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LES FUNCIONS DE L’ADMINISTRADOR DE L’HOSPITAL DEL
PERELLÓ SEGONS EL MESTRE D’ALTOPASCIO (1389) I EL PAPA
BENET XIII (1415): L’ÈPOCA DEL CISMA D’OCCIDENT
(1378-1417)*

Gerard MARÍ i BRULL

L’hospital del Perelló és una institució d’origen medieval dedicada a l’assistència
a pobres i peregrins, situat a la població del Perelló, al Baix Ebre, sobre la via de
comunicació que des d’època medieval uneix Barcelona i Tarragona amb Tortosa
i València, sobre el llarg trajecte aleshores pràcticament inhabitat des de Cambrils
fins a les envistes de Tortosa1 .

Va ser fundat per la reina Blanca d’Anjou, muller de Jaume II. A través del seu
testament redactat a València, datat el 18 d’agost de l’any 1308, va disposar la
quantitat de 2.500 lliures de Barcelona “ad construendum et edificandum
hospitale in populacione Fontis del Paraylon, et pro emendis redditibus
ad sustentacionem pauperum declinancium et hospitancium in hospitali
predicto, et sustentacionem eiusdem hospitalis”2 .

A la seva mort, l’any 1310, va ser Jaume II qui va mobilitzar els recursos
econòmics i humans necessaris per a fer realitat el projecte, malgrat les dificultats
que sorgiren. Així, després d’intentar en va vincular l’hospital al monestir de
Santes Creus, l’any 1313, l’inici del funcionament de l’hospital va correspondre
a l’Orde italià de Sant Jaume d’Altopascio3  (Lucca, Toscana), l’any 1316, a
partir de les condicions pactades l’any abans entre els representants del Mestre
General de l’Orde a París i el monarca4 . Aquesta vinculació amb institucions
eclesiàstiques era la conseqüència normal del marcat esperit religiós de l’època
que només veia possible desenvolupar aquestes activitats d’assistència en espais
i àmbits marcadament religiosos5 .

* Aquesta comunicació ha estat posible gràcies al Projecte d’Investigació “L’Hospital de Sant
Jaume d’Altopascio (Lucca, Toscana, Itàlia) a la Font del Perelló (1316-1422)“ concedit per
l’Ajuntament del Perelló (anys 2003-2006).
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Per això mateix, quan al segle XV, després d’un llarg període de temps molt
complex, Altopascio deixa de regir l’hospital, la direcció serà transferida, ara sí,
al monestir de Santes Creus, segons la idea primitiva de Blanca d’Anjou6 .

La seva història arriba almenys fins al segle XVIII. Efectivament, l’any 1762
està documentat un litigi entre la ciutat de Tortosa i el Prior y Administrador
del Hospital de la Fuente del Perelló7 , amb motiu de l’accés a les terres de
pastura del terme de Fullola per part dels ciutadans de Tortosa. Però en realitat
ho desconeixem tot al voltant dels dos darrers segles d’existència de la institució,
així com les circumstàncies concretes de la seva extinció. Ni tan sols ha quedat
memòria de la seva ubicació dintre del nucli urbà, malgrat haver-hi alguna
hipòtesi8 , havent-se perdut el record i els possibles vestigis potser al llarg del
segle XIX9 .

Al llarg del temps ha rebut diverses denominacions, sovint en relació directa
amb la institució que el regia. Als inicis és anomenat de forma genèrica pel
propi rei Jaume II hospitalis... in loco Fontis de Perilione10 , esmentat en una
forma més abreujada com a hospitalis de Perilione11  o hospitalis Fontis
Perilione12 , en aquells anys que Jaume II maldava per aconseguir que el
monestir de Santes Creus es fes càrrec de la seva administració.

Un cop cedit a l’Orde italià d’assistència a pobres i peregrins de Sant Jaume
d’Altopascio (diòcesi de Lucca, Toscana) continua amb la mateixa denominació,
però generalment amb un esment al dit Orde, de primer de manera subordinada
(hospitalis Fontis de Perilione, Ordinis Sancti Jacobi de Altopassu13 ), però
després com a referència principal hospitalis... Sancti Jacobi d’Altipàs de
Fonte Perillionis14 , fins a prendre més importància que no pas la situació
geogràfica: hospitalis Sancti Jacobi constituti in loco Fontis Perillioni15 ; la
mateixa estructura ens trobem en català: Spital e orde appellat Sent Jacme
d’Altipàs, en lo lloch de la Font del Perelló16 ; aquesta forma quedarà sim-
plificada en “Hospital d’Altipàs”: domus sive hospitalis vulgariter dicti
d’Altipàs, Fontis Perilionis17 .

En un llarg període de disputa entre el rei i l’Orde d’Altopascio pel control
d’aquesta institució, entre els anys 1368/137818  i 141519 , la documentació reial
se’n cuida prou d’esmentar-lo exclusivament amb la referència de Spital de la
Font del Perelló20  i de recordar la fundació originària feta per la reina Blanca
d’Anjou i Jaume II: hospitalis constructum in Loco Fontis Perilionis, termini
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Dertuse, et capellam inibi instituta per serenissimos dominos Jacobum,
felicis memorie Aragonum regem, abavum nostrum, et dominam Blancam,
reginam recordacionis inclite, coniugem ipsius21 ; hospitalem quod
serenissima domina Blancha, regina Aragonum memorie recolende, instituit
in loco Fontis de Perillione22 .

Un cop concedida l’administració al monestir de Santes Creus, la denominació
serà sempre Hospital del Perelló o de la Font del Perelló. Només a nivell
historiogràfic es recull la denominació Hospital de doña Blanca23  o Hospital
de la reina Blanca24 .

El Cisma d’Occident i l’Hospital del Perelló

La història de l’hospital del Perelló podria no haver sortit mai de l’estricte àmbit
local, però la seva vinculació amb l’Orde de Sant Jaume d’Altopascio l’aboca a
una dependència d’institucions de fora de Catalunya i el deixa a mercè de
circumstàncies d’alta política a nivell europeu, ja que aquest Orde depassa el
seu propi marc geogràfic italià, tractant-se d’una institució amb un autèntic
abast internacional i amb una supeditació directa al papa de Roma25 .

Per tant, s’entén que quan esclata el Gran Cisma d’Occident, amb la consegüent
duplicitat de Papes, l’hospital del Perelló es veu fortament afectat en la mesura
que la pròpia casa mare d’Altopascio en pateix també les greus conseqüències.
Efectivament, Altopascio es trobarà des d’aleshores en un territori vinculat al
Papa de Roma, en tant que la Corona d’Aragó manté l’obediència als Papes
(antipapes) d’Avinyó, de primer Climent VII (1378-1394) i després Benet XIII
(1394-1422).

El desenvolupament del Projecte d’Investigació L’Hospital de Sant Jaume
d’Altopascio (Lucca, Toscana, Itàlia) a la Font del Perelló (1316-1422),
iniciat l’any 2003 i finançat per l’Ajuntament del Perelló, ha comportat el buidatge
de tots els registres26  de la Cancelleria pontifícia de tots dos antipapes (73
volums de Climent VII, 72 volums en el cas de Benet XIII). Aquesta afortuna-
da recerca ha proporcionat molta documentació inèdita sobre la història
d’aquestes dues institucions en el període del Cisma, interessant tant per a
l’hospital del Perelló en particular com per a l’Orde d’Altopascio en general.
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En aquesta comunicació en concret presentem dos documents corresponents a
dues circumstàncies diferents dintre de la història del Cisma.

El primer document consisteix en el nomenament d’Íñigo Ortiz de Salvatierra com
a administrador de l’Hospital, datat el 25 de gener del 1389 i fet pel Mestre General
de l’Orde d’Altopascio amb seu a París27 . La intitulació és molt clara: Frater
Dominicus de Luca alias de Pistia, Dei et apostolica Sedis gracia Generalis
Magister sive rector Hospitalis et tocius mansionis Sancti Jacobi de Altopassu,
Lucanensis diocesis, Ordinis sancti Augustini, ad Romanam Ecclesiam nullo
medio pertinentis. La història de la seu de París no es coneix prou bé, malgrat
l’existència d’algun que altre treball, oblidant justament el període del Cisma.28

El segon text és el manament fet pel Papa Benet XIII al bisbe d’Elna, a l’ardiaca
de Lleida i a l’oficial de Tarragona per a què lliurin vitalíciament a Ramon Trilla
la direcció de l’hospital Sancti Jacopi de Altopassu Fontis Perilionis,
Dertusensis diocesis. Està datat a València, el 10 de juliol de l’any 141529 .

