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Apèndixs IT

Cort de 1534

ACÁ» CR, râri*, 13, f. 87-89.

Lo» síndic* y precursor» / d« alguns« univers!- /

tat», CLXXXIIU t1)

X1* Quant «J greuge o demanda donat per lo» *fn- /n

dics e procurador« d« las universitat« e /** alguns

particulars infrascrita demanants /l? lo procurador fiscal

y patrimonial ésser eondempnat /l§ en donar y pagar a la«

universitat« y singulars /:l personas infrascritas y a

quiscuna de ellas /ai segon» li pertany la restant

quantitat que a quiscuna /21 de eilas los és deguda

»ínfula síngulis referenda 711 de lap quantitats loa foren

adjudicadas per lo» /H jutge« e provehidors de greuges

elegits per la // [f. 8?vJ cort per la Cesárea, Cathèííca

y Real Magestat «cele- /l brwda en Monçó en lo any «il

sinch-cents y /* «int y vuyt vists los Mèrits del procé» y

assen- /* yaladaaent las potestats del» dita síndics e /5

procuradors e la »entenc ia per dit» provehidors de

greuges /* donada y los debitoris y albarans de las ditas

/1 universitats y singulars persona» feti» y fer«ats /* per

don Bertran de Robles y «ossèn Tere del Peso /* ço« a

procurador de sa ftagestat y lo poder a •?!!» y /îe a qi íscú

de ell« donat, pronuntia», sentencia» y de- X11 clara», y

ia predit« Real Magestat y son procurador /l2 patrimonial

eonde«pna» en donar y pagar /** a l&s ditas universitats y

singulars persona« /l4 infrascritas tot lo que- Is reste a

pagar « ells /1S y a quiscú de ells de la quantitat en

llur sentència /** contenguda que no lus (sic.') serà stada

pagada /" de las peccúnias per sa Nagestat dexad.es e

reser- . l8 vad&s per a pagar los greuges y demand? s de la

/l§ cort celebrada en Wonçó en lo any mil s inch- /28 cents

Ix r il ml MrM d* )•• 1. H- li.
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jr vint y vuft, la qual re»ta « o ço»- X11 p! i ment los ay«

é«»«r fet« de 1«« peccúnia« per X11 BA Majestat dexades e

reservada« per a pagar los XM gr*uge» y demandas de la

cort del present any X1€ «il »inch-cents y trenta-quatre

»egons a quiscú X2S de ells attocarà »n lo compartiment

faedor ab lo» X2* altres creadora ala quals ab la present

sentència aeran X1* adjudicadas quantitats algunas

pagadora» en /** e sobre dita« peccúnias del dit servey XX

[f. 88J de dita cort del dit any mil sinch-cents y X2

trenta-quatre, y que en lo acte de la paga Xs »e age a fer

deduciíó /* al peu de dit debí tori al of f ici de aeat r*.

racional Xs per iride«nitat de la regia cort; /* és a

saber:

XT A la universitat de Mafiac la restant guantit&t

gué no J i sera / mt»dm pmgmda en virtut de dit» sentència

/ per dits provehidors de greuges del mny / HDKXVIIII

mdjiidicnda (3); / a la universitat de Pià (*) / idea; / a

la universitat de Milles» idem; /l° a la universitat de

Vilallonga de Salancà {*); /u a Francesch Çaragoça; /ll a

Galceran Fifuarola; /H a Jcc.n Seguer, tant en noa seu

propri ço« encara com havent cessió / de Arnmu de Noves

(*); /1$ a la universitat de Vinçà; X11 a la universitat de

Thoir; /Jï a la universitat de Bul«; /ll « la universitat

de Illa; /lt a la universitat de Soler; /20 « la

universitat de Prada; // [f. 88vJ a la universitat de

Paylla; /2 a la universitat de Trasserra; /* a la

universitat de Trullans; /* a 1« universitat de Terrats;

Xs a la univsrsitat de Forques; X* a la universitat de

Sant Feliu; /' a la universitat de Lupià; X8 • la

universitat de Roders; X* a la universitat de Passà; X1* a

tccrlt «1 MTf« 1 • U l n t » r l l r i » .

ï »r r H • !• inter linl«.

U I, 11 éc ratlUd«. li tel« "A 1« univ«r*lt«t 4« SaUncà . S'«nd»vin« «M •

l'hem te f«r-n» l« còpta d«*|lo»«>r«n «r du«« unlv*r>lt«ti *1 qo» er« MM

tapante foFMt p: r HM no« co«po«t.

* laerit «l •*!•(• i a 1* intcrl lnlk.
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la universitat d* i« Rocha; /u a la universitat d* Canet;

/" * la universitat d* Santa Maria d« la Jfar (7h /n a la

baronia d* Joch; /H a Raphel Albert, parayre de Perpinyà

(*); /ts a don Mich«! d« Mongarrello; /16 a Ramon Prats,

draper; /lf a Jauae Bonafe, una sentencia Juntament (*);

// [f. 89] a Barthomeu Caabraig y ,'2 Fraj.cesch Yssrn, de

Ribesaltes, Junt* ab una amn+.èncim (10); /' a Miquel

Sobirà; /4 a Gatherina Menestral«; /% a Franc í Tardiu; /•

a Jaume Catha, parayre de Per- /* pinya; /' a ia

universitat de Clayrà; /* a la universitat de Sant Ypèlit;

X18 a la universitat de Argüies; /n a la universitat de

Baxas; /l2 a ia universitat de Pira; /IS ft Michel P&lr.u,

paravre; /H a Pere Mírhel Socarrats; X1* al síndich de

Salsas; />« al síndich del Voló.

Cort de ÍS42

ACA, G, 1022/1, f. 19V-20

/l Deinde aute* adveniente die jovis i.ititulata sett«

/* predicti »ensi» Julii anno predicto a nativitat« Doaini

MD Xs XXXXII convócalo et congregat« predicto sta«ento

eccle- /* sia»tico in dicto suo aparta»ento in qua %uídea

convoca- /* tione et congregatione presentes fuerunt omnes

persone /* ecclesiastic« supra no«inete deaptis

reverend i ss i«o episcopo Oerun- /"* dennis et reverendia

Carolo de Cardona abbate »onasterii Beate /* Marie

Stagncnsís et Petre de Castellet »yndíco reverend!

capituli /* ecclesie Tarraconense i bide« per convocatos

predicts« unani»i- /** ter fuit decretu» et desliberatu»

quod empediretur eo*»ís»io /ll tenoris sequentis:

1 loen t a la tnt«rllnia.

8 laerit a la intarllnl«.

al lutei«, Mfc afu*«ta nota a la »Bt»rlinia, a iaiiPti Prat» i a It*.' » tonaf«.

al ludaim. â k aapa«M «et« « la kntarllnta, a lot«
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/it Los tre» staaent« del Principat de Cathalunya
congregats /1J en les cort« general* le« qual« la Sacra,

Cesárea, Catòlica, Real Majestat de prevent I1" celebra en

la vila de Monteé, al« honorable »ossèn Raphel Ubac, X11

canongt de la yglésia de Barcelona, «loasen Francesc
Cetantí, don- /" zell, e mossèn Francesc Bosc de

Vilassar, ciutadà de la dita ciu- /1T tat de Barcelona,

sal'it y honor;

Per quant apre« de haver eo«è« X1* a vosaltres in

s i nul la exaainatié y regonexença de les scrip- X1* tures

y capbreus d«»l Gênera) del dit Principat per saber y /**

entendre lo residuo de aquell e per altres effectes

contenguti en /n le» letres de vostra commissió dades en

la vila de Montçé « t re« /n del present y dejús scrit mes

de juliol, nova»ent nos ha occorregut /Z3 que desijan

saber y entendre lo coapte de lea peccúnie« que la

Cesárea /** y Real Majestat ha desades consignades per los

Agreviat« de la cort /IJ del any MDXXVIII fina a la cort

del any HDXXXVtï, /** ço és, quantes peccúnies se són

consignades e quantes pagades, 727 e si de aquelles de

present resten algunes su«es vers lo dit /w General;

Per tant, sens no/atio e derogatió alguna de dita

vostra X2' rommir.sió, ans ad.aquella anadínt ab la present

vos co»«te», dins /'* lo teap* contengrt en dita aitra

ro«mis»ió, la exaainatió de /J1 dit corpte, donant-vos

facultat y potestat que del» libres y /** scripture» del

dit General y de altres parts necessàries exanineu /ïs y

regonegau les dites consignations fetes als dits

agreujat« /M per la dit« Cesárea Hajeatat en les dites

cort«, e lo que•• pagat y reste /JS a pagar de aquelles,

continuant particular««nt le« quantitats /** e persones a

qui «'eran pagades al li hont fareu l'altre coapte /Jî a

vosaltres comès o a part si u« aparra, re«tetent-n&3

aquell /Si «egellat e cío» y »ota scrit de vostre« »an«,

car «obre aque«- /** te« cose» e los incidents y
deppendents e aquelles vo« cometen /*° plenaaent le« veu«

no«tre« e de dit* cort, dient y «anant ab // tenor de le»
prevent« ai« députât« del dit General de < athalunya /* y m
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tot« ios official« f •ini·tt··· d« «quel 1 que tostemps /J

que per part vostra ««ran requests, vot* obehesquen «n

aque»- /* te* ço»«» j u» donen tot* la e«dr«»»a, favor j

»víament Xs que vosaltres demanareu e «era possible, axí

per la forwa /' que.e conté en l*altra com.su s« ió per loa

dit« staments * vosal- /7 tre» feta, a la qual nos

referí».

En t e s t i m o n i de les quals coses /* mana* ésser feta

la prenent sotascríta de mk del» tres pre- /* sidents e

segellada del »a »or »egell de dita cort. Dada /18 en i*

vila de Hontçó a VI del »es de juliol del any *•? la /»

nativitat de nostre Senyor NDXXXXII.

X13 Los tres 9ta»ents de la cort general del

Principat /I4 de Cathalunya convocada en 1» vila de

Montçó.

/l5 Lo bisbe de Vic. El duque y almirante. Miquel de

Vallceca, conseller.

