni, donzell, de Barcelona i oïdor
de comptes, 21, 22, 23, 26, 27, 29.
TORRES, Joan, ciutadà i diputat local de
Lleida, doctor en lleis i oïdor de comptes,
53, 60, 61, 62, 100.
TORRES, Macià, ciutadà de Lleida, advocat
fiscal i oïdor de comptes, 65, 66, 67, 71, 72,
73, 74, 77, 112, 154, 155, 161, 162, 163,
167, 170, 177, 180.
TORRES, Onofre, donzell i manifest de la bolla en la taula de Barcelona, 31.
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TORRI, Bernat, mercader de Barcelona, 103.
TORROELLA, 458.
TORROELLA, Rafael Joan, advocat dels pobres de la Reial Audiència i doctor del Reial
Consell Civil, 32, 33, 40, 94, 169, 496.
TORT I FIELA, Berenguer, canonge de Lleida
i oïdor de comptes, 10, 13, 16, 17.
Tortosa (Baix Ebre), 1, 13, 19, 21, 22, 23, 25,
34, 35, 36, 40, 41, 42, 44, 50, 89, 90, 120,
123, 155, 156, 210, 402, 414, 419, 429,
435, 438, 455, 457, 471, 490, 510, 511;
bisbe de, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 87, 89, 96,
146, 176, 325, 326.
TOSSES, abat, 304.
TOST, Pere Martí, notari de Barcelona, receptor i regent els comptes dels salaris dels doctors del Reial Consell, 426, 440, 522.
TOSTADO, Jeroni, prior del convent del
Carme, 241, 243, 304, 326.
“TRAGINER”, lo, gascó, lladre, 406, 409.
TRAVER, Miquel, diputat local de Girona, 21.
TRAVER, Pere, canonge de Girona, 226.
Tremp (Pallars Jussà), 111, 115, 129, 132; diputació local de, 100.
Trento (Itàlia), 113, 114, 120, 123, 575; concili general de, 176, 601.
TRENTO, cardenal de, vegeu MADRUZZO,
Cristóbal.
TREPOLS, credencer dels drets dels safrans
del General, 195.
TREVINYO, Gaspar, bastaix de la casa de la
bolla de Barcelona, 155.
Trípoli (Líbia), 88; rei de, 439.
TRISTANY, Miquel, doctor en lleis i visitador
de la sobrecol·lecta de ponent, 400, 417,
428, 429, 430, 431, 432, 433, 440, 442,
443, 444, 450, 453, 455, 458, 459, 460,
461, 531, 537.
TUIXENT, Pasqual, cavaller i doctor en lleis,
208, 302, 309, 363, 364, 570, 571.
Tunis (Tunísia), 423, 424, 437, 438, 439.
Tunísia, 303, 304; rei de, 304.
TURELL, Bernat de, prior de la confraria de
Sant Jordi, 95.
U
UBAC, Francesc, doctor de la Rota, 3.
UBAC, Francesc, ciutadà de Barcelona i advocat, 415, 473, 476, 478, 479, 484, 493,
498, 499, 505, 506, 521, 523, 524, 527,
531, 537, 542, 549, 551, 553.
UBAC, Rafael, abat de Sant Esteve de Banyoles i canonge de Barcelona, 30.
Ugente, cap d’, 324.
ULLÀ, Pere, doctor en lleis, 304.
UMBERT, Montserrat, del monestir de Sant
Francesc de Barcelona, 192.
Urgell, 3, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23,

25, 26, 28, 30, 36, 37, 39, 42, 43, 45, 46,
47, 48, 50, 54, 58, 61, 62, 67, 76, 83, 94,
107, 125, 130, 143, 168, 199, 472, 519,
532; bisbe d’, 49, 122, 125, 142, 182, 199,
200, 201, 203, 204, 205, 214, 223, 224,
228, 229, 231, 232, 234, 235, 236, 237,
238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245,
246, 247, 248, 249, 250, 251, 254, 255,
256, 257, 258, 259, 260, 266, 271, 272,
273, 274, 276, 278, 279, 280, 281, 282,
286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 295,
301, 325, 576, 577, 578, 580.