En el primer cas ens trobem en el pontificat de l’antipapa Climent VII, quan la
potestat per designar el nou administrador del Perelló correspon al Mestre Ge-
neral de l’Orde d’Altopascio (en aquell moment fra Domènec de Lucca o de
Pescia) amb seu a París a conseqüència de la divisió de l’Església en dos
pontificats a partir de l’esclat de l’anomenat Gran Cisma d’Occident, l’any
137830 . En el segon cas, es tracta del papa Benet XIII, també cismàtic i successor
de l’anterior, però en un període en què no controla ja el regne de França.
Instal·lat als territoris de la Corona d’Aragó, el rei de França ha tornat a
l’obediència al papa de Roma, de manera que Benet XIII no controla l’Orde de
Sant Jaume d’Altopascio ni en la seva seu a Altopascio mateix ni en la seu de
París; al mateix temps, l’Orde no té poder efectiu sobre l’hospital del Perelló.
Aquestes circumstàncies permeten a Benet XIII actuar pel seu compte en la
designació del director de l’hospital, atribució que en circumstàncies normals
només li correpondria al Mestre General de l’Orde.

L’administrador de l’hospital

La facultat de designar l’administrador de l’hospital del Perelló ha estat un punt
molt clar en els diferents textos de les Ordinacions per les quals s’havia de regir
la institució. De fet, el fundador d’un hospital (a tall individual o col·lectiu)
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acostuma a reclamar el dret de patronat sobre l’administració del centre, és a
dir, l’autoritat d’elegir l’administrador, present i futurs, efectuar visitacions,
marcar les pautes de procediment i determinar quin tipus d’individus ha d’acollir
la institució31 .

En el cas present, Jaume II es reservava en les primeres Ordinacions, l’any
1313, la facultat de designar un frare del monestir de Santes Creus, de la mateixa
manera que en les segones, de l’any 1314, però aleshores referida a una
persona laica32 .

En canvi, quan l’any 1316 es lliura el control de l’hospital a l’Orde d’Altopascio,
es reconeix que la designació de l’administrador correspon al Mestre General,
però sempre sota diverses condicions que, en últim extrem, impliquen que que
el rei podrà pendre el control de l’hospital si es produeix un cas de descurança
i d’incompliment de les funcions de la institució per part de l’Orde d’Altopascio33 .

El nom:

Per resseguir les atribucions que pertocaven al cap rector de l’hospital, el nom
que rep pot ser un indici en alguns casos. Almenys, a través del temps es veu
una evolució que, a grans trets, passa de comanador a administrador i a
majoral, i només ocasionalment se l’anomena hospitaler.

En els moments inicials, quan es volia que el monestir de santes Creus es fes
càrrec de l’Hospital, no se li dóna cap nom específic, sinó que s’al·ludeix a les
funcions que li pertoquen: així, només s’esmenta un frater conversus bonus et
circunspectus de monasterium Sanctarum Crucum34  a fi que teneat et
amministret hospitalem predictum et jura pretacta35 , aplicant una sola vegada
l’expressió administrator36 . Va ser fra Sanç de Boïl la persona designada
inicialment per Jaume II per a cobrir aquestes funcions37 .

Tampoc hi trobem una denominació específica quan Jaume II decideix buscar,
provisionalment, altres possibilitats com a rector de l’hospital, aleshores sense
vinculació amb cap institució eclesiàstica. simplement es fa referència a un
homo laycus qui ponetur et statuetur in hospitali predicto et ipsum
hospitalem administrabit38, o bé a una persona ad tenendum administrationem
jamdicti hospitale39 . Només una vegada es troba la paraula hospitalario40 ,
aplicat a Ramon Satorra, el laic que va ser designat davant la negativa de
Santes Creus i abans de l’acceptació d’Altopascio.
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En el moment de les negociacions amb el Mestre de l’Orde de Sant Jaume
d’Altopascio, Jaume II manifesta la seva voluntat que la persona que ha de dirigir
l’hospital sigui unum fratrem sui Ordinis el qual sigui ordinatus seu deputatus
ab eis in dicto hospitali41 , essent esmentat només com a ipsius Ordinis nun-
cio42  o bé procurator Ordinis de Altopascio43 , és a dir, el representant de Sant
Jaume  d’Altopascio. Aquest càrrec fou ocupat per fra Martí de Lucca des de
l’any 1316 fins un període comprés entre el 1332 i el 133644 . Si bé en aquest
període inicial, fra Martí rebrà ocasionalment el nom d’hospitaler: hospitalario
hospitalis Fontis de Perilione45 , generalment serà anomenat “comanador”.
Aquesta serà la denominació més habitual al llarg del segle XIV, mentre l’hospital
serà regit per l’Orde d’Altopascio: comendator hospitalis Fontis de Perilione,
Ordinis de Altopassu46 ; lo comanador del espital del Perelló47 .

A partir del Cisma d’Occident, l’any 1378, la situació es complica fins i tot en la
manera d’anomenar el director, quan Joan I intenta reiteradament fer-se amb
el control de l’hospital: rectore et administratore dicti hospitalis et collectore
et receptore jurium, reddituum, fructuum et proventuum eiusdem48 ; rector,
administrator et custos ipsius hospitalis ac reddituum juriumque eiusdem49 ;
preceptor et comendator, gubernator et procurator hospitalis constructi
in loco Fontis Perillionis nuncupato50; comendatorem et hospitalarium
hospitalis Fontis Perillionis51 ; preceptorem, comendatorem, gubernatorem,
procuratorem, sindicum et actorem in dicto hospitale et juribus suis 52 .

El Mestre d’Altopascio, en els seus intents inicials per recuperar el domini
sobre l’hospital, l’anomena vicarium nostrum generalem et specialem,
receptorem, gubernatorem, sindicum, actorem, factorem negociorum,
gestorem et certum nuncium specialem ac visitatorem preceptorie hospitalis
seu domus nostre Fontis Perillionis, Tortose diocesis53 .

Aquesta complexitat s’acaba simplificant amb una tendència a ser designat com a
administrador en el període entre 1390 i 1420: administrator 54 ; administrador del
spital de la Font del Perelló55 ; administrator hospitalis beati Jacobi de Alto Passu
in loco del Perelló56 . Cal, però no oblidar algunes altres denominacions ocasionals:
administrador e regidor ... del hospital del loch del Perelló57 ; hospitalerio58 ;
custode seu hospitalerio59 ; hospitalerii hospitalis Fontis Perillionis60 .

Finalment, l’any 1443 es produeix, ara sí, la definitiva vinculació de l’hospital al
monestir de Santes Creus, feta per la reina Maria61  estant a Tortosa, amb data
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de 29 de gener, i confirmada per Alfons el Magnífic62  el 20 de setembre següent,
des d’Itàlia. A partir d‘aquest moment la seva denominació serà la de majoral,
tal com consta en les actes de les reunions del Capítol al llarg del segle XVI63 .

Les funcions:

Abans d’entrar en les funcions de l’administrador de l’hospital del Perelló, cal
matisar que l’hospital medieval no té un paral·lelisme directe amb la nostra
noció d’hospital actual, sinó que es concep fonamentalment com un centre de
beneficència per a la pràctica de la caritat cap a pobres i desvalguts.

Efectivament, el concepte d’hospital a l’època medieval té un sentit marcadament
religiós i espiritual64 . D’aquesta manera, l’esperit cristià de l’època es
materialitzava en l’hospital medieval com un exercici de caritat cap als pobres
(pobresa entesa no solament en un sentit restringit economista i material, sinó
com a debilitat física, social o jurídica que afectava de forma permanent o
circumstancial a un individu65 ), tot considerant els pobres i la pobresa com
quelcom Providencial66 .

Cal remarcar també que els hospital medievals tenien un caràcter polifuncional,
és a dir, es tracta d’una institució que ofereix una pluralitat assistencial67  (refugi
de necessitats, acolliment d’ancians, ajut a orfes, allotjament de peregrins...) i
entre les seves múltiples funcions es troba també l’assistència i curació de
persones malaltes68 , però ni tan sols com a finalitat principal. És més, sovint es
limita a només un proveïment de refugi i aliments, de tal manera que no s’acull
solament als malalts, sinó a tota persona necessitada d’allotjament69 : es tracta
d’una institució eminentment caritativa amb funcions sanitàries, però també
d’albergueria, d’asil i de refugi econòmic70 . En realitat els malalts amb família
restaven a casa seva, atesos i acompanyats pels seus familiars, i a l’hospital hi
feien cap més aviat els més desemparats (indigents, nens abandonats...) o bé
població itinerant (peregrins...)71 .

