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L'hospital del Coll de Balaguer va ser fundat l'any 1344 per l'infant Pere 
(1305-1381), comte de les Muntanyes de Prades, fill de Jaume I1 i de Blanca 
d'Anjou. 

Es troba situat a l'actual població de l'Hospitalet de l'Infant, al sud de la co- 
marca del Baix Camp, sobre l'antiga via de comunicació que uneix Barcelona i Tar- 
ragona amb Tortosa i Valkncia. 

La seva finalitat, tan diferent d'un hospital actual, era l'assistkncia als via- 
nants pobres que transitaven per aquell lloc, socorrent-10s amb aliments i per- 
metent-10s de passar-hi una nit. En cas de trobar-se malalts eren atesos fins al 
guariment. 

En la documentació fundacional promulgada per l'infant Pere es troben con- 
signades les funcions, personal, recursos, etc. de la institució. El document que es 
presenta en aquesta comunicació, inkdit, s'afegeix i en alguns punts modifica 
aquells primers estatuts, gairebé un segle més tard. 

Esta escrit sobre pergamí i es conserva a l'Arxiu de la Catedral de Tortosa, 
en la skrie Bisbe I, amb el número 1. 

Es tracta de la concessió de noves Ordinacions a fi de regular les despeses or- 
dinaries de l'hospital i de clarificar-ne els comptes per a evitar responsabilitats i 
conflictes a l'administrador. 

Esta atorgat per la comtessa de les Muntanyes de Prades, Joana, tamb6 dita 
Gondissalva Ximenis d'ArenÓs, i pel bisbe Ot de Tortosa, als quals correspon la cus- 
tbdia de l'hospital per expressa disposició del fundador. 

Per a la redacció d'aquest document varen comptar amb la intervenció de di- 
verses persones que hi eren relacionades. Aquestes persones són: els comissaris de- 
signats per la senyora comtessa per a examinar els comptes de l'hospital (moss8n 
Joan #Abella, prevere, i Guillem Ferrer, tresorer i conservador del patrimoni del 
comtat de Prades), el comissari del bisbe (Francesc Roig, prevere, batxiller en dret 
canbnic i civil i lloctinent del vicari general), l'administrador de l'hospital i benefi- 
ciat del primer benefici (moss8n Pere Ferrer, prevere) i el beneficiat del segon bene- 
fici (mosskn Ferrer Arnau, prevere). 

Els disset capítols de qu8 consta el text es poden agrupar bhsicament en sis 
epígrafs. 



I. PERSONAL 

Les persones mantingudes a carrec de l'hospital són només sis: el prevere ad- 
ministrador i beneficiat del primer benefici, el prevere beneficiat del segon benefici, 
un escola per ajut de tots dos preveres, dos mossos per a les feines i seguretat de la 
institució i una dona per a servir l'hospital i per atendre els pobres que s'hi acullin. 

En els comptes no s'admet cap altra persona a carrec de l'hospital i si en té 
m6s la despesa extra l'haura de pagar l'administrador dels seus propis béns. Només 
es fa una excepció quan hi hagi perill de pirates moros o "de altres males gents", que 
podra haver-hi la gent que l'hospitaler cregui necessaria per a vigilhcia i defensa. 
Igualment s'admet més gent de l'habitual quan hi hagi necessitat de fer obres. 

Afí de regular el consum de pa, vi i companatge, es fura que l'administrador, 
l'altre prevere, la dona i l'escola, així com tota persona religiosa que s'aculli a l'hos- 
pital, poden rebre quinze fanegues de blat anuals, a mesura de Tivissa, cada un. 
Els dos mossos, els altres homes que eventualment es poden tenir i tots els pobres, 
en canvi, poden consumir un total de setze fanegues per cap. 

Pel que fa a la beguda, es pot disposar de vint-i-set migeres de vi anuals per 
persona, excepte els pobres que en rebran la meitat. 

Finalment, el consum de companatge (carn, peix o altra vianda) queda fixat 
en un valor de tres diners diaris per persona. 