URGELL, assessor de la diputació local de
Castelló d’Empúries, 66.
URGELL, Bartomeu, diputat local de Cervera,
11.
US, comte d’, 110, 111.
V
VALCAMA, aragonès, de Demir, lladre, 415.
València, 13, 85, 110, 155, 158, 194, 206,
312, 587; diputats de, 415; regne de, 109,
121, 151, 155, 259, 588, 589, 590, 591,
592, 600.
VALÈNCIA, Joan, aragonès, lladre, 531.
VALERÍ, Domingo, aragonès, de Roda, lladre,
415.
Valladolid (Castella-Lleó), 51, 54, 73, 82, 86,
88, 89, 90, 212, 584.
Vallbona, 420.
Vall d’Aran, 211, 217, 251, 261, 262, 264,
265, 594, 595.
VALLÈS, secretari del lloctinent general de
Catalunya, 194.
VALLÈS, Tomàs, racional del Consell de Cent,
214, 215.
VALLGORNERA, Benet de, del comtat de
Rosselló, del braç militar, 423, 457.
VALLGORNERA, Galceran de, donzell, de
Perpinyà, oïdor de comptes, 395, 396, 397,
400, 401, 416, 420, 428, 429, 432, 435,
437, 439, 441, 442, 452, 453, 455, 467.
VALLGORNERA I MONTAGUT, Joan de,
230, 337, 341.
VALLONGA, Jaume, algutzir reial, 184, 185,
186, 211.
VALLS, Jeroni, àlias “lo Bort del Hospital”,
lladre, 531.
VALLS Jeroni, del braç militar, 167, 230, 255,
341.
VALLS, Joan, de les Vivenes, 409.
VALLS, Miquel, receptor de la taula de Granollers, 400, 401.
VALLS, Nicolau, 409.
VALLSECA, Francesc de, doctor del Reial
Consell, 30, 38, 65, 66.
VALLSECA, Miquel de, ciutadà de Barcelona i
síndic per a les corts, 56, 110, 144, 175,
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193, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 227,
228, 230, 232, 234, 235, 236, 237, 238,
239, 241, 242, 247, 249, 250, 252, 254,
255, 256, 258, 259, 260, 261, 265, 266,
267, 271, 272, 273, 274, 275, 278, 279,
289, 290, 293, 295, 301, 313.
VECIANA, Tomàs, escrivà de manament, 26,
79, 85.
VELASCO, Garcia de, secretari del lloctinent
general de Catalunya, 294, 306, 312, 314,
315, 316, 321, 323, 524.
VENDRELL, Antoni, diputat local de Vilafranca del Penedès, 99.
Venècia (Itàlia), ambaixadors de, 367.
VENTALLOLS, Bernat, algutzir reial, 184,
211.
VERDAGUER, Jaume, mercader de Barcelona, guarda del portal de Mar, 51, 294,
306.
VERGÈS, Ramonet, estranger, lladre, 406.
VERGÓS, Jofre, algutzir, 34, 35.
VERNIGAL, Ferran, batlle de Barcelona, 229,
231.
VESCOMTE CATANEO, Nicolau, mercader
genovés, 310, 311, 315.
VEUNA, Baldiri de, gascó, lladre, 531.
VIADER, Llorenç, canonge de Barcelona, 60,
63.
Vic (Osona), 23, 24, 47, 68, 71, 73, 111, 113,
128, 306, 309, 377, 431, 584; bisbat de,
377; bisbe de, 4, 14, 45, 105, 145, 176,
226, 290, 293, 296, 297, 298, 299, 300,
301, 302, 304, 306, 309, 310, 311, 312,
316, 319, 320, 321, 325, 326, 329, 357,
358, 359, 364, 369, 370, 371, 372, 379,
381, 391, 392, 394, 565, 566, 570, 584; diputat local de, 195.
VIC, Lluís, capità de galeres, 415.
VIC, Miquel, diputat eclesiàstic del regne de
València, 295.