ÄCA, G, 1012/2, f. 22-25V. (També en *CA, C, IOJS, f. 71v-74v).

h l/lMIl
/* Ite» ornis congrega;. predict! unanimes decreverunt /li

quod pres*»ntaretup Cesare« et Í*fie Majestat t pro p«rt%» tríu« /lf

•tmaentoruB dicte curie sup;1 ícat ió rationyj gra«*- /'° «inurn

oferendoru» in eade« curia tencris «eqtienti» Cll|:

/J1 Sacra, Cesárea» Cato.ica y leial Majestat,

/n Com la provisió del« greuges provenint» axí per deute« /M

defyts per sa Majestat ho r-redecetsors de aquella» de- /M mande«,

revocatíona de privilegi* »-om altre« e o ad*i- /** nistratié de la

justícia de aquell« breutent fahedora /** torne en gran »ervey de

é̂u, mèrit y descàrrec de la /If anima y consciència úe vostra

iajestat, cotmolatió, i*epà« y bene- /*• fici de so» vassall" e

súbdits de aquella, p T ço senyor, /z" lo» tres stameßts o brasses

del present TríBcip»» de Ca- /*• thalunya per vostra Majestat en le»

11 E» èCA. C, ><2S. r. f i* , la clàusula introductor.« «i«;

In ft "stmtm éâetm •' *oé*m aim MM mmmâg juin anno jwwtfJrfe /"
rrntl* ic* et rtjit mja*tmti to Mcrlvtl« Met« «M-JiWJ* ••••• /14

•mflMHl pMVBMJJtw •jrf·f·nn fuit fnmutmtm pro part* /lf trim
• !•«• »ttmmnionm cvrtunm c»1hf'mt*-rt» /" »up It cutí o tA*w0rJ*
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cort« general« // [f. 2fv) à« la present vila «to Kontçó congregat«

surpilquen aouella /* que ai* »erce sua de precent deputar « o

no«eiiar Xs per la part «I« «quell* «n reparadors, prov«hidor« * dteter-

/* Binador« d* greuge« donata y donador« en la present Xs cort,

deute«, demandes, revocation» d« provigion» e pri~ X* vilegi« et «1«

algunes persones;

E la dita cort noaena- X* ri mitre« per .juiscun braa de

aquel'a, de bona faaa, »ciéntim /* e consciència, te«ent« a Dru,

cathalan», al« qual« plací» /* a vostra Majestat donar e atorgar, ab

conaentiaent de la /lfl dita cort, pi« y bastant, absolt c irrevocable

poder X11 de conèxer, d«»ter«inar, diffínir y executar, ii»plaa»nt /n

y de pia, la «ola veritat dtl fet ateaa, »ota v sengle» X13 greuje*

generals fet» per vostra Majestat, e per los predecessor» X14 de

aquella de gloriosa «e«èria, e per lloctinents generals, X15

governadors e portant veu» úe aiuellu, e per altres offi- /** cíals

vostres e llurs ordinaris o delegat» al dit Principat /11 de

Cathalunya, deutes , deaandes, revocations de privi- /l> legig e

precisions coa als, a qualsevol bras, ataaent /'* o universitat *

singulars del dit Piircipat en qualsevol /M «añera donat» e

donador», doriade« * donadore» /2I en la pr*=s«nt cort o devant los

provehidors de gr«uj«st /2Z deutes, de»and**», revocations de

privilegi» e provision», /*J et ala, din» lo ter«« o térvena que a

dar lo« dita /1€ greujrs o de»ande« »eran assignat», e de tots loa

ait« «erit« /JS f dubtes devaltant« en qualsevol «añera d*ls dit»

greujes, /I§ «èrit« y dubte» de aquell* depp*»ndent» y emergent», /Zî e

de deute», d«»a»andes, revocation« d* privilegis ho provision«, /M et

»1», lo« quals provehidors facen y hajen a fer /lf e administrar

«obre lo« dit« greujes, deute«, de«ande«, /** revocation« de

privilegis o provisions, et als, «èrits y dubte« /" de aquells

d«pp*nd*nts y emergent«t incident«, anneio« y connexos /M entMips o

4<»partida£,̂ nt als proposant«, loa dita grejges, X33 desbandes, deutes,

revocations d« privilegis e provisions, X14 justícia apatxada servant

lo« Dsatges d« Barcelona, X** Constitución« generals e capítols de

cort d* Catnalnnya, X/ [f. 231 « altres leys del Principat, pro«etent

vostra iajeatat, per X2 pacte special que la dita coaaissió y poder

no r*vo- X* cara, *«pat*ari, Í«pugnari o contravindrà, n« revo- X*

car, eapaUer, dilatar ne contravenir per«etrà per Xs algun official

d« aquella Bf per altra qualsevol persona, X9 directaafnt o
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indirecte, ny per al t r» qualsevol vi« o •»- /' ñera en al fun acte o

ftt tocant lo dit poder, conexensa, /* decisió, deterainat ió e

executi6 del» dits greujes, /' deutes, demandes, revocations de

privilegi» ho provision«! /** «a« aquells sia tengiida donar e fer

donar /u tot endrés y aviaaent per spatxa»ent y decisió /** dels dit«

fets a la dita X13 justícia, e que los provehidors e d*ter»inadors X14

de greu j es y de«ande- predit« ha j en presttr, ço es, /1S los layes

sacrauent y hoaenatje, e los ecclesiastic« /l* sacraaent, e tots hoir

sentència de excoaunicatio /n de proche i r y declarar en los dits

affers ab tota X15 diligència segons dret y justícia y bona equitat

/*' e raó, uaatges, constitucions, actes, capítols de cort, usos /** e

costin«, tenguts e provats, en diffinir e deterai- X21 nar los dits

greuje», deutes, demandes, revoca- /M tions de privilegis o

provisions en lo pua breu teaps Xzï f spay que por an, suBàriaaent f

de pla, durant X2* la present cort, ço é«, ans que aquella *ia finida

X2S y closa, o dins deu ««sos coâ tadors del dia de la X2* conclusió

de la present cort en avant, tota a«or, taaor, /21 odi, rancor,

proffit, H p*-raïca de aquell o altra /** qualsevol desordenada

affectió e voluntat a part posats, /2f entès e»però qu* lo» dits

provehidor« d« freujes /M no pugueu covetr« ny delegar les

sobredi te» causes /" a alguna persona, ans per ells nateixos sien

tenguts X" y obligats en diffinir y detersinar les causes;

E los X33 dits reparadors de greujes qu« se trobartn en

Barcelona puguen fornir lo procés fent les provisions // [f. 23v]

necessàries fina a la sentència d i f f i n i t i v a exclusive; X2 e 1<)8 qui

«•ran absents sien tenguts y obligat« de X3 venir y residir « la

ciutat de P»roelona o allà a hont X4 lo canee 11T voira, havent pesta

en la dita ciutat de Xs Barcelona, lo que Déu no vullí., dins »et

•esos coBptadors X* del die de la conclusió de les presents corts

p*»ra qu« dins lo tesps X7 restant residen e facen residencia en dita

ciutat o loe /* hont lo canceller voira, en lo dit cars »í? pesta en

dita ciutat, X* y entengueu en la expedí'.ió de la justícia de dites

causea, X10 e si cars era que dits reparadors de greujes o algun de

•quells X11 dins lots] dits set «esos no venien, o venien y no

residien X1' en dita ciutat de Barcelona ho lo** «obredil, si aquell o

X13 aquells »cran dels noaenata per vostra Majestat, lo canceller X14

o regent la cancel·laria «i« tengut elegir y noaenar altre X1* o

altres ca loc de aquell o aquells absents, e «i »eran X1* del«
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noaenats per lo» dit* tre« staaent« o braços, los députais /** del

present Principat facen e sien tenguU fer eleotió y no«inatió /** de

aquell o aquells qui absents seran; e los dit« reparadors /»* de

greuges «im tenguts y obligats «n sentenciar, diffinir y /20

deter«inar 1«« sobredi tes coses dim« lo« tres Alt IM «esos /21 cot«

pena de perdit ip»o iure 1rs salaris, ultra qu* «ien tenguts f22 y

obligats de prestar sacraaent y ho«anatje y hoir sentència /" de

exco«unicat:ó, segons dalt és dit; e lo canceller o refent la can-

/** celUria ha j e assignar loc a hont los dit» provehidors /n de

grenyes sien tenguts ajustar-se cada die, una vegada de «ttí /2G y

altra de vespre, per hoir les parts c sentenciar y diffinir /*' dites

causes; e per açò los provehidors de Xa* greu j*« ecclesiastics

prestaran sacraaent, e los layes sacra- /" «ent y hoaenatje:

E »és pUcia a vostra Majestat ordenar /** y »anat a qualsevol

lloctinent general, portant veus de gover- /3l n»dor, o als

canceller, vici-canceller «, en son car«, regent la /** cancellaria,

per bon spatxaaent de dit« greujes, que /" presten sacrament que de

continent que Is aeran trépese» /** provision», l1»tres e sentències

«•anades e pf-aulgad«« /ss per los dits provehidors aquelles ha j en

encontinent /** executar sens di latió y exccptió alguna, e seablant

// (f. 24] jurAsent najen a fer e prestar los prothonotari,

lloctinent, /2 regent, secretaris, si n'y haurà, ser i vans de »anaaent

/* e «lires tant ço« a quiscun pe*- càrrec de son offici /* se pertany

de desliurar totes y sengles provision« /5 e acte« propaentioasts,

francs de tots drets de registre /• y de segell, «anant axf «ate i x

vostra Majestat ara per /7 lavo[r]s a tots officials ordinaris e

altres qualsevol /" presents y sdevenidors "U quals la executió de

les sen- /* tències dels dit« jutges de greujes y desandes se /'°

pertany o serà coaesa que aquelles hajeti a fer /n pro«ptaoent tota

exceptió j «cusa cessant» segona /ll per los jutge* e provehidors ât

greujes, deutes y de»»nde» X13 serà declarat, servan t-ho a la ungla

coa a acte de cort /H m Juy donat per jutges «»lets per la present

cort; e per lo /1S «•Alant que dits jutge« ex-cutors ha j en y sien

tenguts /'* executar le« sentències d<-- lade» per los provehidors /-7 de

greujes à* les cort« passades «n tot lo que no sei-an /" executades,

y lo« qui han obtingut dit«« «entenc i-s /l> y no hauran rebut ny

«eran tttts satisfet« T20 q«« no «ien tenguts ny obligat« donar

deaaades /2i ny de«anar ny fer procés en lo que restarà a cobrar /"
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devant ió« provehidor« d* greu j e» ara elegidor«, X11 âne dites

sentències j« donades sien portades a exe- X74 cucié e o als lo« qui

han obtingut dit«« sentències /** »ion adaeaoa «n 10 coitpartiawnv

fahcJor ,'2i de aquella quantitat que als agreujats ho donant« Xa*

deaandes e altre« en la present cort «era reservada X1* y consignada,

« «ien satisfets e pagat« axi eco« si ara X1* de nou obtenien

«entència «oi« al jutge executor /30 o al« qui faran dit co«parti«ent

facen fe y cxhi- X3Ï bitió de le» sentencie« y del que resten a

cobrar; X'2

E la dita cok t nonena per «a part lo« següents, X33 ço és, per

lo staaent ecclesiastic, lo reverendí«sia don Joan de Xs4 Tor«o,

biabe de Vic, den Caries de Cardona, abat Xs8 del Stany, don Perot de

Castellet, syndic del capítol X36 ôe la Seu de Tarragona; e per lo

•taaent ai litar XX [f. 24v] don Hieiènia de Luna y de Bellera, e los

sagní fies «ossèn X2 Galceran Albanell, cavaller, y «ossèn Bernat Joan

X1 de Mar i «on, donzell; e per lo staaent o bras real, X4 «ossen

Miquell áf Vallsecca, conceller y syndic de Xs Barcelona, aicer Joan

A»ic, syndic de Tortosa X8 e Salvador Rochafort, syndic de la vila de

Oerga.