S'ha de comptar separadament la despesa en provisions com ara oli, sal, 
salsa i d'altres, perb no es limita el seu consum excepte la cansalada que poden gas- 
tar el personal de l'hospital, que no pot excedir d'un bacó en un any. 

111. BESTIAR 
Es declara que els animals per a les necessitats de l'hospital només poden ser 

dos: un mul per a transport de les provisions i un ase per a treballar a la sínia. 
També es regula la civada que poden consumir aquestes bhsties: els dies de 

treball, el mul pot menjar tres almuts de civada a mesura de Tivissa i l'ase un; els 
dies que no se'ls faci treballar només rebran tres almuts entre tots dos animals. De 
pallla, en canvi, se'n pot gastar la que sigui necessaria. 

Si l'administrador vol tenir una mula per a cavalcar, la pot tenir, perb l'haura 
de comprar dels seus propis diners. Podra rebre dos almuts diaris de civada i tota 
la palla que necessiti. 

N. CONREU DE LES TERRES 

Pel que fa a les terres de l'hospital, no es podran conrear directament sinó 
que hauran de ser arrendades de la manera més profitosa que es pugui. 

V. COMPTES 

Cada primer de mes l'administrador ha de consignar en els llibres el nombre 
de menjadors ordinaris que es trobin a l'hospital i els extraordinaris si n'hi ha. I en 
els dies successius només haura d'anotar si hi arriba o se'n va algú. 



S'ha de portar un llibre on siguin anotats els pobres que hi ha a l'hospital i 
els dies que s'hi estan. En cas d'abskncia de l'administrador, l'altre prevere és l'en- 
carregat de dur aquest llibre. 

Cal portar un compte separat dels pagaments fets al moliner del moli del 
Pratdip, ja que no forma part dels ordinaris de l'hospital. I pel que fa al blat proce- 
dent d'aquell moli, ha de ser consignat prenent com a base les mesures de Tivissa 
i el seu valor s'ha d'expressar en diners, a fi de fer més entenedors els comptes. 

Com que de vegades passaven diversos anys sense que fossin inspeccionats 
els comptes de l'hospital, es reitera la disposició que han de ser examinats anual- 
ment per les persones designades pel bisbe de Tortosa i pel comte de Prades, tal 
com havia disposat l'infant Pere. 

Es mana, perb, que s'han de comencar el dia 1 de maig i han de ser inspeccio- 
nats, com a molt tard, dos mesos després del 30 d'abril, és a dir, entre maig i juny. 
Aixb modifica els estatuts originals, que disposaven que s'havia de passar comptes 
durant el mes de maig. Aquesta ampliació del termini es deu a que el mes d'abril 
s'acaben de recollir els fruits i les rendes de l'hospital i no hi ha  temps suficient per 
a fer el compte de les entrades i les sortides. 

Les dues persones designades pel bisbe de Tortosa i el comte de Prades per a 
examinar els comptes rebran el salari que va disposar el fundador. Si en fossin de- 
signades més de dues, s'hauran de dividir el diners, perb no podran rebre més sa- 
lari de l'administrador que un per a cada part. 

VI. 

L'últim capítol consisteix en la promesa de la senyora comtessa que ni ella 
ni els seus procuradors o els seus successors no impediran que l'administrador pu- 
gui cobrar els fruits i les rendes que pertanyen a l'hospital en els llocs de Tivissa, 
Pratdip, Banyoles o altre lloc dins del comtat de Prades, sinó que manar& que les 
rendes que el fundador va disposar per a manteniment de la institució li siguin 
lliurades. 

El text acaba amb els manaments que aquestes noves Ordinacions siguin in- 
corporades a les que va establir l'infant Pere i que siguin observades per l'hospita- 
ler i pels oi'dors de comptes. 

El notari, Guillem Ferrer, de Falset, va fer tres cbpies d'aquest document; un 
per a cada un dels que signen el document: la comtessa de Prades, el bisbe de Tor- 
tosa i mosskn Pere Ferrer, l'administrador de l'hospital. 

1430, agost, 23. Garcia 
Ordinacions establertes pel bisbe de Tortosa, Ot, i la comtessa de les munta- 

nyes de Prades, Joana, per a regular les despeses ordinaries de l'hospital del Coll 
de Balaguer. 