En definitiva, l’hospital medieval era essencialment un instrument estretament
lligat amb les condicions econòmiques, polítiques, socials i culturals de la seva
societat pensat per a alleujar el patiment, per a mitigar la pobresa i per a eradicar
la mendicitat, però també per a la preservació de l’ordre social72 .

En el cas de l’Orde de Sant Jaume d’Altopascio cal fer notar, però, que les
funcions sanitàries es trobaven molt desenvolupades ja al segle XIII; d’això en
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deixa constància la Regla que li va concedir Gregori IX l’any 1239, contenint
les normes referents a tota la seva organització73 . Dels 96 capítols que la con-
figuren, deu (del XXXIX al XLVIII) són normes pensades per a la cura i
assistència dels malalts74 : presència fixa de metges i cirurgians (i personal
assistent) dotats d’una formació teòrica, obligació de visitar els malalts,
assistència a parteres i nadons, aplicació de medicines, dietes específiques...
En definitiva, es tracta de normes higièniques i condicions sanitàries per a
l’assistència de les persones recollides75.

Pel que fa a l’hospital del Perelló, la seva funció d’acolliment de vianants i
peregrins és més destacada que la purament mèdica, ateses les circumstàncies
que concorrien en la zona; efectivament, el Perelló es troba situat després del
passatge del Coll de Balaguer (llarg, feréstec, pernós i sovint també perillós76 )
sobre l’antiga via romana, que representa una setantena de quilòmetres entre
Cambrils i Tortosa sense pràcticament cap població on hostatjar-se, malgrat
l’existència de la casa de Sant Jordi d’Alfama. L’esment que es fa
específicament a assistència sanitària és que, així com els pobres s’hi podem
hostatjar per un dia sol, els malalts hi poden romandre fins a recuperar-se77 .

La intenció de la present comunicació és constatar com queda reflectida en les
actes de nomenament d’administrador la poca transcendència de les finalitats
d’assistència mèdica i, en canvi, com n’és d’important l’aspecte d’explotació i
administració econòmica.

El Mestre General d’Altopascio a París (1389): Íñigo Ortiz

El 25 de gener de l’any 1389, el Mestre General de Sant Jaume d’Altopascio a
París, Domènec de Lucca àlies de Pescia, sota l’obediència del papa d’Avinyó
Climent VII, designa Íñigo Ortiz de Salvatierra com a vicarium generalem et
specialem, receptorem, gubernatorem, sindicum, actorem, factorem
negociorum, gestorem et certum nuncium specialem ac visitatorem
preceptorie hospitalis seu domus nostre Fontis Perillionis, Tortose diocesis,
revocant qualsevol altre preceptor o procurador que haguessin estat nomenats
anteriorment en el dit lloc del Perelló.

El dit Íñigo Ortiz, navarrès, el tenim documentat com a militar al servei de
Gregori IX; va seguir fidel als papes (antipapes) d’Avinyó durant el Cisma,
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primer sota l’obediència de Climent VII78 , a qui encara va servir en activitats
militars, i després amb Benet XIII, de qui va rebre també diversos càrrecs i
pensions79 . El 1389 era ja una persona d’edat avançada, que havia servit molts
anys a Itàlia i que de resultes del Cisma va perdre tot el patrimoni de què
disposava, a la península itàlica primer i després a Avinyó.

La seva designació com a gestor de l’hospital de la Font del Perelló s’ha de
veure més aviat com una mena de retir, a fi que pugui viure de les rendes de
l’hospital, i no pel fet de ser la persona més escaient per a regir la institució.
Això ho evidència encara més un document posterior de Climent VII en què
ratifica el nomenament fet per fra Domènec de Lucca i li concedeix a més una
pensió vitalícia de 25 florins anuals sobre les rendes de l’hospital80 .

Entrant en detall en el nomenament estudiat aquí, les obligacions i atribucions
pròpies d’Íñigo Ortiz de Salvatierra en tant que director de l’hospital no esmenten
en cap moment funcions d’assistència sanitària, sinó exclusivament la delegació
del Mestre per a gestionar els aspectes administratius de la institució.

Poder per a prendre possessió de l’hospital i de les seves pertinences:

En primer lloc, immediatament després de la constitució del dit Íñigo Ortiz com
a representant del Mestre General i la revocació de qualsevol altre que hi pugués
existir fins al moment, s’especifica l’acte de transmissió de potestat per a prendre
possessió efectiva de l’hospital i de tots els edificis que hi estiguessin vinculats,
en nom del Mestre General; al mateix temps, el faculta per a sol·licitar qualsevol
document del Papa o del senyor rei d’Aragó que pugués ser útil i necessari a fi
de demostrar el legítim control de l’Orde d’Altopascio sobre l’hospital del Perelló.

Acte seguit, li fa transmissió de la potestat per a, un cop n’ha pres possessió,
regir, governar, visitar i custodiar l’hospital del Perelló en nom del Mestre, així
com tots i cada uns dels llocs que li pugin pertànyer (capelles, cases, camps,
prats, vinyes, jardins, horts) i tots els drets, accions i jurisdiccions de qualsevol
tipus que tinguin o hagin de tenir sobre aquestes coses per raó del dit hospital.

Administració i control de les propietats i ingressos en general:

Per a fer efectiva l’administració de l’hospital i les seves propietats, l’autoritza
a gestionar tot allò que pertany a aquella institució, és a dir, a llogar, cancel·lar o
millorar els arrendaments de fruits, censos, rendes, béns i ingressos a favor de
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qualsevol pagès, treballador o persona i per qualsevol preu o termini de temps
que li sembli ben vist.

Així mateix, podrà disposar d’aquests fruits, rendes, ingressos i censos, així com
de totes les deixes en testaments, herències, cessions, llegats, donacions, almoines,
donatius, caritats pies, subsidis i qualsevol propietat i dret, on siguin i en qualsevol
cosa que siguin i de qualsevol manera que es puguin anomenar i de qualsevol
manera que siguin degudes pels fidels, que en nom del dit hospital li siguin conferides,
donades, oferides, deixades i promeses, ara o bé en el futur. I podrà exigir en
aquells casos que algú les tingui en poder seu il·lícitament, arribant a acords amb
els interessats i fent els documents de quitació i d’absolució que siguin necessaris.

Reconeixement dels benefactors i persecució dels deutors:

En tant que institució que pot rebre donacions pietoses, el Mestre reconeix a
Íñigo Ortiz la facultat de concedir indulgències als benefactors que concedeixin
almoines a l’hospital, acollint-los en les misses, oracions i altres obres de pietat,
considerant-los membres de l’hospital, acceptant-los com a confratres i
consorores.

En oposició a aquesta actitut de reconeixement i premi dels benefactors,
l’administrador podrà treure i expulsar qualsevol detentor il·lícit i intrús81  de
l’hospital, obligant-lo a retornar els diners i els béns pertanyents a l’hospital,
fent-li passar comptes. A més, pot fer prendre i detenir l’intrús i qualsevol deutor
i posar-lo a la presó, així com tots els falsaris que es facin passar per preceptor,
frare, síndic o procurador del Mestre i de l’hospital, fent-se donar almoines,
donacions i altres coses en nom de l’hospital.

Igualment podrà deposar i expulsar completament de l’hospital, no solament
qualsevol intrús, sinó també tots els frares conversos delinqüents, inobedients i
rebels, citant-los, excomunicant-los i proferint sentència en contra d’ells, portant-
los a presò, punint-los i castigant-los, obligant-los a retornar el que deuen,
demanant ajut si és necessari al braç secular, punint-los i absolent-los segons
els seus mèrits o les seves culpes fins a la satisfacció convenient.

Capacitat per a dur a terme accions legals:

A fi de dur a terme les coses esmentades i regir i defensar l’hospital en nom del
Mestre i de l’hospital, podrà comparèixer davant qualsevol cort eclesiàstica o



27

secular, ordinària, extraordinària, delegada i sotsdelegada, auditors, conservadors,
senescals, castlans, batlles, prepòsits, mariscals, veguers, vicaris, àrbitres,
arbitradors o amigables componedors o qualsevol altre tribunal eclesiàstic o
secular de qualsevol autoritat o sota qualsevol denominació que pugui ser
conegut.

Clàusules finals:

A continuació, entren les fòrmules característiques d’una carta de procuració,
en primer lloc transmetent al beneficiat el poder processal, que completa l’abast
de les atribucions expressades anteriorment.