/7 Et ad presentada« preinsertaa supplicatione« Ceaaree et Xs

Regie Majestati elegerunt reverendu« fratrea Michaelea X* Forner,

abbatea Hont i«serrat i, «agnificu« Fran- X10 ciseu« Solsona,

procurators« rrverendissisi doaini electi Barcinonensi X11 et fratre«

Joanne« Orteil«, ordini« sanbenedicti procuratorea Xi2 reverend!

abbatis Sancti Salvadoris de Breda, qui ipsac X19 supplicationea ea

qua décrit reverentia una ad »liis X14 inde per alia staaenta

elect is présentaient prefate X15 Cesaree et Regie Majestat i in

sacristía ecclesie predicte béate X1* Marie existent!, que e*dea

supplicacioni «anda- XIT vit ut fieret proviaio sequen»:

X1* Plau a «a Majestat y accepta la no« i nat i ó feta per la cort

X1* (ie provehidor« de greuges, y pe" sa part noaena lo can- X2* celler

don Joan de Cardona, elet bisbe de Barcelona, «icer X21 Miquel May,

vice-cancel 1er, don Francesc Gralla y Detpià, a*str« X22 rational de

la casa y cort de «a Ma j e« ta«- ; aieer Pere Arnau tort, regent Xo la

cancelleria en la Principat de Catbalunya, Hieròny« Agustí, balle X24

general, Joan Farrer Detpuig, ragent la thesoreria, »icer Francesc

X" Caatelló, advocat fiscal, aic»r Hieròny« Dal«au y aic*r Pran- X1*

cese Montaner, del real consell, als qual«, junetaaent ab lus que X*7
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1« cort h* noaenats, dóna ple, bastant, absolut « irrevocable /*•

poder d« conèxer, deterainar, diffinir > executar, siaplaaent X29 e

d« pia, la sola veritat «tol fet a t teca y considerada, tots y /30

•ongles greuges de revocations de provisions e privilegis e o /3l

adainiatratió de la justicia e altre« qualsevol greuges donats X*2 y

donadora, y encara de deutes y desandes donades (*) y donado- X33

res, y tots los ser its y dubtes ab incidents, deppenden t s y X34

eaerjsents, dins lo teaps de la present cort segons en lea prop- X3S

passades corts per sa Majestat celebrades en la vila de Montço XX [f.

25] y altres fonc per sa Majestat donat y és acustua.it donar, los

quals X2 greuges, revocations de provision* e privilegis COB adsinis-

X3 tratió de justícia e als deutes y deaandes donats y dona- X4 des,

donadora y donadores, los dits provehidors de greuges Xs ha j en e sien

tengucs per si aateixs sens tenir facultat de X* cometre ny delegar a

ningú, declarar, decidir y deterainar X7 ans que la present cort sie

finida e closa o dini deu aesos après /* iaaediadaaent següents

comptadors del dia de la conclusió X* de la present cort en avant;

E que los dits provehidors de greu- X18 ges najen y sien

tenguts jurar y hoyr sentència de exco- X11 municatió en la forma

acustuaada e que lo ce-iceller o v ici-canceller X12 o regent la

cancelleria de sa Majestat pufue surrogar en lo loe dels X13 absents,

iapedits e sospitosos deia noaenats per part de , M ma Majestat; e

los deputats del Principat de Cathalunya en loc dels X15 noaenats per

part dels es t asen t s de dita cort absents, i ape- X1C dits o

sospitosos, coa dalt és dit, altres persones hàbils j suffi- X17

cients tenint le» qualitats requisites, ax! que tanta veu e Xli

potestat tinguen los noaenats e noaenadors per part dels X1* dits

staaents, e per lo contrari, encara que fossen yguals X20 en noabre

per servar y gual tat, e los qui seran abaents sievi X11 tenguts y

obligats de venir dins set mesos comptadors de la /2¿ conclusió de la

present cort a la ciutat de Barcelona y en aquella X29 residir lo

restant teaps dels dits deu mesos o allà a hont lo X24 canceller,

v ici-caneeHer o regent la cancelleria, en son cars, voira havent

just X2S impediment en dita ciutat de Barcelona dins los quals set

mesos X2* los dits provehidors de greugem qui-s trobaran en Barcelona

o en lo X27 dit loc elegidor en cars de ispediaent en Barcelona
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puguen /** instruir lo* processos, y «acara passats los dit» set

•esos ai al- /n guns n« restaran per instruir, ai le« parta ho

vol ran, pua eaperò /M si reste temps per poder veure, reconèixer e

sentenciar dita /il processos, y en loa dits tres Meaos darrers loa

dita provehi- /32 dora de greuges entengueu en la expedit ió de la

justícia de les /3- dites causes, entèu emperò, que en cars de dit

just iapedi- /** ment, coa dit é«, en Barcelona, se haje de elegir y

nomenar /'* per « la residència, cofnitió y expedí t ió dessus dites

aquella ciu- /3i tat, vila o loc a hont serà o se celebrarà 1» real

audiència /ST per lo lloctinent general o en absència de aquell a

hont lo portant /** veus de general governador serà o tindrà

audiència, /'* e lo que serà declarat per dit» provehidors de greuges

sie // [f. 25v] executat ab tot effecte e sens impediment algú,

volents que /2 les declarations per ells fetes hajen tanta forçt» e

valor coa /' les »entenc i es y declaration« donades per los

provehidors de /* greuges -«n les últimes rorts per «a Nagastat

celebrades en la vi- /$ la de Montço y en altres corts elegit« e

assignats han tengut; /* e placía a sa Majestat que totes les

sentencing, provisions y executo- /' rials, e qualsevol altres actes,

se han de expedir per la raó dessus /* dita se expedesquen y sien

expedid«!» franques d*" sageil, pro- /* aetent sa Majestat que la dita

commissió o poder no revocarà, eapat- /19 xarà, ne revocar o

eapatxar, impugnar o contravenir per- /ll aetrà per algun officiai ne

per altre qualsevol [persona) directament o /u indirecta, manant ab

la present a tots e nengle* officials de sa /n Majestat que les

declarations, provisions e executions per los dits /** provehidors de

greuge« donades e fah«iores ha j en e sien ten- /IS gutg fer prestament

tots cxceptió y excusa cessants, segons /l8 que per los dits

provehidors de greuges serà declarat, y, quant /1T a les coses que de

nou se supjj liquen, sa Majestat hy manarà provehi r /ls en son loe y

temps.

/l9 Pro parte Cesárea Catòlica et Regie Magestatem, /*• die

VI I I I julii W3OIÏII /« ia curiis Montisioni.

/ Clemens prothonotario. «

ACA, G, 1022/2, f, 28v.

vuy /n have* rebuda la segona comaissió ab

què-na manen voatr«s 8«nyori«a lo« do- /t§ ne« rao del«
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diners consignat« per »1« »greujat» «i són pagat« />f y a

qui y les quantitat« consignad*« y pegaries y lo« no»« y

lo /M que resta par « pagar, que «ncara que aquí apparrà

é« cosa fa- /" cil, no s farà sens gran treball y pèrdua

de te«ps, lo qual pensa« /30 que no ns dará loe per a fer-

se 1« relat ió ab lo eonpliment que /3t des i jam y la cosa

requer, tota vía nos «forçaré» lo possible /M en avansar

ACÁ, G, 1022/2, f. 98-100v (També es en ACÁ, G,

1023, f. 99-lOlv). 1= I1/1S421

Sacre Cesárea Católica R*»ial Majestat,

L» cort general del vostre Principat de Cathalunya /*

y los tres brasses d« aquella congregats en les /* corts

generals que vostra Majestat de present celebra /s en la

present vila de Montçó als seus regnes daçà /* «ar de la

Corona de Aragó- hoïda y entès» la pro- /T posíciS per

vostr» Majestat feta, y considerada la molta amor /* y

voluntat qu*» clara»ent mostra tenir al dit /' seu

Principat y poblats en aquell, provehint 1» /ie justícia

en tal »odo que puguen star en tota X11 tranquil li tat,

pau y repòs, entenent ab »olta affectió /ll en totes les

altre* cose« que han respecte al bé y /13 aug»ent de 1* re

pública del dit Principat, per /H el qual effecte en

aquestes corts per vostra Majestat són /IS stade« fetes,

provehide« y ordenades »oltes coses, /'* axí per

constitution« ço» per actes de cort y altra»ent /IT per

le» quals »ijençant lo auxili divinal se X11 spere que lo

dit Principat no «ola»ent se conservarà, X1* »es encara

aug»entarà en la poblatió y tot altre /*• bé de aquell; e

considerant «xí mateix lo« dit* /2I brasses los gran« e

intcllerables guasts y despe- /22 «e« que vostra Majestat

ha sostenguts per los acte« »entio- /2J nat« en la dita

vostra proposició (*) lo« qual? tots /25 han redundat y

redundeu en conservatió y gran /** e universal bé de tota

la christiandat; e per ço digne« de /zf inaortal »«»Oria,

(•) r P»r aJtj^M »prem /2* a* »ni·llm t^fuitm mut* Je «M, tot ratllat
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y que d« prvMiit pet- l« fuerr« ly ha /** «oguda lo rey d*