VICENS, Pere, de la Seu d’Urgell, familiar major de la Inquisició, 473.
VIDAL, Francesc, ajudant de l’escrivania major del Consell de Cent, 85, 239.
VIDAL, Jaume, prevere, diputat local de Tortosa, 182.
VIDAL, Joan, 192.
VIDAL, Joan, calceter, collidor i guarda dels
drets de la bolla en la taula de Barcelona, 36,
89, 192.
VIDAL, Miquel, collidor de la bolla en la taula
de Barcelona, 87.
VIDAL, Pere, guarda del General, 39, 40.
VIDAL, Pere Pau, ciutadà de Barcelona, ajudant comú del regent els comptes i el racional del General, 424, 441.
Viella (Vall d’Aran), 261, 262, 264, 265.
VILA, apotecari, conseller de Barcelona, 3, 173.
VILA, Antoni, de la vegueria de Vic, cavaller i
diputat, 3, 65, 67, 68, 70, 72, 73, 173.

VILA, Francesc, canonge de Vic i oïdor de
comptes, 51, 52, 58, 59, 60, 61.
VILA, Jaume, ciutadà de Barcelona, 221, 226,
230, 255, 272, 273, 274, 279, 301, 337,
341, 355, 399, 491, 536, 537, 539, 540,
542, 549, 550, 563.
VILA, Joan, prior de l’abadia de Sant Genís,
bisbat d’Urgell, canonge de Barcelona i oïdor de comptes, 176, 311, 372, 491, 492,
493, 498, 499, 501, 502, 507, 509, 511,
512, 513, 514, 516, 517, 518, 523, 524,
525, 536, 537, 538, 539, 540, 542, 544,
549, 550, 559.
VILA, Pau, especier i conseller de Barcelona, 302.
VILA, Pere, 95, 126, 220, 237, 312, 376.
VILA, Pere, diputat local de Perpinyà, 42.
VILA, Salvador, diputat local de Balaguer, 21.
Vilabella del Camp (Alt Camp), 93.
Viladecans (Baix Llobregat), 6, 7.
VILADEMANY, Lluís de, del braç militar, 382.
VILADEMOR, Antoni, arxiver reial i escrivà
de manament, 3, 51, 78, 187, 188, 191,
194, 208, 248, 253, 254, 265, 271, 274,
275, 276, 308, 315.
VILADOMAR, 293.
VILADOMAR, Antoni, abat del monestir de
Sant Pere de la Portella, 553.
VILAFORMIC, Galceran, prevere, 192.
VILAFORMIL, Antoni, diputat local de
Berga, 145.
VILAFRANCA, conseller de Barcelona, 102.
VILAFRANCA, Francesc de, del braç militar,
221, 226, 230, 272, 273, 274, 279, 301,
355.
VILAFRANCA, Gaspar Ferran de, del braç militar, 301, 313.
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), 67, 68,
70, 77, 92, 93, 110; església major de Santa
Maria, 68; plaça de l’Oli, 68; portal de Sant
Francesc, 69; síndics de, 544.
VILALBA, Antic, abat de Sant Esteve de Banyoles i president de l’orde de Sant Benet,
501, 516, 553.
VILALTA, teixidor de lli i conseller de Barcelona, 102.
VILANA, 121.
VILANA, Adrià, doctor del Reial Consell Civil, regent la Cancelleria Reial i assessor del
governador general de Catalunya, 25, 41,
45, 49, 50, 73, 78, 103, 105, 111, 159,
196, 198, 200, 264, 265, 307, 315, 320,
324, 422, 424, 425, 426, 482, 486, 494,
495, 497, 510, 523, 534.
VILANA, Bernat, doctor del Reial Consell Civil i conseller de Barcelona, 3, 94, 102.
VILANA, Cristòfor, paborde de Sant Cugat
del Vallès, 452, 474, 582.
VILANA, Frederic, obrer del Consell de Cent,
302.
VILANA, Guerau, canonge de Barcelona, 105,
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144, 190, 195, 230, 272, 273, 274, 279,
285, 290, 291, 292, 293, 295, 304, 337,
452, 453, 473, 475, 476, 478, 479, 481,
484, 491, 493, 494, 498, 582.