Així, el Mestre de l’Orde dóna a Íñigo Ortiz, en tant que vicari i preceptor seu,
ple i lliure poder per actuar en nom seu i de l’hospital sobre les esmentades
coses i qualsevol altra que hi pugui sorgir relacionada, i per a procedir a defensar,
pactar, replicar, actuar en litigis i jurar en nom del Mestre, declarar sobre la
veritat, la malícia i la calúmnia, argumentar en els judicis i respondre a la part
contrària, revocar les coses falses, produir testimonis, cartes, actes i documents
i altres menes de proves, assistir al jurament dels testimonis de la part contrària,
oposar-se a les intencions dels contraris, demanar l’actuació del jutge, recusar
els sospitosos, pactar, comprometre’s i fer compromisos, oir sentències, apel·lar
les sentències i queixar-se de qualsevol greuge que se li faci, intimar i notificar
les apel·lacions en defensa de l’hospital, i defensar les apel·lacions que ell mateix
presenti... en definitiva, es tracta de la clàusula facultant-lo a seguir totes les
acciones legals que li corresponguin en l’exercici de les seves funcions.

A continuació ve una clàusula de substitució de poder, de tal manera que pot
substituir i subrogar en lloc del Mestre en el dit hospital de la Font del Perelló un
o més síndics i procuradors, governadors o administradors, els quals puguin fer,
substituir i subrogar altres síndics i procuradors, que tinguin tanta potestat com
el mateix Íñigo té en les predites coses, fins i tot revocant i fent-ne d’altres de
nou tants cops com li semblarà al dit Íñigo, sempre que tingui validesa el present
manament.

Acaba el text amb l’anunci del segell, la datació (in Hospitali nostro beati
Jacobi, extra et prope muros Parisii, sub anno Domini millesimo
trecentesimo octuagesimo octavo, indictione duodecima secundum morem
ecclesie gallicane, die vicesima quinta mensis januarii, Pontificatus
sanctissimus in Christo patris et domini nostri domini Clementis, divina
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providentia Pape septimi predicti anno undecimo), les subscripcions dels
testimonis i la signatura de l’escrivà, Guillermus Lapage.

En definitiva, el nomenament d’Íñigo Ortiz de Salvatierra com a administrador
de l’hospital de la Font del Perelló té exclusivament un caràcter de carta de
procura, sense fer cap referència a les funcions específiques de la institució,
que consten tant en la deixa testamentària de la reina Blanca d’Anjou (any
1308) com en les successives Ordinacions de Jaume II (anys 1313, 1314 i
1316), és a dir, l’acolliment de pobres i peregrins i l’assistència als malalts.

El Papa Benet XIII (1415): Ramon Trilla

El segon document aportat aquí és un manament del papa Benet XIII, datat a
València, el 10 de juliol de l’any 1415, dirigit al bisbe d’Elna, a l’ardiaca de
Lleida i a l’oficial de Tarragona, mitjançant el qual concedeix vitalíciament a
Ramon Trilla, clergue de la diòcesi de Tarragona i familiar pontifici, la direcció
de l’hospital del Perelló, donat que en aquell moment l’hospitale Sancti Jacopi
de Altopassu Fontis Perilionis, Dertusensis diocesis, es troba sense rectore
seu gubernatore. Segons manifesta Benet XIII en l’expositiu, aquest
nomenament el fa amb la intenció d’honorar-lo per la seva fidel obediència i
atenta lleialtat, així com per la seva honestedat de vida i costums i altres mèrits
de rectitut i virtuts. Havia gaudit d’un benefici eclesiàstic a la catedral de
Tarragona82  i havia estat també batlle d’Artés, Sallent i Castellnou83 , a la diòcesi
de Vic, ofici al qual va renunciar per ocupar l’hospital del Perelló.

En oposició amb les lloances que li fa Benet XIII, Ramon Trilla ha estat un
personatge molt vituperat per la bibliografia84 , havent estat acusat de mala
administració, de preocupar-se només del seu benefici personal i de portar la
institució gairebé a la total ruïna i desaparició85 , sense complir cap de les
obligacions fundacionals86 . De fet, però, els abusos i la malversació de fons
dels hospitals, transformats en “negocis” per a benefici de particulars, es dóna
de manera generalitzada al llarg dels segles XIV i XV87 .

Aquest text ens aporta la data en què és designat administrador, referència fins
ara desconeguda, ja que, com a molt, només es tenien notícies que l’any 1422 ja
estava al capdavant de la institució88 . Es tracta d’un document més breu que
l’anterior, contenint gairebé els mateixos apartats, però d’una manera més reduïda.
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Transmissió de l’hospital i de les seves pertinences:

A través d’aquest document, Benet XIII mana que li sigui lliurat i encomanat
l’hospital amb tots els seus drets i pertinences, de manera que tingui, regeixi i
dirigeixi tots els fruits, rendes i ingressos, quèsties i altres recursos seus.

Administració i control de les propietats i ingressos en general:

Ramon Trilla podrà disposar dels fruits, rendes, collites, quèsties i ingressos, tal
com ho han fet sempre els altres administradors d’aquesta institució, amb la
condició d’invertir-los només en les necessitats de l’hospital (llevat d’algunes
despeses d’altre tipus que s’acostumen a fer) i la prohibició d’alienar-ne els
béns mobles i immobles.

Clàusules finals:

Les clàusules diplomàtiques finals insisteixen en el manament de posar-lo en
possessió corporal de l’hospital i dels seus corresponents drets i pertinences i
de defensar-lo en els seus drets, foragitat qualsevol illicito detentore i garantint-
li la recaptació de tots els fruits, rendes, collites, drets i ingressos que li pertoquen.

Finalment, hi ha les fórmules d’excepció de qualsevol normativa que pugués
contradir aquests nomenament, és a dir, de les constitucions apostòliques i els
estatuts, costums i ordinacions de l’hospital, encara que constessin de la
confirmació pontifícia, ni haguessin estat concedits a l’Hospital de Sant Jaume
d’Altopascio, al seu Mestre o al seu Capítol per part de la Santa Seu. Igualment,
que no es pugui fer cap prohibició, suspensió o excomunicacio a través de
cartes apostòliques si no hi fan plena i expressa menció, o mitjançant indulgències
generals ni especials, decretant que sigui nul·la qualsevol cosa que sigui feta
conscientment o per desconeixement.

Finalment, el text acaba amb la datació (Datum in civiate Valentinensi, provincie
Tarraconensis, VI idus julii anno, vicesimo nono) i la referència a l’expedició
del document.

Veiem, doncs, que la designació de Bernat Trilla per part de Benet XIII, a partir
d’aquesta carta de manament, té característiques semblants a l’anterior
nomenament d’Íñigo Ortiz de Salvatierra pel que fa a l’enumeració de les
obligacions específiques que ha de complir el director de l’hospital.

*      *      *
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En definitiva, els nomenaments d’administrador de l’hospital, documents molt
importants per a la història de qualsevol institució (de tipus sanitari o no) no fan
constar referències a les seves funcions naturals d’assistència a pobres, peregrins
i malalts.

Les obligacions que s’hi acostumen a esmentar són principalment de tipus
administratiu i processal, per a la gestió econòmica del centre. A grans trets, es
tracta en primer lloc de la legitimació del poder del nou administrador, derivat
de la institució que n’exerceix el dret de patronat; en segon lloc, es procedeix a
especificar la obligació d’administrar el patrimoni i els seus ingressos; finalment
es transmet la capacitat de defensar i de reivindicar, judicialment si és necessari,
les propietats i els drets de la institució.

Si bé els hospitals medievals sovint tenien poc de centres per a l’atenció mèdica
i més d’institucions filantròpiques i espirituals, cosa que els allunya
considerablement del concepte actual, cal admetre l’estudi d’aquests centres
en tant que inserits en una societat que va canviant a mesura que aquesta
societat es va transformant fins arribar al models actuals89 .
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DOCUMENT 1

1389, gener, 25. París.
Fra Domènec de Lucca, àlies de Pescia, Mestre General de l’Hospital
de Sant Jaume d’Altopascio, a la diòcesi de Lucca, de l’Orde de Sant
Agustí, designa administrador de l’hospital del Perelló a Íñigo Ortiz de
Salvatierra.
A.C.T., Comú, calaix II, pergamí 31.