Arxiu de la Catedral de Tortosa, Bisbe I, 1. 

"Zn nomine Domini nostri Zhesu Christi. Ad eternam rei memoriam, nos Otho, 
miseracione divina episcopus dertusensis, et rus Johana alias Gondissalua Xime- 
ni$ de Arenosw, comitissa Montanearum de Prades, attendentes inclitum domi- 
num infantem Petrum / de Aragonum, memorie recolende comitem Rippagurcie et 
Montanearum de Prades, proavum nostri dicte cornitisse, instituisse, construxisse 



et fundasse quoddam hospitale in planicie Collis Balagarii, diocesis dertusensis, 
pro suffragio et recepcione pauperum Zhesu Christi, 1 in et super quibus institu- 
cione, construccione et fundacione idem dominus infans plures et diversas condidit 
et fecit ordinaciones et statuta, prout in instrumento institucionis, I construccionis 
et fundacionis ipsius hospitalis lacius continetur. Nunc vero nos, episcopus et col 
mitissa prelibati, cuius hospitalis nos dicta comitissa sumus patrona, pensantes 
quod secundum varietates temporum mores, statuta et ordinaciones variari seu in  
melius comutari non est reprehensibile judicandum, licet dictus dominus infans 
sancte et notabiliter 1 tunc temporis dictas ordinaciones et statuta fecisset. Zdcirco, 
considerato tempore presenti super bono statu, regimine et conservacione dicti hos- 
pitalis, jurium et reddittuum ipsius, quasdam facimus et statuimus ordinaciones 
et statuta, quas et que sine preiudicio I et derogacwne intencionis prefati domini 
infantis et suarum ordinacionum et voluntatum nisi i n  subscriptis teneri perpetuo 
et servari volumus et jubemus. Quarum ordinacionum nostrarum tenores sequntur 
per hec verba: 

En nom de Déu. Aquesta és ordilnacid feta per 10 reverent senyor Oth, per la 
gracia de Déu bisbe de Tortosa, e la egrkgia e poderosa senyora dona Johana, com- 
tessa de Prades, en 10 loch de Carcia del dit comdat, dimecres que comtave hom 
XXIZZ del mes de I agost del any mil quatrecents trenta, de e ab consell e relacid 
dels honrats en Francesch Royg, prevere e bacheller en quiscun dret, loctinent de 
vicari general e official del dit reverent senyor e comissari per ell diputat a hoir, exa- 
minar e delcesir 10s comptes del administrador del spital de la plana del Coll de 
Balaguer, dedicat e ordenat per 10 molt egregi e digne de memdria 10 senyor infant 
en Pere, e ab consell e relacid de mossbn Johan de Abella, prevere, e del senyor en 
Guil llem Ferrer, tresorer de la dita senyora e conservador del patrimoni del dit 
Comdat, comissaris en 10 acte m a t a  dedicats e ordenats per la dita egrkgia senyora 
patrona del dit spital e beneficis en aquell per 10 dit senyor infant 1 institui'ts. E 
encara ab voluntat e laudacid dels discrets moss2n Pere Ferrer, prevere beneficiat 
del primer benefici e administradol; e de mossbn Ferrer Arnau, prevere benefficiat 
del segon benefici del dit spital. E en tant com als dits senlyors bisbe e comtessa e 
als altres consulents e reladors és stat vist feta a profit e conservacid del dit spital 
e desccirrech e relevament de reprehensid e infamia del administrador de aquell e 
a gran expidicid e clarificacid dels comptes I del dit spital d'act en avant donadds. 