França «e ly oferen necessàriament // (f, 98v] altres no

••ñor* despese* 1«« qual« se spere redundaran /2 «n bé

universal f repòs y perpètua seguretat de tota /* la

christiandat y t>ssenyalada»ent d« aquest vostre Prin- /*

cipat y Costats de Rosselló y Cerdanya y de tots los

altres /* regnes y senyories de vostra Majestat, per totes

estes r moltes /* altres justes considerations, los dits

tres brassos, seguint /7 ia pròpria naturalesa e innata

fidelitat dels cathalans, /* imitant a llurs predecessors

qui nunca han faltat /* als serveys de llurs reya,

prínceps j senyors, progeni- /10 tors y predecessors de

vostra Majestat d«* Íri«ortal recort /ll y de vostra cesárea

y regia Majestat, no perquè en açò sien X12 o puguen ir««er

obligats o estrets en alguna «añera /'3 ne per sguart que

altres regnes a vostra Majestat sotuesos Xs* hajen fetes

offertes, serveys o donatius » vostra Majestat; /IS com

los habitants en dit vostre Principat sien poble /lf

fianch y libert de tota exactió e imposi t. ió forçada, /lt

ab expressa protestació iae per lo present acte /li no

sien ne puguen ésser obligats en general /li o en

particular «és del que voluntàriament se obliguen; /** y

que lo present acte y coses en aquell contengudes /Z1 no

puguen ésser tretes « conseqüèntia en sdevenidor no

costant çue en J e» corta ce- / 1 f brades per vontrm

Mmjestmt en JA / present vil« df Montçó en lo / mny

ffDXXXVII fou / convingut 0 concordat / entre vostr«

Hmjfstmt y Jo« dits / t re» brmmaoa que durant / los set

anys del imposât / del fcgmtje fet en les / ditet corts,

deia qurnl» »et / mnys resten encar« mine / »nyg » passar

per rostre Majestat( / no puguem eager demmnmt / altre

mffvfy per qualsevol / . .. o r«<S, renunciant exprcsammmnt

de llur / pròprim e m»rm voluntat / per Je« causes demunt

di- / teg m Im de mont »*u / .... cosmenció (6), /12 ab

les reservations y salvatats en »««blants /z> actes

acustuaades, les quals volen haver ací per repe- /l€ tides

( b ) »mrrii ml mum em IM 1. Zl-JI.
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« insertes, e «b les condition* * Modifications /" devall

contengudes « no sens elles per «quest* vegada X26 tant

sol \ment de llur »era liberal i tat y spontane« /2?
nn

voluntat offeren y fan donatiu graciós a vostra /

Cesárea y Refia Majestat de dos-centes sinquanta «flia
9Q
/ liures de »oneda corrent en la vostra ciutat de

Barce- / lona pagadores per lo« députât» X del

General de Cathalunya a vostra Majestat, c per »11 a don
i ̂
/ Enric de Toledo, thet»orer general de vostra Majestat

// [f. 99] lo qual de beneplàcit e consenti»ent de vostra
2Majestat e de dits / tres brassos és fet y constituït

•s
receptor del dit servey / f n la f orna següent, ço és,

dins quoranta dies o poc / après pus no passe ter»e de
5dos »esos pri»er vinents / y del die present en avant

pagadors setanta allia liures / procheidores del Gener»!

del dit vostre Principat de Ca- / thalunya «anlevedores
8y havedores per via de ven- / des de censáis «ort« «obre

les general ilsts del dit Gené- /"* ral, a raó o for de XX"

per «il y »éa trenta «ilia X10 lliures dins un any y aig o

•és pus no passe terme de Xu dos anys del dic present en

avant conptadors provenido- X12 res dels deutes deguts al

dit General, axí de preus dels X13 arrendaaents de les

taules del dit General e dret /H de la bolla y segell de

cera de entrades y exídes /ls y reste« de fogatjes ço« de

altres qualsevol dret» X1* del General ; e «é» cent

sinquanta mi lia lliures X17 pagadores per dits deputats

provehidore» y per ells XI§ exigidores del i«pè»it del

fogatje lo qual de present Xlf la dita cort i·p'ïsa aegona

sèrím y tenor / dels capítol» orde- / nats en Im cort de

/ Leydm lo mny M- / DXV (c) per te«ps de set anys co«pta-

XM <ta>dors del pri»er de jener prop venidor en avant, ço

és, /» per tot 1 any MDI3ŒXIII y MDIXXXIIII a raó XM de

quatre sous, y per tot 1 any MDIXXXV, M- X" DXXXJCVI y

MDXXXXVII a raó oe vuyt sous Xa* p«r any «obre quiscur, cap

de família dels predits /" Principat y Contats de

Rosselló y Cerdanya, ultra lo X2* fogatje en les corts del
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any MDXXXVII i «posat /" f per tot 1 any MDXXXXVIII y

MDXXXXVIIII0 /** a rae deu «ou« per any sobre quiscun cap

d* f»»ília /" dels dita Principat w Coatats pagadora lo«

dita fogatjes /M «n quiscú del« sobredits anys en due«

ygual« /3l pague«, ço é«, la una «n lo •«« de agost y

1 altra en lo fn «es de décembre din« loa quals set any«

que durarà /" lo dit fogatje confirmant la gràcia y aereé

// (f. 99v] <y aereé> feta en 1«« cort« proppas«ade«, ço

é«, que /2 durant lo fogatje imposât en la dita cort per

vostra Majestat /' no pugues ésser feta convocat ió en

virtut del usatje prin- /* cep» nmmgue o de convocatió de

pau j treva general Xs «n car* en lo qual se pugues

convocar i o per via de feus, /' host, sometent, cavalcada

o per qualsevol altra via o manera /* loa poblats en .los

dits Principat y Comtats no /* puguessen ésser forçatc més

pagar o anar ne altra /* servitut major o menor fer per

qualsevol causa o /lo raó o necesaitat, per urgent que

fos, per lo semblant X11 durant los dits set anys del

lapó«it del preaent fogatje /l2 no puguen per vostra

Majestat ne per vostre« offi- /13 cial* de qualsevol

preheainèntia »ien ésser feta con- X14 vocatió en virtut

del dit usatje príncep« namquc o de X18 convocatió de pau

y treva general en cars en Jo qual /li se pugues convocar,
1 7o per via de feu«, host, sometent I cavalcada o per

qualsevol altra /ia o manera loa poolats X18 en lo« dits

Principat y Comtats no puguen ésser forçat« X" aé« pagar

o anar, ne altra »ervitut major o aenor fer Ia) /la ne per

vostra Majestat pugue ésser demanat altre X22 ftervey per

qualsevol cau»a o raó o nece««itat /M p«r urgent que sia;

E per quant a vostra Majestat ha plagut que X24 del

present mervay r««ten X3CY51 lliure« /2S p«r satisfer als

agreujat« e crehedors axí líquita /M com liquidador«, axí

de justícin e revocation» de privilegia, X27 deutes y

demandes contra vostra Majestnt donat« y donade«, X28 per

ço, lo« dit« tres stam*?nts ab beneplàcit y consentiment

X2> d« vostra Majestat volen y ordener per effectuar dit*



Apèndix« 32

promt »A /M que loe dit* députais retinguen *'er» si del

dit servey, és /** a saber, d* les pagues derreres del dit

fogatje, les dit*« /i2 XXV* lliures per pagament, coa dit

ék, dels agreujats // [f. 100] y c rebedors, axl líquits

ço» liquidadot«, axi d« justicia /* * revocations de

privilegis t deutes y demandes /3 declaradores per los dits

provehidors de greu jes y couissa- /* ris, la qual

quantitat de les dites X X V" lliures, si no Xs bastava 0

•atisfactió dels dits Agreujats y crehedors /* qui ha«i*-an

obtengut sentència o sentències dona- P dores en llur

favor per dits provehidors de greujcs X* y demandes no

Ï>erden p«r ço llur dret y acció, mes vostra Majestat /'

promet en sa bona fe reyal que pagarà y satisfarà en /lê

aq-ells lo restant cots obligació de sos béns; e no-res-

Bdnys X11 los dits députais hajen y sien tenguts pagar als

agreu- X12 jats, ço é», a quiscú de aquells lo que per

dits provehidors Xls de greujes los serà sentenciat y

declarat vostra Majestät ésser- / los deutor y deure

pagar, co«partínt-se entre ells XIS les dites XXV*1 lliures

a sou y a liura segons a quiscú X1* vindrà per dit

co«parti»ent fahedor per dits deputats /ll y hoïdors de

ccapte* del dit General ax£ que sens interventio /lí altra

d^ vostra Majestat o mañanent seu los dits deputats /" e

hoïdor» de coapte« paguen als dits agreuj&t* /** o

rteaanant* les dite* pagues, cobrant solament la sen- /21

tència que obtenguda hauran, si de major quantitat f22

serà feta deductió en aquella e no men avant; e que en

dite« XXVa lliures no sien coapreso« ny se encloguem X24

deutes de castell* ny fortaleses ny soldats de aquella;

/2S e plàcia a vostra Majestat consentir e atorgar e

provenir /*• que los provehidor« o jutges de greujes o

aquelles perso- X27 nes a qui tocarà «ien tengudes y

obligades executar Xl§ 1*8 »entenc i*»s donades p«r los

provehidors de greujes X21 d« 1«« corts passades en tot lo

que no seran executades X30 o pagad«« les quantitat« en

dit*« sentències contengu- XJ1 d*«, y lo« qui han obtengut

dit*« sentencie« X" « no ««ran stats íntegrament

satisfets o no hauran Xï3 rebut 1*« quantitat* «n aquell*«
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contenfudes // [f. lOOvJ no «ien tengut* a donar desandes

devant los provehidors /* d* greuJes d« les presents corts

o alaenys no »ien obligat« /* m f «r procés, ans dites

sentències ja donad«» sien portades / a executió a sola
exhibitió * hostensió d* aquelles /* a ffi que los qui

hauran obtengudes dit«« sentències /• sien adaesos en lo
cospart iment fahedor d« les dites /* XXV11 lliures que

vostra Majestat coasigne y reserve per a dits /"

agreujats, y sien pagats y satisfets axí coa «i ara de

nou /* obtenien sentència, y en cars que los provehidors

de greu- /'° jes sobredits »entenciassen o declarassen en

causes ja sen- X11 tenciades o declarades per altres

provehidors de greu jes, /;J que les dites sentèrcie*

donadores sien donades a les parts /li per lo prothonotari

o »on lloctinent o regent franques de tot dret /14 de

salari y altres qualsevol drets, y que per raó de

aquelles /:s no s<? ha je de pagar sine tant solament lo

procés que per /'" causa de les sentències ja donades se

haurà de fer; X1** e ço» per fer les vende» dels dit*

censáis com dessus és dit /l§ sia necessari que la cort

face syndicat als deputats del /i§ dit General y atres

persones per dits tres staments elegides /** per fer dites

vendes en la for»a desús dita; per ço suppll- /tl quen los

dits tres staaents a vostra Majestat ara per llavo[r]s /"

y lla\o(rjs per ara ly plàcia fermar, loar, approbar y

de- /** c»-etar lo dit syndicat y le» vendes de iuen

fahedores /M ab aquelles clàusules e privilegia que seran

necessaris /IS en favor dels compradors de dits f.

censáis.