In nomine Domini, amen. Universis et singulis presentes litteras
inspecturis seu presens publicum instrumentum. Frater Dominicus de Luca,
alias de Pistia, Dei et apostolice Sedis gracia Generalis Magister sive rector
Hospitalis et tocius mansionis Sancti Jacobi de Altopassu, Lucanensis diocesis,
Ordinis Sancti Augustini, ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis. Salutem
in Domino sempiternam. Notum facimus quod nos, considerantes et attendentes
quod loca et hospitalia ad nos seu prefato hospitale pertinentes et spectantes
per venerabilis et honesti viri Eneconis Orticii de Salvaterra, servientis armorum
domini Pape, Pampilonensis diocesis, probitatem, legalitatem, sufficienciam et
industriam, diligencia et prospera suscipient incrementa, eapropter eundem
Eneconem Orticii de Salvaterra, absentem tanquam presentem, facimus,
constituimus, ordinamus atque creamus per presentes pro nobis et dicto Hospitali
nostro vicarium nostrum generalem et specialem, receptorem, gubernatorem,
sindicum, actorem, factorem negociorum, gestorem et certum nuncium specialem
ac visitatorem preceptorie hospitalis seu domus nostre Fontis Perillionis, Tortose
diocesis, in regno Aragonum constructi et fundati. Revocando alium seu alios
quoscumque preceptorem et procuratores alios per nos seu quamcumque alium
habentem potestatem a nobis in dicto loco Fontis Perillionis quovismodo
constitutos. Dantes et concedentes eidem Eneconi plenam et liberam potestatem
ac mandatum specialem ad adipiscendum, nancistendum, recipiendum,
intrandum, habendum et obtinendum, vice et nomine nostro, corporalem
possessionem si opus fuerit dicte nostre preceptorie hospitalis seu domos dicti
loci Fontis Perillionis, et litteras quascunque tam simplices quam legendas
concordiam seu justiciam continentes nobis et dicte preceptorie seu hospitali
nostro utiles et neccessarias tam a prefato domino nostro Papa quam serenissimo
principe domino rege Arragonum impetrandum et obtinendum ac suplicaciones
quascumque faciendum, ipsamque preceptoriam hospitale seu domum Fontis
Perillionis loco nostri et pro nobis regendum, gubernandum, visitandum,
procurandum, manutenendum et custodiendum ac omnia et90  singula loca ad
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ipsam pertinencia, videlicet, capellas, domos, campos, prata, vineas, jardinos,
viridiarios et alias quascumque acciones, jura et jurisdicciones cuiuscumque
status et condicionis existant et que et quas nos tam pro nobis quam predicti
hospitalis nomine habemus et habere possemus in predictis; easdemque
adlocandum et dislocandum et de bono in melius conmutandum quibuscumque
cultoribus, laboratoribus et personis et ad quoscumque terminos et pro quacumque
quantitate fructus, census, redditus, affictus et proventus eiusdem prout eidem
Eneconi placebit et videbitur expedire, ipsosque fructus, redditus, proventus et
census nec non testamenta, hereditates, judicia, legata, donata, relicta, elemosinas,
census, liberalitates, confraternitates, vota piaque caritates, subsidia ceteraque
bona et jura quecunque, ubicunque et in quibuscunque rebus existant et
quocunque nomine censeantur ac eciam quocunque modo vel jure debeantur
vel debebuntur in futurum aut quovismodo a Christi fidelibus nomine dicti
hospitalis predictis locis conferantur, donentur, voventur, legantur seu eciam
promittuntur, donabunturque, vovebuntur, legabuntur seu eciam quomodolibet in
futurum relinquantur, ac eciam illicite receptos et receptas a quibuscumque
personis a toto tempore preterito usque nunc petendum, exigendum et
recipiendum, super ipsisque pacificandum et componendum et de receptis
quittandum, liberandum et absolvendum et super ipsis instrumentum seu
instrumenta quittacionis, liberacionis et absolucionis cum pacto de ulterius non
petendi faciendum; ac eciam indulgencias dicti hospitalis huiusmodi caritatis
subsidia locis predictis tribuentibus concedendum ipsique omnes tales ad bene-
ficia missas, oraciones, hora et alia pietatis et misericordie opera que fieri
contigerit in ipso hospitali nostro Fontis Perillionis et locis ac membris ipsius
ubilibet consistentibus recipiendum et consignandum et ad consorcium huiusmodi
beneficiorum et operum ipsos tales conscribendum et recipiendum in confratres
et consorores participes et consortes; ac ad petendum et faciendum comuniter
nostro et pro nobis quemcumque in dicto hospitali nostro intrusum seu illicitum
detentorem ac procurandum eici et totaliter expelli ipsumque compellendum ad
reddendum de receptis per ipsum et quoscumque aliis de bonis et redditibus
ipsius hospitalis ad eos restituendum et reddendum legitimam rationem necnon
capi et detineri tam ipsum quam alios quoscumque debitores ipsius hospitalis
nostri predicti et carceribus mancipari necnon omnes et singulos falsarios et
falso se asserentes se ipsius hospitalis nostri preceptorem, fratres, sindicos et
procuratores nostrorum magistri et hospitalis prefati euntes, petentes et sibi dari
facientes elemosinas, liberalitates et alia nominibus supradictis et quemcumque
in eodem hospitali nostro intrusum et omnes et singulos fratres conversos dicti
hospitalis delinquentes et inobedientes ac rebelles deponendum et totaliter ab
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eodem hospitali eiciendum ipsumque et eorum quemlibet citandum,
excomunicandum et contra ipsos et quemlibet ipsorum excomunicationis
sententiam proferendum carcerandum et carcerariter mancipandum,
corrigendum et castigandum omnesque prefatos ad restitucionem compellendum
eorum qui debebunt, invocando propterea si opus fuerit auxilium brachiis
secularis, et ipsos ac quemlibet eorum puniendum, liberandum et absolvendum
iuxta merita vel demerita eorum usque ad satisfaccionem condignam. Et si
neccesse fuerit pro premissis et quolibet premissorum ad regendum et
deffendendum nomine nostro et hospitalis nostri predicti in quibuscumque curiis
ecclesiasticis et secularibus ordinariis, extraordinariis, delegatis, subdelegatis,
auditoribus, conservatoribus, senescallis, castellanis, baillinis, prepositis,
marescallis, vegueriis, vicariis, arbitris, arbitratoribus seu amicabilibus
compositoribus seu aliis quibuscumque ecclesiasticis et secularibus quacumque
auctoriate fungentibus et quocumque nomine censeantur comparendum, nomine
nostro et dicti Hospitalis nostri et pro nobis. Dantes insuper et concedentes
predicto Eneconi, vicario et preceptori nostro, plenam et liberam potestatem ac
specialem mandatum agendum pro nobis et predicto nostro hospitali de et super
premissis omnibus et singulis condependenciis, incidentis, emergentis et connexis
eidemque deffendendum, conveniendum, reconveniendum, exipiendum,
replicandum, dupplicandum et triplicandum littes, seu littes contestandum
jurandumque in animam nostram, de calumpnia, malicia et veritate dicendum
procurandumque quamlibet alterius contrariis sacramentis quod in causis
requiritur et postulat ordo juris libellum seu libellum seu libellos, peticiones
quascumque posiciones et articulos dandum et datis ex adverso respondendum,
declarandum responsiones erroneas revocandum, testes, litteras, acta et
instrumenta ac quecumque alia probacionum quam in modum probacionis
producendum et exhibendum, testes partis adverse jurare videndum, in ipsos et
eorum dicta ac contra se exhibita dicendum et proponendum, crimina et deffectus
opponendum et probandum, judicis officium implorandum, testes, litteras et
instrumenta in modum probacionis producendum, de locis et judicibus
conveniendum, suspectos recusandum, componendum, compromittendum
compromissumque fide et pena vallendum, concludendum, beneficium
absolucionis nostre simpliciter et ad cautellam necnon restitucionis in integrum
necnon principale et expensis et dilaciones et terminos si opus fuerit petendum,
recipiendum et obtinendum jus interloquutorium et diffinittivas sentencias
audiendum et ab ipsis et quolibet alio gravamine illato et inferendo provocandum
et appellandum, provocaciones et appellaciones nostras intimandum et
notificandum, capitulos petendum et obtinendum appellacionesque suas
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prosequendum, et ad faciendum, substituendum et subrogandum loco nostri et
pro nobis in predicto hospitali nostro Fontis Perillionis et membris eiusdem unum
vel plures eciam sindicos et procuratores ac gubernatores et administratores
qui eciam facere, substituere et subrogare possint alios sindicos et procuratores
in locis predictis nomine nostro et hospitalis predicti qui tantam habeant potestatem
quantam illum seu illos idem Eneco habere decernerit in predictis omnibus et
singulis et quolibet predictorum, quam seu quos procuratorem seu procuratores
ex nunc tenore presencium nos pro nobis et hospitali nostro predicto constituimus
et creamus per presentes, et substituendum, revocandum et alios de novo
faciendum tociens quociens eidem Enneconi videbitur expedire, presente man-
dato semper penes ipsum Eneconem in eius firmitate durante. Et generaliter
omnia et singula dicendum, faciendum, excercendum et procurandum que in
premissis omnibus et singulis et circa ipsa neccessaria fuerint seu eciam
opportuna, et que nosmet constituentes faceremus seu facere possemus si pre-
sentes et personaliter interessemus licet exigerent mandatum magis speciale,
ratum et gratum habentes atque firmiter et stabile habiturus totum et quicquid
predictum Eneconem seu constitutum vel substitutum, constitutos vel substitu-
tos ab eodem Enecone actum, disctum, factum gestumve fuerit in premissis seu
aliis quomodolibet procuratum promittimus sub ypotheca et obligacione omnium
nostrorum et dicti Hospitalis nostri ypotheca et obligacione bonorum ac sub
voto religionis nostre ac eciam ipsos et eorum  ac substitutos ab eis vel eorum
altero ab omni satisdandum relevare pro ipsisque et eorum singulis ac
constituendum et substituendum judicatum solvi et judicium sisti cum suis clausulis
oportunis. In quorum omnium et singulorum premissorum testimonium presen-
tes litteras seu presens publicum instrumentum per notarium publicum
infrascriptum publicari mandavimus nostrique sigilli magni fecimus appendendum
comuniri. Datum et actum in hospitali nostro beati Jacobi, extra et prope muros
Parisii, sub anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo octavo, indictione
duodecima secundum morem ecclesie gallicane, die vicesima quinta mensis
januarii, Pontificatus sanctissimus in Christo patris et domini nostri domini
Clementis, divina providentia Pape septimi predicti anno undecimo, presentibus
ad hec venerande discrecionis et sciencie viro magistro Johanne de Laqueo, in
legibus licenciato, et discreto viro Jacobo de Montebarro, clerico Bisinctiensis
et Lingonensis diocesis, testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis.