I. E primerament, per tant com segons comptes e libres del dit en Pere Ferrer, 
ara administrador, e de altres passats administradors del dit spital és stat vist e 
atrobat que's feye contradiccid e reprelhensid que tenien massa compayes or- 
dinaries a messid e carrech del dit spital e que feyen massa excés en la messid or- 
dinaria e altres despeses del dit spital, a les quals no bastaven bé a supportar les 
rendes de aquell 1 com per occasid de mortalitats e sterelitat de temps e alies sien 
molt diminutdes. Per tant, 10s desús dits ordenaren, taxaren e moderaren que d'act 
avant en 10 dit spital sien les persones ordinaries a servey del dit spital que visquen 
1 de les rendes de aquell sis persones e no més, qo és, 10 administrador damunt dit 
e 10 dit Ferrer Arnau, preveres, o successors seus. Ztem dos moqos de treball per ser- 
vey eguarda del dit spital. Ztem un scolh per servey e compayia / dels dits preveres. 
Ztem una dona per servey del spital e dels pobres allt vinents. E que 10 dit adminis- 
trador nogos tenir més avant menjadors ordinaris a messid e carrech del dit spital 
e si ho far& que la messid o soldada de aquells 1 qui seran més de sis no hi sie ad- 
més en compte, ans ho hage a pagar de $0 del seu. Axt entks, emperd, que en temps 
que hic aura noves de moros o de altres males gents 10 dit administrador per 
guarda e restauracid 1 del dit spital pusque aver e tenir més compaya segons li serd 
ben vist fahedor, a messid e despesa del dit spital. 

ZZ. Ztem, per tant com axtmatex en temps passat és stat trobat excés e se ha feta 
reprehensid que en 10 dit 1 spital se tenien e provehien massa bbsties ordinaries e 
massa civada, ordenaren e volgueren 10s dessús dits que d'act avant 10 dit admi- 
nistrador no tingue sin6 dues bksties ordinaries a carrech e messi6 del dit spiltal, 
$0 és, un mul per portar les provisions al dit spital e servicials ordinaris de aquell 
e un ase per servey de la ctnia e altres coses que fer pora a ordinacid del dit admi- 
nistrador. 

111. Ztem, ordenaren e volgueren que les dites I dues bbties haguessen civada 



ordinaria, FO és, als dies que faran fahena haga 10 mul tres almuts de civada e 10 
ase un almut a mesura de TXvga; e en dies de festes o que no faran fahena hagen / 
solament entre dos, tres almuts e palla a conexerqa del dit administrador. 

ZV Item, ordenaren e volgueren que si 10 dit administrador por& ni volra tenir 
una mula per a son cavalcar que ho puxe fer, axt emperb que / 10 compre de sos pro- 
pris dinés e a son risch, que en tal cas la dita mula sie provehida ordiruiriament de 
civada e palla del dit spital e sia comptada per bbstia ordiruiria; e que hage tots 
jorns dos almuts / de civada e palla tanta com ne haga menester. E si més avant 
bbsties ordinaries tindra ni mds civada 10s donara, que no li sia pres en compte ni 
carrech del dit spital. 

i? Item, ordenarem e volgueren per tant com tenir / laurah6 no és vist profitds 
al dit spital, abans hi redunde en dampnatge, que d'aqut avant 10 dit administra- 
dor no faca laurar ni sembrar degunes terres a messid del dit spital, abans les haga 
a donar o stablir a laurahó a temps, / com pus profitosament pora, e si 10 contrari 
fara que no l i h  sie pres res en compte. 

VI. Item, per qo que la despesa dels menjadors ordinaris del spital axtdepa com 
de vi e companatge sia certa en nombre, pes e mesura, orde 1 naren e volgueren 10s 
desús dits que al dit administrador e al altre prevere e per la dona e per 10 scola e 
encara per 10 69 altres preveres e frares al dit spital vinents sie donat e admés en 
compte per quiscun de ells qualtorze faneques de forment per quiscun any. E per 
10s dits dos macips ordinaris e per 10s altres hbmens de treball si li'n covendra sos- 
tenir e encara per 10s pobres lechs, per quiscun menjador sie donat e admés setze 
fanelque. a mesura de IIEviqa. 

VZZ. Ztem, que per quiscun bevedor del dit spital, axt com dels ordinaris desús 
dits com encara als preveres, frares e altres pobres qui al dit spital vindran comp- 
tant dos pobres per un menjador. / E encara per aquells qui extraordiruiriament li 
covendra sostenir sie donat e admés en compte per quiscun bevedor vint e set mige- 
res de vi a mesura de n v g a  per quiscun any. 