Et postea« quod p.«dicta offerte seu donativi

scriptura p«r dictu« /ÏT prothonoturio fuit lecta et per

Cesaree et Regie hajestat^si acceptat«.e /u ibidem in

presencia prefate Cèsar«« et Regie Majestatis «adenque /2t

approb&nte autorizante et decretante per dicta« curia« /M

seu congregatos in tribus orachii» i^sius fuit factu« et

fir- /ai «atu» instrumenta« syndicatus sub for«a sequent i
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ACÁ, G, 1023, f. IS

X1§ Fredietu» staaentua elegit in provisores

grava*jnun offerendorum /" nobilem «t aagnificos domir.ja

Hieronymua de Luna «t de Bellera et Gal- Xli cerandua

Albanell militem et Bernardum Joannem de Marimon

domicellum Xli cua sólita potestate.

[Al marge 1.16: Elect 10 provisoru» gravaainua]

ACA, Q, 1023, f. 26v I08-jul-l§42J

Xiè Dit dia lo dit staaent deteraenà, deliberà e

conclogué que per m i l l o r X1* expeditié de la celebratíó de

la present cort e provisió dels greuges en aquella X20

donados, los advocats dels tres staaents entenguen en

orderar X21 J ter 1« supplicatié fahedora e oferidora a sa

Majestat per part X22 de dits stt~. nts sobre la electíó

dels provehidors de greuges X2* per part de aquella

noaenadors e elegidors» servant la foraa X2< que fonc

servada en les corts del ni.y MDXXXVII; e feta aquella X25

sia legida en lo dit e altre* staaents de la dita cort

.jerque aparent X2t bé puguen elegir eabaxadors per

presentar aquella A sa Majestat X27 cometent al promovedor

de dit staaent que la dita deliberatié fassa X2* saber als

nitres staaents.

ALA, G, 1023, f. 27v

/l Lo dit staaent hoïda e legida la suppliceti6

ordenada per los X2 dits advocats dels tres s t amen t s sobre

los provthidors de greuges X9 donadora a sa Majestat,

elegiren en eabaxadors per presentar aquella X4 « *a

Majestat, lo noble don Bernard de Pines y de Fonoll et,

mossèn Luya Xs Ycart, cavaller, e mossèn Bernad Joan de

Mariaon, donzell, coa« tent Xe «»1 promovedor del dit

stament que- la dita deliberatié e electié fassa X7 saber

als altres staaents perquè per part sua elegesouen

eabaxadors X1 per a qu* tots plegats presenten dita

supplicatié.

[Al m» r ge 1.1*. Elect ió ambaxiatores].



Apèndix« SS

ACÁ, G, 1023t f. 99-lOlv.

/* Sacra» cesare«, catòlica, reial Majestat,

I* La cort general del vostre Principat de Cathalunya

f los tres /* brassoc d« aquella congregats «n lea corts

generals que vostra Majestat /' d* present celebra en la

present vila de Monçó als seus X* regnes desà mar de la

Corona de Aragó;

Hoïda y entesa /* la prepositió per vostra Majestat

teta j considerada la »oi ta /10 amor y voluntat que

clarament «onstra tenir X11 al dit seu Principat y poblats

en aquell pro/ehint X12 la justicia en tal modo que puguen

estar en tota tran- X13 quilitat, pau e repòs, entenent ab

molta affectió en X14 totes les altres coses que han

respecte al bé y augment X15 de la república del dir

Principat, per al qual /** efecteen aquestes corts per

vostra Majestat són stades fetes, /17 provehides y

ordenades moltes cones axí per consti- X11 tucions COB per

actes de cort f altrament, per les X19 quals mitgençant lo

auxili divinal se apera X2* que lo dit Principat no sols

se contervarà mes encara X21 augmentarà en la població y

tot altre bé de aquell, X22 e considerant axí matex los

dits tres brassos X23 los grans e intollerables guasts y

despeses que vostra X2* Majestat ha sostenguts per los

actes (*) »entionats X2S en dita vostra prepositió ( ) los

2& quals tots Lan redundat y redunden X27 en conservació y

gran e universal bé de tota la cristiandat X2* e per so

dignes de inmortal memòria y que de present X2* per la

guerra li ha moguda lo rey de França se li of f eren XÏO

necessàriament altres no menors despeses les quals se X91

spere redundaran en bé universal repòs y perpètua

securitat X12 de tota la cristiandat y assenyaladament de

aquest XX [f« 99v] vostre Principat y Comtats de Rosselló

y Cerdanya y de X2 tots los altres regne-, y senyories de

vostra Majestat per totes estes X3 y moltes altres justes

. ratllat.

¡f p*r «JtrM »prem à* ««w*J/« /** MgHlt* moût»,.,, ratllat.
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consyderacions loi dit» tres bracsos, /* seguint la

pròpria naturalesa * innat« fidelitat dels /* cathale.ns,
imitant m llur« predecessors qui nunc« /* han faltat «1«

serveys d« llur« reyu, prínceps e senyors /* progenitor« y
predecessors d« vostra Majestat de inaortal /• record y de

vostra cesárea y real Majestat, no perquè en /* assò sien

o puguen ésser obligat« o «tilts en alguna /10 manera ne

per sguart que altres regnes a vostra Majestat X11

sotsswaos hagen fetes offerte«, serveys o danattius X12 a

vostra Majestat con lo« habitants en dit vostre Principat

XIJ «ien poble franc e libert de tota exactió e imposició

X14 forçada ab expressa protestado que per lo present

acte no sien ne XIS puguen ¿«ser obligats en general o en

particular »és del X1* que voluntàriament se obliguen y

que lo present acte X17 y coses en aquell contengude« no

puguen ésser tretes Xli a conseqüèntia en lo sdevenidor no

obstant que en lea corta I celebrades per vostra Majestat

en / la present vila de Montsó / en lo any MDXXXVII / fou

convingut e con- / cordat entre vostra Majestat / e los

dits tres / brassas (c) que durant los / anys del impdsit

/ el fogatge fet en les / dites corts dels quals / set

anys resten en- / cara sine anys a passar, / vostra

Majestat no pogués / ésser demanat altre / servey per

qualsevol / causa o rahó, renunciant / expressament de

llur pro- / pria e mera volurtat /e le» causes demunt

dites / la demunt mencionada menció ( ), y ab les

reservations X1' y «alvetats en semblants actes (e)

acostuaades, XM lea qual« volea haver ací per repetides e

insertes e ab les X21 condición« e «edificacions devall

{ ) contengudes X22 e no ««n« elles per aquesta vegada

tant solasen! de llur X21 aera liberal í t*t e spontànea

voluntat offeren Xl€ y fan donatiu graciés a vostra

c ¿(«Mot. ratllat.

MtÉgraff és ««crit *1 «tri», «etr« !*• 1. f-li.

r, ratllat,

•criï*«. Mtllat.
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ce»Area * real Majestat /** il* dos-centea • inquanta ai 1 lia

lliure»/" d« «oneda corrent «n la vostra ciutat d«

Barcelona /ÏT pagador*« {*) per los diputat» del General

de Xa* Cathalunya a vostra Majestat e per ell a don Enrich

d* /I§ Toledo thesor*" general de vostra Majestat; /** lo

qual de beneplàcit y consentiment de vostra Majestat e de
Xs1 dits tres brassos és fet y constituït receptor del dit

servei /M en la formo següent, ço és, dins quoranta dies

o poc après Xs* pus no passe terme de dos mesos primer

vinents /M y del dia present en avant comptadors, cetanta

XIS millia lliure« procehidorea del General del dit vostre

// i f.1001 Principat de "ithalunya manlevadores e

havedere» /2 per vía de vende» de censáis morts sobre les

gène- /J -alitât* d*»J dit General a rahó o for de XX* per

M, /4 e més XXX* lliures dins un any y mig o més, pus Xs

no passe terme de dos anys del dia present en /* avant

comptadors, procehidores dels deutes /7 deguts al dit

General axí de preus dels arrenda- X1 ments de les taules

del dit General e dret de la /* bolla e sagell de ~»ra de

entrades y exides y /'° restes de fofatges coa de altres

qualsevol drets X11 del dit General; e més cent-sinquanta

mi 11 i« lliures X12 pagadores per dits diputats

procehidores y per ells X13 exigidores del ímpòsit del

fogatge, lo qual de X14 present la dit* cort imposa segons

sèrie e tenor del» / capital» ordenats en / la cort de

Leyd» lo / any MDXV (n) per temps de set XIS anys

comtadors del primer dia del mes de janer Xli propvenidor

«n avant» ço és, per tot 10 any MDXXXXíII X" y

HDXXXXIíII, a rahé de IIÎI »ous, y per tot lo any MD- X11

XXXXV, MDXXXXVI e MDXXXXVI1, a rahó X1" de vuyt sous per

any sobre quiscun cap de famillia /m dels predits

Principat e Comtats de Rosselló y Cerdanya X21 ultra lo

fogatge en les corts del any NDXIXVII X12 imposat y per

tot lo ar.y MDXXXXVI 11 y MD- X11 XXXXVIIII, a rahó l de] X

sous per any sobre quiscun X24 cap de famillia de dit»

, ratllat.

ml aars*, «KI» |*s 1. 13-1$.
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Principat « Comtats, pagae* r<»> /" lo dit fogatge «n

quiscú del» *obredits any» en dues /*• Iguals pagues, ço

és, la un« «n lo «e« d* agost y 1 altra /2T «n lo mes d«

décembre, dins los qual« »et anys /" que durarà lo dit

fogatge confirmant la gràcia /" y mercè f «ta en les corts

proppa»sade», ço és, que /M durant lo fogatge imposat en

dita rort p«r vostra Majestat /M no pogués éss«r feta

convocatié en virtut del usatge /3I princeps r,*mque o de

convocado de pau y // [f. IQOvJ treva general «n car» en

lo qual »e pogué» convocar o /2 per via de feus host,

sometent, cavalcada o per /' qualsevol altra via o manera

lo» poblats en /* lo dit Principat e Comtat» no puguessen

ésser forçats /* me« pagar o anar ne altra servi tut major

o /* menor fer per qualsevol ci*usa o rahó o necessitat X*

per urgent que fos per lo semblant durant Jo» dits /* »et

anys del imposi t del present fogatge no puga /* per vostra

Majestat (l) ne par vostre» iffacials /'* de qualsevol

preheminéncia sien ésser feta convocacio X11 en virtut del

dit usatge prínceps nmmgu« o de Xlï convocacio de pau y

treva general en cars en lo qual /13 se pogués convocar o

per via d* feus host, »ometent X14 e cavalcada o per

qualse oi altra via o manera X15 los poblats en lo dit

Principat e Cort-»t s no puguen X1' ésser forçat» més pagar

o anar ne altres servitut /lï major o menor fer ( •* ï ne per

vostra Majestat puga ésser /ll demanat altre servey per

qualsevol causa o rahó /2I o necessitat per urgent que

íia; e per quan*, a vostra Majestat /23 ha plagut que del

present servey resten vínt-y-sinc /M míllia iliares per a

satisfer als aggreujats e creedora /" ax í liqüíts com

liquidadors, axí de justícia, /*' e revocacions de

privilegis, deutes y demandes contra X27 vostra Majestat

donats y donades, per ço, los dits tres X2S »taments, ab

ttmtr g»tm e,,., ratllat.