Et ego, Guillermus Lepage, clericus Meldensis diocesis, publicus
auctoritate apostolica et imperiali notarius curieque Parisiensis juratus, quia
predicti procuratorum constitucioni et vicarie potestatis dacioni ceterisque aliis
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omnibus et singulis dum sic ut prescribitur per reverendum in Christo patrem
dominum et magistrum generalem supradictum fierent et agerentur, una cum
prenominatis testibus presens fui eaque sic fieri vidi et audivi; ideo, presentes
litteras seu publicum instrumentum manu scriptum mei aliena, me cura alia
legitime occupato, de mandato eiusdem magistris me hic inferius subscribendo
publicavi et signo meo solito una cum appensione sigilli ipsius reverendi patris
signavi requisitus et rogatus.

(Al dors): Común del Cabildo, cajón 2º, número 31.
Creatio visitatoris hospitalis Fontis Perilionis.
Istud est unum instrumentum per quod Magister principalis creavit
in generalem visitatorem et gubernatorem hospitalis Fontis
Perilionis, Dertusensis diocesis.
Ista est de anno Domini Mº CCCº octuagesimo octavo, et est prima.

DOCUMENT 2

1415, juliol, 10. València.
Benet XIII mana al bisbe d’Elna, a l’ardiaca de Lleida Simó Salvador i a
l’oficial de Tarragona, que lliurin vitalíciament a Ramon Trilla, clergue
de la diòcesi de Tarragona i familiar pontifici, l’hospital de Sant Jaume
d’Altopascio de la Font del Perelló, diòcesi de Tortosa, ja que aquesta
institució no té director en aquests moments.
A.S.V., Reg. Aven., 345, f. 696r-v.

Venerabili fratri episcopo Elnensi et dilectis filiis Simoni Salvatoris,
archidiacono de Tarantona in ecclesia Ilerdensi, ac officiali Terraconensi.
Salutem, etc. Grata familiaritatis et devocionis obsequia que dilectus filius
Raymundus Trilla, clericus Terraconensis diocesis, familiaris91  noster, nobis
actenus fideliter impendit et solicitis studiis impendere non desistit, necnon vite
ac morum honestas aliaque probitatis et virtutum merita, quibus personam suam
tam familiari experiencia quam fidedignorum testimonio iuvari percepimus nos
inducunt ut ipsum favore specialis gracie prosequamur. Cum itaque sicut
accepimus hospitale Sancti Jacopi de Altopassu Fontis Perillionis, Dertusensis
diocesis, proprio rectore seu gubernatore carere noscatur ad presens, Nos
volentes eundem Raymundum, qui familiaris noster et continuus commensalis
existit, premissorum obsequiorum et meritorum intuitu favore prosequi gracie
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specialis, discrecioni vestre per apostolica scripta mandamus quatenus vos vel
duo aut unus vestrum si est ita et tempore datis presencium non sit in eodem
hospitali alicui specialiter ius quesitum hospitale ipsum ab hospitali dicti Sancti
Jacobi de Altopassu, ordinis sancti Augustini, Lucanensis diocesis dependens
consuetum per seculares clericos gubernari cum omnibus iuris et pertinenciis
suis eidem Raymundo quo aduixerit92  tradatis auctoritate nostra perpetuo in
comendam per ipsum quo aduixerit ut prefertur cum omnibus fructibus, redditus
et proventibus, questis93  et aliis obvencionibus suis tenendum, regendum et etiam
gubernandum; ita quod94  liceat sibi disponere de fructibus, redditus, proventibus
et questis ac obvencionibus huiusmodi prout veri ipsius hospitalis rectores pro
tempore existentes de illis disponere potuerunt et debuerunt illosque eiusdem
hospitalis, deductis omnibus consuetis, in propriis usus et utilitates convertere,
alienatione tamen bonorum immobilium et precio forum mobilium ipsius hospitalis
sibi penitus interdicta, inducentes per vos vel alium seu alios eundem Raymundum
vel procuratorem suum eius nomine in corporalem posessionem hospitalis95

Fontis Perillionis iuriumque et pertinenciarum predictorum et defendentes //f.
696v// inductum, amoto exinde quolibet illicito detentore ac facientes sibi de
ipsius hospitalis fructibus, reddituus, proventibus96 , juriis et obventionibus universis
integre responderi. Contradictores per censuram, etc. Non obstantibus
constitucionibus apostolicis ac statutis et consuetudinibus hospitalis et
ordinacionibus predictorum, iuramento confirmacione apostolica vel quacumque
firmitate97  alia roboratis contrariis quibuscumque, aut si magistro seu rectori
pro tempore existenti et coventui dicti hospitalis Sancti Jacobi de Altopassu,
Lucanensis diocesis, vel quibusvis aliis comuniter vel divisim a dicta sit Sede
indultum quod ad receptionem alicuius minime teneantur et ad id compelli, aut
quod interdici, suspendi vel excomunicari non possint per literas apostolicas non
facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi
mencionem et qualibet alia dicte Sedis indulgencia generali vel speciali
cuiuscumque tenoris existat per quam presentibus non expressam vel totaliter
non insertam effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri et de qua
cuiusque toto tenore habenda sit in nostris literis mencio specialis, proviso quod
hospitalis presentis onera, debita et consueta laudabiliter supportentur. Nos enim
ex nunc irritum decernimus et inane si98  secus super his a quoquam quavis
auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari. Datum in civitate
Valentinensi, provincie Terraconensis, VI idus julii anno vicesimo nono. Expeditum
idus iulii anno XXI. A. de Campis.
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NOTES