VZZZ. Ztem, ordenaren e volgueren per bona ordi lnacid e regiment del dit spital 
que 10 dit administrador d'aqt avant en loprimer dia de quiscun mes hage a scriure 
e nomenar en son libre 10s menjadors ordinaris del dit spital e encara 10s altres ex- 
traordinaris / si n'i haura e d'aqut avant regint son libre per tot aquell mes scrive 
e note si algú se n'i crexera, nomenant 10 qui és ni per que hi sera vengut, e axtmatex 
10 jorn que se'n hira. E per semblant hage a scriure e con ltinuar en 10 dit libre com 
algú dels menjadors ordinaris fallira o partira del dit spital, e axtmatex 10 dia que 
tornara. E si no ho fa, que la messid que fara en deguns sobrevinents ni que volrd 
metre en compte per 10s dits I absents no li sie presa en compte. 

IX. Ztem, taxaren, ordenaren e volgueren que 10 dit administrador per si e per 
10s altres ordinaris del dit spital, que sdn sis en nombre segons és desús ordenat, li 
sien admeses en compte ordinariament per companatge, / qo és, carn o pex o altra 
vianda segons 10 dia, dehuyt dinés, s,o és, tres dinés per menjador per quiscun dia 
e no més ni li'n siepus admés en compte, encara que més o menys ne despena. 

X. Item, que de les altres provisions accessbri /es axt com oli, sal, salsa e semblants, 
faceprovisi6 apartada dels béns del spital e aximatex de carnsalada, ant entés emperb 
que per 10s dits sis ordinaris no'n mete en compte sin6 un bac& per tot l'any. 

XI. Item, que per millor enlestir / 10s comptes del spital face 10 dit administra- 
dor libre separat dels pobres e del nombre de aquells e de la jornada que? seran e 
en absbncia sua que ho comane al altre prevere, 10 qual sie tengut en aquell cas con- 
tinuar 10 dit l i /  bre. 

XII. Ztem, que si al dit administrador covendra fer obres en 10 dit spital o logar 
hbmens per guarda e defensi6 de aquell segons desús és entés, que per aquells.tals 
hbmens mete e scrive la messid en nombre e despesa dels ordinal ris damunt dits. 

XIII. Ztem, que del moliner que 10 dit administrador té al molt del Pratdip tin- 
gue e regesque compte adepart de la soldada e messi6 que li donara, com aquell no 
sie comprés en 10 nombre dels ordinaris del spital. / 

XZV Ztem, que del blat que 10 dit administrador rebra del dit moll e de aquell 
que despendra per als menjadors del dit spital hage a rebre e despendre a mesura 
de IEvka e posar 10 just preu que valdra en dinés en sos comptes de / rebuda e des- 
pesa per tant que 10s comptes ne sien pus clars e enlestits. 



Xi? Ztem, per tant que 10 senyor infant, loable fundador del dit spital, orde& e 
volgu6 en la institucid de aquell que tots anys una vegada en 10 mes de mag / fossen 
hoits, examinats e diffinits 10s comptes del administrador del dit spital per 10 offi- 
cia1 o comissari deputat per 10 senyor bisbe de lbrtosa e per altre comissari deputat 
per 10 senyor comte de Prades, jatsie que / de act atras sie stat praticat que passa- 
ven dos, tres o quatre anys que 10s dits comptes no eren hoits, la qual cosa redunde 
notoriament en dan del dit spital e turbacid e confusid dels dits comptes, per tant 
han volgut e ordenat 10s / desús dits que de acl avant ordonen e trameten 10s dits 
comissaris per hoir e diffinir 10s dits comptes quiscun any, axt ent6.s emperb que 10 
any sie scrit e continuat comenqar al primer dia de mag e que fenescha al darrer 
dia de / abril. E que 10s dits comptes de act avant se donen dins dos meses conti- 
nuadors apr6s 10 darrer dia de abril, qo &s, mag e juny, no obstant la dita ordinacid 
del sol mes de mag assignat en la institucid; e aq6 per tant com / en 10 dit mes de 
abril quiscun any sdn acabats de collir 10s fruyts e rendes del dit spital e sera millor 
regulacid per als comptes; e que comencen de hoir e venir en l'any pros instant de 
M CCCC XXXi, a la jornada que concorldaren dins 10s dits dos meses. 