fft* par voftrm Hmjmmtmt jwta / émwmr aMMUiat mltr» / *»rv*y) («1 Barf« 4« !••

1.11-IB) p«r qtmJtjvol C«UM 0 raM / e n*c»«»Jni p»r urfvnt QW* «Ja, * p»r

•• /^ por voafra /•§>•• ta f pwfa émmur tiwmmnm' aJtf«

MIM « raM, tat ratllat.
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beneplàcit f concentiaent d* vostra Majestat /*• volen y

ordenen per efectuar dit« proaesa quo loa /M dits

diputat« rítinguen vern si del dit servey, /31 és a saber,

d« les pagues derrerea del dit fogatfe lea /32 ditss (* i

XXVM lliures per pagament COB dit és X33 a els aggreujats

e creedora axi llíquita coa /M liquidador« axí d*

Justícia r revocacions de // If. 1011 privilegis, deutes

y deaandes declaradores per los dit« provehi- X* de

greuges, le. qual quantitat de los dites XXV" lliures si

no /s oastava a natisfacció dels dits aggreujats y

creedor» qui hauran /* obtingut sentència o sentències

donadore» en llur favor Xs per dita provehidort de greuges

y demandes no perden per so llur /* dret y acció ans

vostra Majestat pronet en sa bona fe reak que pafara /7 y

satisfarà an aquells lo restant sots obligació de sos

béns /* e no-rea-aenys los dits députais hagen y sien

ter.guts | agar X9 als aggreujats, ço és, a quiscu de

aquells lo que per dits prové- X1* hidors de greuges los

serà sentenciat ï* declarat vostra Majestat X11 és»er-loa

deutor y deure pagar» co«partints entre X1* ells les dites

XXV lliures a sou y a lliura segons a quiscu X11 vendrà

per dit coBparti«ent fahedcr per dits deputats /l* e

hoïdors de o omples del d11 General axí que sens

intervenció /l5 altra de vostra Majestat o manament seu,

los dits deputats /:6 e hoïdors dt coaptes paguen als dits

aggreujats o demanant« /n les dites pagues cobrant

solaaent la sentencia que obtenguda /" hauran si de najor

quantitat »*era feta deducció en aquella /lf e no més
u

avant; e que en dites XXV™ lliures uo sien compresos /Ia

ni se ene loguen deutes de castells ni fortaleses ni

soldats /21 de aquells; e placía a vostra Majestat

consentir y atorgar e prové- /n hir que los provehidor« o

jutges de greuges o aquelles X23 persones a qui tocarà

sien tengud«s y obligades exequutar X24 le« «<*ntènci*ts

donades per lo« provehidora de greuges /** de les cort»

passades «n tot lo que no seran exequtades X2* o pagade«

, ratllat.
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1«* quantitats «n dite« sentències contengudes /" * lo«

qui han obtengut dit** sentències * no ««ran «tata /2>

íntegrament satisfets o no hauran rebut les quanti- /2t

tat« «n aquelles contengudes no »ien tenguts a donar /"

demandes devant lo« provehidors d* greuges d* 1*« /31

presents cort« o almenys no «icti obligat« a fer procés

an« /" dit«« sentències ya donad«« n i «n passades a

exequutió /M a sola exhibitió e ostensió d« aquelles, a

fi que lo« /*• qui hauran obtengut dites sentències sien

admesos // f f. 101 v J «n lo compartiment, faheuor de les

dites XXV lliure» que vostra Majestat con- /* «ign*. e

reserva per a dits agreujats, e «ien pagats e satisfets /3

mxí com si ora de nou obtenien sentència, y en car» que

los /* provehidors d« greuges sobredits sentenciassen o

declara»«en /* «n cause» y» «ent«nciad«« o declarades per

altres provehidor» /* d* greuge», que les dites sentències

donadores sien donades /* a les parts per la prothonotarí

o »on lloctinent regent franches de /* tot dret de salari

en r«« qualsevol dret y qual per r«hé de /' aquelles no se

haya de pugar sinó tantsol»»ent les quals qus per causa

X1* de le« sentències ya donades »« haur« de fer; e com

per fer /n a les vendes del« dit» censáis com de su» el

dit »ia nece»t,«rî /** que la cort fass« syndicat als

députât» del dit General y altres /IS persone» per dit»

tre« üta«ent» elegide» per fer dites vende» en 1» /H

forma desús dita, per ço »uppliquen los dit« tre» »ta- X 1 5

ments a vostra Majestat ara per llavors e llavor» per ara

li /l- plàcia fer jurar, loar, aprovar y decretar lo dit

syndicat /IT y le« vende» de quen fahedores ab aquelles

clausule» /I§ e privilegi» que serun necessari» en favor

deis comprador« /" del» dit« censáis.

AC*, G, lOiS, f. îlv-74v

/12 Et »tat im dicto «odea di* nono men »i s Juli i atino

pr«dicto /u c«»ar*«, catholic* »t r*gi« MaJ«»tati in

»acri»tia <iict« ecclesie Sánete /" Mari* »ont i son:
personaliter exietenti fui t preaentata pro part* /IS t r ium
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brachioruM »ive »tamentorum curi truà cathalanorum X1*

suplicarlo thwiori« sequentis:

Sacra, i cesárea, catholic«, reial Majestat,

Con la provisió dels greuges axí per deutes deguts

per sa Majestat o pre- X1* decessors de aquella, demandes»

revocación» dt privilegi» ço« /*• altre« e o ao»unistr*ció

de la justícia de aquell» breument fahedora /Jl torne en
gran servey de déu, aeri t et descàrrec de la ànima y con-

/22 ciència de vostra Majestat, consolació, repòs,

beneficis de sos vasal Is e súb- X23 dits de aquella, per

ço »enyor, los tres sta»ent« o braços del Principat X2* de

Cathalunya per vostra Majestat en les corts generales

(sic.'} de la present vila de X2S Mor-só congregat«,

supliquen « aquella que sia mercè suya (*ic') de present

X2* deputar e o nomenar per la part de aquella «T»

reparadors, proveydors, // (f. 72] e determinadors «le

greuge», donats e donedors en la present cort, /2 deute«,

demandes, revocación« de provisions de prív5legiis nt

altres /' algunes per»3nes e la dita cort »nomenarà altres

per qiscun X* bras de aquella, de bona fama, »ciència y

conciencia, tement s déu, X1 cathalans, als quals placía a

vostra Majestat donar e atorgar, ab consen- /* tinent le

la dita cort píen bastant absolt e yrrevocable po- /T der

de conèxer, determinar, difinir e executar «i»ple»ent /|! y

de pla, la sola veritat del fet atte&a, tot» e sengles

greuge» /* gérerai« fet» per vostra Majestat e per los

predecessor» de aquella de /I0 gloriosa »eaoria e per

loctinent» generals, governador» gene- /n ral» e a

portant veu» de aquell» e per altres officials vostres e

llur» /t2 ordinari» o delegat» al dit Pi i ne i pa t de

Cathalunya, deutes, de* X19 mandes, revocacions de

privilegiï» o proviaion» COB altre» o a qual- X14 »evol

bras, stament o universitat e singulars del dit Prinri-

XIS pat en qualsevol »«ñera donat» e donador», donade« e

donadere». X1* en la preaent cort o devant llur»

proveydor» de greuge», deutes, de- X17 Bande«, revocación«

de privilegis o provision* e altre», din» lo terme X11 o

terme» qui a dar lo» dit» greuge» o demandes »eran
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••s if nat« /l* * de tot* lo» »èrits y dubte» davallantf «n

qualsevol «añera del» ¿it« /** greag»», »Arit« e dubtes d«

aquell« dependent* et e·erg'·nt» o deute», /;1 dea*nde* et

revocación» de privilegis c provision* «t »Jtrt«, los

qual« /n pro%»fdc»r* f«.c»n o najen « f «r « ad»ini*tï »r

sobr* los dit* greuges, /m deutes, demandes, revocación*

de p r i v i l e g i í » o provision* et altre* /M merits e dubtes

de aquel 1*t dependent» e e*»rg«nt«, incident»,/*8 annexes

y connexos en semps o departidaaent al« proposants los /**

dita greuges, deuter, de*»nde«, revocacions de privilegis

o provi- /zt *ion«, justícia espatxada servant los U»atge»

de Barchincna, consti- /l§ tucion» generals e capítol» de

cort de Cathalunya e altre» leys /l* del Principat,

prometent vostra Majestat per pacte spécial que la dita

/>9 CO«ÍESÍÓ y poder no revocarà, eapicharà, impugnarà o

contra- /Sl vindrà, ne revocar, empachar, dilatar ne

contravenir per»etrà /M per algun officiai de aquella ni

per altra qualsevol persona /" dircct*j*ent o indirecta,

ni per altra qualsevol VÍA o «añera /M en algun acte o

fet tocant lo dit poder, conexença, decisió, det«r- /m

ainacié e execució dels dits greuges, deut%s, demandes,

revocacions // [f. 72vJ de privilegi» o provl·lon*, an*

aquella sia tenguda donar e fer donar /z tot en endreç y

anaaent per spachaacnt y decisió del* dit* t e t a /! de la

Justícia, e que los proveydor* e deter«inac<ors de greuge*

e de«an- /* de» predit* hajen prestar, ço é«, lo» laychn,

sagra«ent y oaenatge, /* « lo» eccle»ià»tichs, »agraaent,

e tot*, o'/t sentència, de excoaunica- /* ció de proceyr y

declarar en los dits affsr* ab tota diligencia segon* /*

dret e justícia y bona equitat y rahó, usatges,

constitucions, acte*, /' capítol* de cort, uses e costuas

tengut» y «ervate en diffinir et /* deterainar lo* dit*

greuge», deute*, demande», revocación* de privi- /lf

legiis o provision* en lo pu* breu teaps spay que po'ran,

suaariaaent /n et de pla durant la present cort, \o es,

an* que aquella sia finida • cio*a /12 c din* deu aes«s

contador* del dia d* 1* conclusió d* la prevent cort «n

•vaut, /â> tot* **»r y t«*wr, oJit rancor, profit,
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de aquell o de ultra /l< qualsevol deaordenada