1. FORT I COGUL, Eufemià: El trànsit pel Coll de Balaguer (Del Perelló a l’Hospitalet de
l’Infant). Barcelona, 1974, p. 14.
2. A.C.A., Reial Cancelleria, Varia 21, núm. 13, foli 6r; transcrit a MARTÍNEZ FERRANDO, J.
Ernesto: Jaime II de Aragón. Su vida familiar. Barcelona, 1948, vol II,  Documents, núm. 57, p
37.
3. Orde religiós d’assistència a pobres, peregrins i malalts, amb diversos centres hospitalaris per
quasi tota l’Europa occidental, que té els seus orígens, força desconeguts, al segle XI, de primer
com una simple confraternitat de regulars i a partir de l’any 1239 un Orde sota la regla de Sant
Agustí, mitjançant una butlla del Papa Gregori IX. No és tan clara la seva essència com a Orde
militar o de Cavalleria. Vegeu: EMERTON, Ephraim: “Altopascio. A forgotten Order”, a American
Historical Review, 29 (Nova York, 1923), pp. 1-23; BERTELLI, Lino: “L’ospizio e il paese di
Altopascio (dalle origini all’anno 1239)”, a Atti del I Congresso italiano di storia ospitaliera,
Reggio Emilia, 1956. (Reggio Emilia, 1957), pp. 60-72; MUCIACCIA, F.: “I Cavalieri
dell’Altopascio”, a Studi Storici, VI (Livorno, 1897), pp.  33-92; VIII (Livorno, 1899), pp. 215-
397; ANDREINI GALLI, Nori: Altopascio, il segno del Tau. Florència, 1976; BERTELLI, Lino:
“L’Ordine dei Cavalieri di Altopascio”, a Giornale storico della Lunigiana e del territorio Lucense,
1-4 (La Spezia-Lucca, 1965), pp. 39-45. Per a l’estudi d’Altopascio a l’època Moderna vegeu:
DAL CANTO, Giuseppe: Altopascio Medicea. Lucca, 1974.
4. MARÍ I BRULL, Gerard: “L’Hospital de la Font del Perelló i l’Orde de Sant Jaume d’Altopascio:
notes inèdites de la seva relació”, a Gimbernat. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de
la Ciència, XVII (Tarragona, 1992), pp. 231-237.
5. PIÑEYRÚA, Alejandra: “Caridad cristiana, asistencia social y poder político: las instituciones
hospitalarias en España (siglos XIII-XIV)”, a GONZÁLEZ DE FAUVE, M.Estela (ed.): Cien-
cia, poder e ideología. El saber y el hacer en la evolución de la medicina española (siglos XIV-
XVIII), Buenos Aires, 2001, p. 62.
6. CAUCCI VON SAUCKEN, Paolo C.: “Il cammino di Santiago, gli ordini ospitalieri e
Altopascio”, a Altopascio, un grande centro ospitaliero nell’Europa medievale. Atti del Conven-
go organizzato dal Comune di Altopascio, Altopascio, 1990. Altopascio, 1992, p. 30.
7. Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre, calaix Perelló, Fullola, 31, paper foli.
8.  BOYER I GIL, A.; PALLARÈS I LLEÓ, A.: Història d’el Perelló. El Perelló, 1978, p. 115;
FORT I COGUL, Eufemià: El trànsit pel Coll de Balaguer (Del Perelló a l’Hospitalet de l’Infant).
Barcelona, 1974, p. 37.
9. FORT I COGUL, Eufemià: El trànsit pel Coll de Balaguer (Del Perelló a l’Hospitalet de
l’Infant). Barcelona, 1974, p. 14.
10. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 240, foli 21r (Barcelona, 13 de juny de 1312); transcrit a
MARTÍNEZ FERRANDO, J.Ernesto.: Jaime II de Aragón. Su vida familiar. Barcelona, 1948,
vol II, Documents, núm. 115, p 75.
11. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 240, foli 233r (Poblet, 26 de juny de 1313).
12. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 241, foli 93r (València, 20 de desembre de 1313).
13. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 216, foli 33r (Valls, 8 de juny de 1318).
14. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 907, foli 280v (València, 8 de març de 1362)
15. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 834, folis 20v-21r (Montsó, 8 d’octubre de 1383)
16. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1712, foli 24v (València, 27 de gener de 1371)
17. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2396, foli 148r-v; Reial Patrimoni, Batllia General, classe1
A, núm. 7, folis 73r-74r (Perpinyà, 31 d’octubre de 1415).
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18. Documentalment, aquest període s’inicia amb el manament de la reina Elionor dirigit al procu-
rador reial a Tortosa, en Guillem Barberà, perquè retingui els 800 sous que es paga anualment al
comanador de l’hospital del Perelló (A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1575, foli 157v, Barcelona,
12 juliol 1368). Si bé l’octubre del mateix any se soluciona aquest primer conflicte, amb l’esclat del
Cisma d’Occident (1378-1417) es dispara novament el conflicte pel control de l’hospital del Perelló.
19. Acaba amb la designació de Ramon Trilla com a administrador i el manament del rei Ferran I
per a què li sigui lliurada l’administració de l’hospital (A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2396,
foli 148v; Reial Patrimoni, Batllia General, classe 1 A, núm. 7, folis 73r-74r. Perpinyà, 31
d’octubre de 1415)
20. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1878, foli 29r (Saragossa, 30 de març de 1391)
21. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1922, folis 75v-76r (Barcelona, 1 de febrer de 1387)
22. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1913, foli 32r (Barcelona, 3 d’agost de 1387)
23. MILIAN BOIX, Manuel: “La Orden de San Jaime de Altopascio, de Luca, en el hospital de
‘la Font del Perelló’ (1316-1422)”, a Santes Creus. Boletín del Archivo Bibliográfico, 31 (Santes
Creus, 1970), p. 94.
24. MARÍ I BRULL, Gerard: La fundació de l’hospital de la reina Blanca (1308-1330). El
Perelló, 1988.
25. Una altra conseqüència d’aquesta transcendència a nivell europeu és l’existència de fons
documentals en centres arxivístics europeus molt importants, com ara l’Archivio Segreto Vatica-
no, els Arxives Nationales de París o l’Archivio di Stato de Lucca.
26. Climent VII: Reg. Aven. 205 a 277; Benet XIII, Reg. Aven. 278 a 349.
27. Arxiu Capitular de Tortosa, Comú, calaix II, pergamí 31.
28. ANDREUCCI, Salvatore: “La Magione e l’Ospedale di Saint Jacques du Haut-Pas in Parigi,
a Giornale storico della Lunigiana e del territorio Lucense, 1-4 (La Spezia-Lucca, 1965), pp. 46-
56. Aquest autor esmenta un document de 1412 que fa referència a l’existència de dos Mestres
Generals, però no entra a aprofondir el tema.
29. A.S.V., Reg. Aven., 345, f. 696r-v.
30. En aquest període, a la seu d’Altopascio (amb fidelitat romana) era Mestre General Bartolomeo
Rapondi o de Rapondis, entre els anys 1387-1394. Vegeu MUCIACCIA, F.: “I cavalieri
dell’Altopascio”, a Studi Storici, VIII (Livorno, 1899), p. 373; STIAVELLI, Carlo: “I cavalieri
dell’Altopascio”, a Bullettino Storico Pistoiese, (Pistoia, 1903) pp. 8-18.
31. BRODMAN, James William: Charity and Welfare. Hospitals and the Poor in Medieval
Catalonia. Philadelphia, 1998, p. 47.
32. Com efectivament va fer, designant en Ramon Satorre, un funcionari de la casa reial (el panicer
major) per aquell càrrec. Vegeu MARÍ I BRULL, Gerard: La fundació de l’hospital de la reina
Blanca (1308-1330). El Perelló, 1988, pp. 19-33.
33. Vegeu el text de les condicions quan l’any 1315 són enviades al Mestre General d’Altopascio
per a la seva discusió en Capítol. MARÍ I BRULL, Gerard: “L’Hospital de la Font del Perelló i
l’Orde de Sant Jaume d’Altopascio: notes inèdites de la seva relació”, a Gimbernat. Revista
Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència, XVII (Tarragona, 1992), pp. 231-237.
34. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 210, foli 60v-61r; A.C.A., Pergamins, carpeta 179, núm.
3093 (Poblet, 28 de juny de 1313)
35. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 210, foli 61v-62r (Poblet, 28 de juny de 1313)
36. A.C.A., Reial Patrimoni, Batllia General, classe 1 A, núm. 7, folis 72r-76v (València, 15 d’abril
de 1314)
37. La seva designació fou feta al mes de juny de 1313, però al desembre mateix se li va manar que
tornés els documents de l’hospital que tingués en poder seu, davant l’evidència que el monestir de
Santes Creus no se’n feia càrrec de la institució (A.C.A., Reial Cancelleria, registre 241, foli 93r).
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38. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 211, foli 176v; A.C.A., Reial Patrimoni, Batllia General,
classe 1 A, núm. 7, folis 72r-76v (València, 13 de juny de 1314)
39. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 211, foli 177v-178r (València, 12 de juny de 1314)
40. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 211, foli 178r (València, 2 de juliol de 1314)
41. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 242, foli 133r-v. (abril de 1315)
42. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 212, foli 113r-114r; A.C.A., Pergamins, carpeta 183, núm.