VILANA, Jeroni, conseller segon de Barcelona,
221, 226, 293, 337, 338, 340, 341, 342,
343, 346, 347, 355, 356, 357, 359, 362,
363, 364, 563, 564, 566, 568, 569, 571.
VILANA, Lluís, doctor de la Rota i assessor de
la Governació General de Catalunya, 1, 3,
15, 25, 26, 27, 35, 37.
VILANA, Lluís, mostassaf de Barcelona, 174.
VILANA, Onofre, abat del monestir de Sant
Cugat del Vallès, 553.
Vilanova (França), 481.
VILANOVA, 379.
VILANOVA, Antoni, àlias “Antoni Luna” i
“Ànima Peccadora”, de Corbera, lladre,
406, 408, 410.
VILANOVA, Arnau de, del braç militar, 236.
VILANOVA, Galceran de, donzell, diputat local de Girona, 11.
VILANOVA, Jaume, 293.
Vilanova de Cubelles (Garraf), 110.
VILAPLANA, Pere Lluís, assessor de la diputació local de Lleida i diputat local de Cervera, 21, 37.
VILAR, ardiaca de Girona, 301.
VILAR, Jaume, 293.
VILASECA, Onofre de, cavaller de Perpinyà,
391, 416, 419, 572.
VILATGE, Guillem, sastre, francès, lladre,
409.
VILATORRADA, Jaume Joan, diputat local
de Manresa, 33.
VILATORTA, abadessa de Santa Maria de Valldonzella de Barcelona, 4.
VILATORTA, muller de Jaume Joan de Vilatorta, 133, 134.
VILATORTA, Jaume Joan de, donzell, de
Barcelona i oïdor de comptes, 98, 99, 101,
102, 112, 114, 124, 127, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 230, 255, 386, 477, 511,
514, 520.
VILATORTA, Martí Joan de, oïdor de comptes, 41, 42.
VILATORTA, Miquel Joan de, del braç militar, 491.
VILELLA, Francesc, de Vilasada (bisbat d’Urgell), lladre, 414.

VILETA, Lluís Joan, canonge de Barcelona,
397, 398, 399, 433, 446, 449, 450.
VILLAVICIOSA, Bernardo de, 599.
VIVER, Pere, prior del monestir de Santa Maria de Cervià i degà de Barcelona, 221, 230,
272, 273, 274, 279, 293, 295, 301, 363,
364, 386, 387, 388, 391, 399, 455, 456,
458, 460, 461, 540, 541, 570, 571.
VIVES, Jaume, guarda ordinari de la casa de la
Bolla de Barcelona, 243.
VIVES, Pere, vegeu VIVER, Pere.
VOLTA, Joan, de Capellades, 409.
X
XAMBÓ, 404.
XAMMAR, Francesc, doctor del Reial Consell
Civil i regent de Mallorca, 30, 97, 458,
464.
XAMMAR, Pau, escrivà de la cort de la diputació local de Vilafranca del Penedès, 183.
XAMMAR, Ramon de, donzell, 420.
Xerta (Baix Ebre), 426.
XICOT, Frederic, monjo del monestir de Santa
Maria de Ripoll, 516.
XICOT, Miquel, doctor en lleis, 334, 340,
342, 343, 360, 364, 567, 570, 571.
XIFRÉ, criat del lloctinent general de Catalunya, 308.
XIFRÉ, Francesc, mercader i conseller de Barcelona, 90, 91.
Xipre, 306.
Y
Yuste (Cáceres), monestir de, 73.
Z
ZORITO, inquisidor, 147.
ZÚÑIGA, Jerònima, vegeu GRALLA I DESPLÀ I GUIOMAR D’HOSTALRIC, Jeròmia de.
ZÚÑIGA, Joan de, fill de Lluís de Requesens i
de Zúñiga, 483, 489, 546.
ZÚÑIGA I DE REQUESENS, Lluís de, vegeu
REQUESENS I DE ZÚÑIGA, Lluís de.
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