a»or * voluntad a-part poaata, entès, eaperò, /li que dita

proveydoFB d« greuges no puguen coaetre al delegar lea

sobre- /l§ dites causes a denguna person« an* per ills

•atexos «ien teníuis />T diffinir y deterainar les dites

causes e loa dita reparadora de greuges /l§ que se

trobaran er Darehi nona puguin fornii lo procés fahent les

provisions /lf necessàries fins a la «entència diffínitiva

exclusive; o los qui seran /-3 absents sien tenguts '•'

obligat» de venit y residir a la ciutat de /" Barchinona

« allà hont lo chancelier voira havent peste en dita

ciutat /IJ de Barchinona, lo que déu no vull*, dins set

•esos comptadors del dia X21 de la conclusió dels (s/r 1)

presents corta per a que dins lo te*"»s restant re- /î4

sidan e facen residència en dita ciutat o Hoch hont lo

chancelier /Jl voldrà en Jo dit cars de pesta en dita

ciutat f entengan en la expe- /** dició de la justícia de

dites cause«, e mí cars era que dits reparadoz*» /** de

greuges o algú de aquells dins los dits set mesos no

venen o ve- /** nien y no residien en dita ciutat de

Barchincna o Hoch »obredit si /2i aquell o aquells seran

dels no»enats per vostra Majestat lo chancelier /** o

regent la chancellaría sia tengut de eligir e nomenar

altre /31 o altres en Hoch de aquell o aquell» absent», e

ai seran dels no»e- /H nats per los dits tres staaents o

braços, le« députât» del present /M Principat facen e

sien tenguts a fer elecció y nominació de aquell /M o

aquells qui absents seran, e los dits reparadors de

greuges »ien /M tengudes («íc.'J y obligats en sentenciar,

diffinir y determinar lea /M sobredites coses dins lo«

tres últias »esos, sots pena de pedre ipso II [f. 73]

iure los salaris, ultra que sien tenguts y ooligats de

prestar sagra- I"1 aient y hoB»Ratge y oyr sentència de

excoBunicacié aegons dalt, /* és dit, e lo canceller o

regent la chancellarla ha je assignar Hoch hont /* los

dits proveedora de greuges sien tenguts d« ajustar-se

cada día. /* una vegada d« rat í, altra d* vespre, per oyr

l*s ; arta e sentenciar /* y diffinir dites causes; «
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per a d'av'o, lo* proveydor» d« greuge« «ce1**ias* /T t ich*

prestaran sagraaent, « lo* layen* sagrament y homenatge;

* »es, /* plècia * vostra Majestat ordenmr y «anar «

qualsevol loctinent general, portan /' veu de governador e

«11*, chancelier, vicechancel 1er e en son car* r«~ /Í0

gent la chancellarla, per bon spatxament de]s dit*

greuge* que pr«*t«n />J sagrament que de continent qu els

seran trámese* provision*, letres e sen- /ia tències

emanades e promulgades per los dit* proveydors, aquellu

hajen /1S encontinen executar »en* dilació y excepció

alguna e semblant ju- /'* r«»ent hajen a fer y prestar los

prothonotari«, loctinents, régent«, secre- /1S taris

si n'i haurà scribane d* manament e altres tant con a

quiscun per Xl§ càrrech de son officia *e pertany de

lurar totes y sengles provisions /1? y actes

Iropœencionats franchs de tots drets de registre e de

tegell, /l§ manant axi matex voatra Majestat ara per

llabors o tots officials ordina- /lf ri« e altres

qualsevol presents sdevenidor* als quai» la execució /**

de les «entencies dels dits judges de greuges y demandes

se pertany /2I o serà comesa, que aquells hmjen m fer

promptanent tota excepció /*2 y excusa cessant», segons

per los judges e proveydors de greu- /** ges, deutes e

desandes serà declarat, servant-ho a la ungla /2< com a

ac"e de cort en juy donat per jutge» elet« per la present

/IS cort; e per lo semblin t, qye dits judges executors

hajen e »ien /2i tengut* executar les sentències donade«

p**r los proveydors de /z7 greuges de le* corts passades en

tot lo que seran executades, X28 y lo* qui han obtingut

dites sentències y no hauran rebut ni X29 seran estats

sat ísffet s, que no sien tengut* ni obligats donar fm

demandes ni demanar ni fer procé* en lo que **estarà a

cobrar /" denant lo* proveydors de greuges ara eligidors,

an* dit«* X31 sentències sien adwesos (sjc ') en lo

compartiment fahedor de X33 aquella quantitat que als

agraviat* o donant* demandes /M y altres «n la present

cort ser« reservada y consignada sien /" «atisfets e

pagst* axí cosí si ara d* nou obtenien sentència, // {f.
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73v] sol* al judge executor o al« fui f «ran dit

co»p«à'ti«ent f A- /* cen f« y exhibic 6 d* le» sentències y

del que resten m cobrar, « 1« /* dit* cort novena per s*

p» r t le« seguen es, ço é«, per lo stanent /* ecclesiàstlch,

lo reverend í ss i» don Joan d« Tor»o, bisbe d« Vic, don

Carles de /* Cardona, abbnt drl Stany, dan Perot de

Castellet, síndic!, del capítol /• d« la f f léala d«

Tarragona; e per lo sta»ent •! litar, lo noble don /'

Hieròny« de Luna j d« Vellera, e los »agnlficha »ossèn

Galceran /* Albanell, cavaller, e »osaèn Vernmt Joan de

Marimon, donzell; e per lo /* staaent o bras real, mossèn

Miquel de Vallseca, conseller y «índich /10 de Barcelona,

«icer Joan Anich, sind ich de Tortora, e Salvador Rocha-

I11 fort, síndich de 1« vila de Verg&.

Plau sa mm M*,gestat y accepta la nominació feta per

la cort de pro- /** veydors de greuges y per sa part

no»ena lo chancelier don Joan X14 de (Tardona, eiet visbe

d* Barcelona, «deer Níquel May, vice-canceller, X11 don

France«[c] Gralla y Desplà, mestre racional de la casa y

cort de sa Majestat, /li »icer Pere Arnau Gort, rigiente

la chancelleria »n lo Principat d« /1T Cathalunya,

Jeroni«y Agostí, vallt general, Joan Pferrer Des- /li

pyig, regent la thesoreria, «icer Fra.ice»(c] Castelló,

advocat fiscal, /ll «teer Hieronyay Dal»au y «ícer

France«! cl Montaner, del real /*• conteu, al« qual«

juntament ab lo« que la cort ha donat« dén« /al ple,

bastant, absolut e yrrevocable poder de conèxer» deterae-

/** nar, diffinir y executar, si«ple»ent e de pla, la »ola

veritat /IS del f«t atte»a y con»ider*da, tot» y sengles

greuge» de revo- /li caci or.« d« provisión« e privilegis, e

administració de la justícia, e al- /" tren qualsevol

greuge« donat« y donador«, y encara de deutea /m y

denandes donador««, y tot« lo« «er its y dubte« ab

incidint», /2T dependent« y e»erg*nts din« lo t*«ps d« la

present cort segons /n en 1«« proppausades cort« per «a

Haj««tat cclebrade» «n 1« vil« d« /** Monsó y altre« fonch

per sa Majestat donat y em acoatunat donar, /M lo« qual«

greug««, revocación» d« provisions * privilegis e o ad-
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Xa1 «inistració d« justícia et altres deutes y demandes

donats y do- /Jï nades, donado r s y donadores los dit»

provehedors de greuge* /M bajen y sien tengudes per si

•atex sens tenir facultat de c OB« t re // [f. 74] ni

delegar a nittgtl, declarar, decidir y determinar, ans que

la Xa prevent cort sia finida e closa o dins deu ne so s

après inroediadi- Xs mtnt següents , comptadors del dia de

la conclusió de la present /* cort en avant; e que los

dits proveïdors de greuges najen Xs y sien tenguts jurar y

ovr sentència de exeomunicació en la Xs forma acostumada,

e que lo chancelier o vice-chancelier o regent /' la

chancellarla de sa Majestat pugue í .. . i en lo Hoch del»

absents /* impedit« e sospitosos dels nomenat« per part de

sa Majestat; e lo» X* députa*« del Principat de Cathalunya

en Hoch dels nomenats X10 per part dels staaents de dita

cort absenta, impedits o «c-«- X11 pitosos ço» dult és dit

altres persones hàbil« y sufficients X12 tenin le»

qualitats requisides a»* que tanta veu e potestat Xls

tinguen los nomenats e nomenadors t*er part dels dits

sta«ents X14 c per lo contrari encara que no fossea yfuals

en nombre per ser- XIS var ygualtmt, e los qui seran

absents sien tenguts y obligat» /** de venir dins »et

mesos comptadors de la conclusió de la present X17 a la

ciutat de Barchinona j en aquella residir lo restant

temps dels X1* dit* deu •«•sos o allà hon la chancelier,

vice-chancelier o regent Xli la chancelleria en son cais

voira, havent just impediment en /n dita ciutat de

Barchinona dins los quals set mesos le* dita pro- /21

veydors de greuges qui-s trobaran e í. Barchinona o en lo

dit /** Hoch elegidor en car» de impediment en Barchlnona

puguen X23 instruyr los processos y encara passats los

dits set mesos si* comès X24 ne restaran per a instruyr,

si les par« ho vol ran pu« emperò X" hi rette temp» per

poder veure, regonèxer e sentenciar dits proce- X2* ««o«,

y «n lo« dits tres mesos darrer« lo« dit« proveydors de

greu- X2T ges entengan «n la expedició de la Justícia de

le« dit«« causes; X2" * até« emperò que en car« de just

impediment COB dit é« X2* in Barchinona «« ha ja d« eligir
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r noaen»r p« r • la reaideiieia, cof- /** nie ió y expedició

descús dit«* aquella ciutat villa o Hoch a-hont /S1 »era

o «* celebrarà la real audiència per lo llochtinent

general fm o en absència d* aquell a hont lo portant veus

d* general fe /" vernador serà o tindrà audiència e lo

que serà declarat per /?4 dits proveydors de greuges sie

executat ab tot effect« e sen« // [f. 74v] i»pedi»ent

algú volents que les declaracions per ell* fetes /2 hajen

tanta força e valor ço« les sentències j declaracions /3

donad*» per los proveydors de greuges er, les últiaes

cort» per sa /4 Majestat celebrades en la vila de Monsó y

en altres cort» elegits e assig- /* nats han tengut; e

platí a sa Majestat que totes le» sentències, provisions /*
y executòria!« e qualsevol altre« acte» »e han de expedir

per la /7 rahé desús dita se expedescan f sien expedides
franquea de /* segell, pro»etent sa Majestat que 1« dita

co»i«sié o poder no revoca- /* rà» e«pacharà ne revocar o

e»pachar, í«piignarà o contravenir per- /lfl »etrà p^r algun

official ne per altre qualsevol directa»ent o indi- /ll

recta, «anant ab la present » tota « sengles officials de

sa Majestat /12 que les declaracions, provision« e

execucions de e per los dits pro- /13 veydors de greuges

donades e fahedores hajen e sien tengut» fer X14

prest«»ert tota excepció y excusa cessants i segons que

per los dits /l§ provejdors de greuges serè declarat, y

quant a les coses que d« /l§ nou se suplican, s* Majestat

y Manarà proveyr en son lloc y teaps.
Proper cesárea», eatholicasi et regia» Majestat«», /l§

dic viiij julii MtDXÏXXIIt /lf in curáis Montisoni.