XVZ. Ztem, ordenaren e volgueren seguints la voluntat del dit senyor fundador 
que per 10s dits senyors bisbe e comte sie per quiscu tramés un comissari deputat 
per hoir, examinar e diffinir / 10s dits comptes e aquell hage la provisi6 e salari or- 
denat e taxat en la dita institucia. E si &s de un n'i trametran, que aquells tants 
com sien no hagen salari o stipendi sind per I, ni 10 spitaler no sie tengut donar 10 
dit salalri sin6 per un official o comissari de quiscuna part. 

XVZZ. Ztem, ordenaren e volgueren e aqb en special promet6 e volgu6 la dita se- 
nyora comtessa per st e successors seus, que d'act avant per ella ni procuradors o 
ofjicials seus ne / de sos successors no sie fet embarch ni occupacid al dit adminis- 
trador en collir; arrendar e plegar entegrament los fruyts e rendes pertayents al dit 
spital en 10s lochs e t&rmens de IIEviqa, de Pratdip e de Balyoles e de qualsevulle 
altres lochs, parts o membres del dit comdat, abans permetra e manara que 10 dit 
administrador culle e reheba en 10s lochs assignats per 10 dit senyor fundador ab 
integre aquells fruyts e ren /des que en la dita institucid per sustentació del dit spi- 
tal hi s6n lexades e ordenades. 

Et ideo nos, episcopus et comitissa memorati, tenore huius publici instrumenti fir- 
miter perpetuo valituri, de novo statuimus, ordinamus ac / facimus predictas ordi- 
nacwnes et statuta super bono statu ac regimine et conseruacwne prefati hospitalis, 
jurium et proventuum eiusdem et eas addimus, anneccimus et incorporamus ordina- 
cwnibus per dictum dominum infantem factis et statutis, quas per / dictum adminis- 
tratorem et eius successores et per auditores suorum compotorum et alias quscum- 
que personas volumus teneri et observari perpetuo prout in dictis capitulis continetur. 
Et volumus de hiis ordinacwnibus fieri tria publica consimilia / instrumenta, unum 
nobis dicto episcopo, aiiud nobis dicte comitisse et relicum dicto administratori tra- 
den& per notarium subscriptum. Ad hec ego Petrus Ferrarii, prebiter administrator 
prefati hospitalis, in presencia vestri dictorum dominorum episcopi / et comitisse 
constitutus et in confeccwne dictarum ordinacwnum presens, eisdem ordinacwnibus 
consencw per me et meos successores administratores dicti hospitalis. 

Que fuerunt acta in ecclesia loci de Carcia, XXIZZ' die mensis augusti anno a / 
nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo. 

Sig++na nostrum, Othonis episcopi et Johanne alias Gondissalve Ximeni~ de 
Arenosio comitisse predictorum, qui dictas ordinaciones condimus, statuimus, fa- 
cimus et ordi / namus, presensque instrumentum nostre auctoritatis presidw robo- 
ramus. Sig+num mei, Petri Ferrarii, administratoris hospitalis predicti, qui pre- 
dictis consencio eaque laudo et firmo. 

Testes huius rei sunt honorabiles Johannes Alfonsi de Suyen, in decretis licen- 
ciatus, rector ecclesie loci de Catino, Franciscus Royg, utriusque juris bacallarius, 
rector ecclesie loci de Aqquo, Johannes Melic; et Anthonius / Alegre, loci de Carcia. 

Sig+num Guillermi Ferrarii, habitatoris ville de Falceto, auctoritate regia no- 
tarii publici per totam terram et dominacionem serenissimi domini regis Arago- 
num, qui premissis interfuit eaque fecit et clausit, cum suprapositis in lineis XIII" 
"e libres'; et %omeqar': / et cum raso et correcto in linea X X X f l Z Z E  
"bisbe'". 