3447 (Tarragona, 5 de març de 1316)
43. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 251, foli 114v. Tarragona, 13 de maig de 1316)
44. MARÍ I BRULL, Gerard: “La successió de fra Martí de Luca”, a La Font del Perelló, 59 (El
Perelló, 1989), pp. 21-22.
45. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 216, foli 33r. (Valls, 8 de juny de 1318)
46. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 221, foli 173r (Tortosa, 19 de febrer de 1322)
47. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1575, foli 192r (Barcelona, 30 d’octubre de 1368)
48. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1922, foli 75v-76r (Barcelona, 1 de febrer de 1387)
49. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1913, foli 32r (Barcelona, 3 d’Agost de 1387)
50. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1913, foli 34r-v (Barcelona, 3 d’Agost de 1387)
51. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1913, foli 79r (Vilafranca del Penedès, 9 de gener de 1388)
52. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1913, foli 94r-95r (Barcelona, 4 de març de 1388)
53. A.C.T., Comú, claix II, pergamí 31 (París, 25 de gener de 1389) Domènec de Lucca o de Pescia
54. A.C.A., Reial Cancelleria, pergamins, carpeta 316, núm. 478; Reial Cancelleria, registre
1916, foli 85r-v (València, 5 de gener de 1394)
55. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1984, foli 72v (Barcelona, 20 de gener de 1395)
56. (ACA, Reial Patrimoni, Batllia General, classe 1, A, núm. 7, folis 72r-76v. Tortosa, 10
desembre 1417)
57. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2229, foli 26r-v (Barcelona, 31 d’agost de 1397)
58. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2219, foli 39r (València, 13 d’abril de 1402)
59. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2396, foli 141r (València, 8 de juny de 1415)
60. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2955, foli 108v-109r (Barcelona, 18 de febrer de 1422)
61. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 3139, foli 77r-79r (Tortosa, 29 de gener de 1443)
62. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2780, foli 26v-29r (Itàlia, 20 de setembre de 1443)
63. En altres moments, però, el tenim documentat ocasionalment com a administrador (A.C.A.,
Reial Cancelleria, registre 3380, foli 33v-34r, Tortosa, 7 de maig de 1477) i com a Prior y
Administrador (Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre, calaix Perelló, Fullola, 31, paper
foli), any 1762.
64. ARAGÓ, Ignasi: Els hospitals a Catalunya. Barcelona, 1967, p. 25.
65. PIÑEYRÚA, Alejandra: “Caridad cristiana, asistencia social y poder político: las institucio-
nes hospitalarias en España (siglos XIII-XIV)”, a GONZÁLEZ DE FAUVE, M.Estela (ed.):
Ciencia, poder e ideología. El saber y el hacer en la evolución de la medicina española (siglos
XIV-XVIII), Buenos Aires, 2001, p. 61.
66. GONZÁLEZ DÍAZ, Antonio Manuel: Poder urbano y asistencia social: el Hospital de San
Hermenegildo de Sevilla (1453-1837). Sevilla, 1997, p. 20.
67. RUBIO VELA, Agustín: Pobreza, enfermedad y asistencia hospitalaria en la Valencia del
siglo XIV. Valencia, 1984, p. 13.
68. PIÑEYRÚA, Alejandra: “Caridad cristiana, asistencia social y poder político: las institucio-
nes hospitalarias en España (siglos XIII-XIV)”, a GONZÁLEZ DE FAUVE, M.Estela (ed.):
Ciencia, poder e ideología. El saber y el hacer en la evolución de la medicina española (siglos
XIV-XVIII), Buenos Aires, 2001, p. 61.
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69. COE, Rodney M.: Sociologia de la Medicina. Madrid, 1973, pp. 271-273.
70. PIÑEYRÚA, Alejandra: “Caridad cristiana, asistencia social y poder político: las institucio-
nes hospitalarias en España (siglos XIII-XIV)”, a GONZÁLEZ DE FAUVE, M.Estela (ed.):
Ciencia, poder e ideología. El saber y el hacer en la evolución de la medicina española (siglos
XIV-XVIII), Buenos Aires, 2001, p. 65.
71. SÁNCHEZ REAL, José: “Historia de la medicina tarraconense”, a Gimbernat. Revista Cata-
lana d’Història de la Medicina i de la Ciència, XVII (Tarragona, 1992), pp. 31-32.
72. ROSEN, George.: “El hospital. Sociología histórica de una institución comunitaria”, a ROSEN,
G. (ed.): De la policía médica a la medicina social. Ensayos sobre la historia de la atención a la
salud. Madrid, 1985, p. 349.
73. Vegeu la seva última transcripció a SANTANGELO, Annamaria: Sulla Lingua della “Regola”
dei frati di S. Jacopo di Altopascio. Florencia, 1983.
74. MENCACCI, Luciana: “L’assistenza sanitaria nello spedale di Altopascio”, a CENCI,
Alessandra (ed.): L’ospitalità in Altopascio. Storia e funzioni di un grande centro ospitaliero. Il
cibo, la medicina e il controllo della strada. Altopascio, 1997, p. 130
75. CECCARELLI, Ubaldo: “La ‘Regula’ dei Frati Ospedalieri del Tau nei suoi riferimenti
all’igiene ed alla medicina”, a Giornale storico della Lunigiana e del territorio Lucense, 1-4 (La
Spezia-Lucca, 1965), p. 91.
76. FORT I COGUL, Eufemià: El trànsit pel Coll de Balaguer (Del Perelló a l’Hospitalet de
l’Infant). Barcelona, 1974, p. 20.
77. Vegeu les funcions de l’hospital en les Ordinacions de 1313 i 1314 i en el lliurament a
Altopascio de l’any 1316 a MARÍ I BRULL, Gerard: La fundació de l’hospital de la reina Blanca
(1308-1330). El Perelló, 1988, pp. 21-22, 29-30 i 36-38.
78. Climent VII el nomena cap de les seves forces militars i de les fortaleces de la provincia de la
Marca d’Ancona (A.S.V., Reg.Aven., 230, foli 263r-v).
79. Benet XIII el nomena clavari de la cúria temporal d’Avinyó, havent estat prèviament mestre
de les cuines del palau pontifici (A.S.V., Reg. Aven., 324, foli 373v) i posteriorment li atorga una
pensió sobre la Mensa episcopal de Toledo (A.S.V., Reg. Aven., 344, folis 663v-664r).
80. A.S.V., Reg. Aven., 261, foli 314v.
81. Aquesta menció a un administrador intrús no és simplement retòrica, donat que almenys a
partir de 1383 s’inicia un període d’intromissió, amb diversos administradors no reconeguts pel
Mestre General d’Altopascio, com ara Nicolau Sabater (A.C.A., Reial Cancelleria, registre 834,
folis 20v-21r, Montsó, 8 d’octubre de 1383), o els designats per part de Joan I: Joan Bernat
(A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1922, folis 75v-76r, Barcelona, 1 de febrer de 1387), Galcerà
de Ventellols (A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1913, foli 32r, Barcelona, 3 d’agost de 1387) o
Joan de Bordell (A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1913, foli 34r-v, Barcelona, 3 d’agost de
1387).
82. La concessió d’aquest benefici es trova a A.S.V., Reg. Aven., 295, foli 661r (Avinyó, 15
d’octubre de 1394).
83. A.S.V., Reg. Aven., 347, foli 726v-727r (València, 15 de juliol de 1415).
84. No solament per la bibliografia, sinó també en la documentació de l’època, donat que en el
moment de la transmissió de l’hospital al monestir de Santes Creus, fet per la reina Maria l’any
1443, se l’acusa insistentment de negligència i mala administració (A.C.A., Reial Cancelleria,
registre 3139, folis 77r-79r, Tortosa, 28 de gener de 1443),
85. BOYER I GIL, A.; PALLARÈS I LLEÓ, A.: Història d’el Perelló. El Perelló, 1978, p.
112-113.
86. FORT I COGUL, Eufemià: El trànsit pel Coll de Balaguer (Del Perelló a l’Hospitalet de
l’Infant). Barcelona, 1974, p. 30.
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87. ROSEN, George.: “El hospital. Sociología histórica de una institución comunitaria”, a ROSEN,
G. (ed.): De la policía médica a la medicina social. Ensayos sobre la historia de la atención a la
salud. Madrid, 1985,  p. 328. Les autoritats eclesiàstiques n’eren conscients dels abusos i
diversos papes, com ara Climent V i Joan XXII, promulgaren diverses disposicions per a intentar
posar-ne fi.
88. MILIAN BOIX, Manuel: “La Orden de San Jaime de Altopascio, de Luca, en el hospital de
‘la Font del Perelló’ (1316-1422)”, a Santes Creus. Boletín del Archivo Bibliográfico, 31 (Santes
Creus, 1970), p. 97.
89. ROSEN, George.: “El hospital. Sociología histórica de una institución comunitaria”, a ROSEN,
G. (ed.): De la policía médica a la medicina social. Ensayos sobre la historia de la atención a la
salud. Madrid, 1985, p. 316.
90. A continuació, ratllat, fuit.
91. A continuació, ratllat, nostri.
92. A continuació, ratllat, vel procuratori suo.
93. A continuació, ratllat, ac obvencionibus.
94. A continuació, ratllat, il.
95. A continuació, ratllat, Fontis Perilionis.
96. proventibus, interl.
97. A continuació, ratllat, vall.
98. A continuació, ratllat, factus.