Cle«ens, prothonotario.

Cort d» J14f

ACA, O, 1027, f. 35-35V {dijous ll*jul-l§4f}

/1§ I no-re»-»«nF« p«r quant p«r part d»l dit staswnt
eccl*sièsttch /" é« estat dit «n lo dit stamènt »i litar
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que per quant lo dit /** itMwnt •ccle·ià·tieh no pretenie

greuje» contra sa Alt««* ni sa Majestat /2I que lo dit

staaent militar foraés y fes fer la supplicació ,'n deis

provehidors de greujes per « presentar aquell* a sa

Altesa /** qui a effect« de rebre y provehir aquella era

vinfut en la segrestia de /z* la aciesia, per tant lo dit

staaent militar determina que X15 la dita supplicatió fos

ordenada per loa advocats del dit /** stamen! y après fos

comunicada als altres stament* /2T y aparent b§ fo« posada

en bell y presentada a sa Altesa X2i e per fer dita

presentat ió elegiren en «»baixador« per part /*' del dit

bras o stament militar los noble y magnífichs /30 don

Remad de Pinós y de Ponollet, mossèn Jofre le Vilarig Xsl

e mossèn Jaume de Sentmenat, cometent al promovedor //

del present stament que les dites coses fas§»a a ¿aber als

altres X2 estaments.

ACA, G» 102T, f. 3? [dissabte 23~jul-154?J

X1* Dit dia tractant lo dit stament sobre 1« via y

modo X11 se porim tenir en concordar la iuplícació dels

provehidor» de X11 greuges «b los tr.'ctadors de sa

Majestat sobre les paraules Ajustades Xlf en aquella per

lo bras real fahents ment ió de capità gent ral de X1*

aquell les quals a dits tractadors han paregut cosa X21

e fora de la foraa amiga e per »o han fet dupte cobre

aquelles /n dient nu y poden star e al dit staaent real e

après a tot» los /Ji altres han paregut <\o era cosa nova

sinó important i atteva /7* la querela f-?ta per dit bras

real dient que Perpenyà era /** stat declarat a consell d*

doctors del real consell que /l§ lo nom Je capità general

no venia sots paraules generals /27 de qualsevol officíe.1*

e per so volient .... per fofir inter- /** pretations e

duptes per los nou« canós eren «tat« fets per lo /2"

capità general de poc teups ansft en Cathalun^a, lo que en

/30 altre temps no se era vist e axi no era /Sl que feta »e

fe»sen novè« provision«f determena /
M e fonc de purer lo

dit stament per via de pensament que X33 lo« advocats del«

tre« staments «e junctassen j anassen /M a informar lo«
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dit* tractador» «obre dit«* ço*** y COB /m a coma

rahonablc y confer»* * juatfcia que dit** paraules /'* y

»ien ajuttade» «b sola potestat d* informar y no- /9T nés

anant, * »pré* referir *a lo pr***nt y altr** *ta*»nt* /M

lo que ab dit* tractador* pent i ran c lo* serà respost /**

cometent al promovedor d« dit a tañen t que la dita

d**lib*ra[cié o J /** p*n*aa«nt fasse sab«r als altre»

stuent* d* la /€1 present cort.

[f, 37v: el braç reial fa saber gue HO hi poden

deliberar perquè un advocat ¿a »b»fnt i i 'altre Mia.lt;

e J braç ècieaiaatic fa »aber gye no «J« "aparia " fee «f j t

ACA, G, 1027, f. 39-40

/** Lo dit dia après d« haver «tat »et o vuit dies

prop- /2I passats tractant de concordar la dita

«upplicacié de provehi- /** de greujïs donador« m »m

Altesa per caus» del dupte fer ,/2s per p*irt del»

tractadors sobre aquelles paraules ajusta- /2i des per lo

bras reyal fents »enció de capità general * /2Ï loctinent

de aquel li e »creats y tractats »oïts expedients /l§ y

ffcbricade» algunes for»es d« altre» supplication* /*' que

i«portassen lo «ateix effect* perquè dites paraules /** se

pog:jessen llevar de la dita suppl icació, e per sa Altesa

ni j»er »os />l tractadors no fos fet dupte, co»unicats

tot» lo» re»*ys /M per y entre tots lo» iré* sta*ents j

aguda relacié dels altres /M brassos que per fugir a

inconvenients y novè» for»«s y no /** alterar lo *til de

la cort que «oït ** ha de attendre er*n /1S de parer de

star i p*rserv*rar segons ya havien dit al /** principi

qu« staven > p*r»*v*rav*n en la suppl icac té prí»*r /3T

formada ab la additio feta per lo bras real de les dites

// (f. 33vJ paraules d* capità general * ioctin«nt de

aquell, e qu* aquella /* «ia presentada y na altra, lo dit

staaent n i l i t a r , att*so* /J los »ateixos inconvenient«

•tant y p«r»*v*rant *n lo pri»*r /* parar, «»«liberaren qu«

la dita suppl icat ió ah la dita additlé I1 feta per lo bra*

real e per tot* lo* brassok ya approvada /* y no altra fo*
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presentada « «a Ait«*«, * fo« posada en bell per a /* dit

effecte, cowetent al pro[«o]vedor del present «tuent que

!a /* dita deliberatió fassa ha saber altres »laments de

la present /* cort«

/J0 E porh après lo aateíx dia treta «n bell la dita

»upplicació /!1 ab la additié »obredita y aquella

comunicada ala /** tractadors de «a Alt-s«, e vista per

ells f aguda respecta /1S de ell« que ton presentada à sa

Alterna, lo dit s; aven t m i l i t a r /'* per lo effecte tie fer

dita pre»entmtié, altesa la absència de don /l$ Bernad de

Piné» y de Fonollet e »oaaen J«u»e Se>nt»enat /** que eren

stat« elegit» per «»baixadors per part /I? del present

sta»*nt en»e«p8 ab stossèn Jofrp dt- Vílarif present /ll en

cort, y altesa la nova electié feta per lo bras

ecclesiàst ich /'* d« 1*« person*»» del biabe de Gcron«, don

Carlo« úf Cardona /** e «isser Francesco Soison«, el«fgiren

en e»b«ix«dor« /2I en lioch deis dits don Bernad de Pinos

y de Fonill*»! /ia f de »osseri Jausie d^ Sentaenat «hsens,

lo il lustr* don loys /23 Enriques, ad»irant de Castel'a e

b«»8CQ»fite d* r«brer« /I4 y de las, e- lo •»gnífich aoaaen

G*»pp,r de Castellbell, /a donzell; e perquè la hora

habilitad« de t re* a «i» depréa dinar /Zi estava per

p«»»«r p*»rquè dit* presentat ió «e pogaé« fer /2Î lo dit

st*»*nt, enté» que «a Alt*»« venia per rebre y /î§

provehir 1« d i t « supplicació en 1» aegrestia de la

présent ygléiia, /** porroga y habilita la dit* hora tant

quant nm Alte»« /** present en 1« dita yglésia p«r aquesta

nit tant solaswnt, /S1 co»et«nt «1 pro«ovedor del present

estaaenl qu* le» /M dite« co«e« faata a »aber cl» altre»

e»ta»enta de la /m present cort.

If. 4§J E lo gi·l^ix dia poch après» essent arribat

«a Altesa en li X1 sefrestia de la dita yglé»ia a effecte

de rebr«? f dccr«t»r /* la dita «upplicatió, lo»

esibaikador* de tot« lo« 1res brassoi /* anant «n »a

esibaixada en la for»a ac «ada arri- Xs baren en la

s*gr«»tia d« la dita .̂ lé·ia, e per»onais»«tit /*

copatituïts davant sa Altesa explicant *a eabaixada en la

/T forma acostua-ada, y ab lo acatasent que s deu,
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presentaren /* Im dit» supplicació a mm. Altesa, 1« qual

•pré* ense»ps »b la pro- /* visió ; decretatió per sa

Altes« al peu d* aquella fet» fonch /w repartida en lo

present stament y em del tenor següent.

/ll Serení«si»Oi »oït alt y «oït /n poderós senyor,

/ls Ço« la provisió dels greujes provenint« axí per deutes

/li deguts per sa Majestat o predecessors de aquella,

d«.«a,ndes /1S revocations de privilegis ço» altre» e o

»etainistratió de /lt 1« justícia de aquelles breu»ent

fahedora tornen en grAn /If servey de Déu, »èrit e

descàrrech de la ànima y consciència /ll de sa Majestat y

de vostra Altesa, consolació, repòs, beneffici de sos

vassalls /lt e súbdits, per ço senyor, los tres staaents o

brasses del /** present Principat ....

ACA» G, 1017, f. 45v [Procés «ilitar 1547]

{For»a part d'un« suplicado presentada per Miquel

de Boixador» contra Pere Gort que és a Mont só, í per tant

que no resideix a Barcelona, ço» exigeix el seu cfici

d'asmessor de 1* Diputació]

/' No és rahó que «lla hon s« han de revocar y /*

reparar los agravis fets contra constitucions X1 de

Cathalunya se done Hoch que s ro»p«»n les /*

constitucions, lo assessor de 1» Diputació »ieer ...

ACA, G, 1027, f. 55. [Instruccions donades per mis

comiaamris del balanç del CeneraJj

/Jl Ite» perquè »illor »e pufue entendre en lo

predit, serà bé /S1 y és necessari que fagsau »e«ori«l del

valgut [ . . . ] />s ... y axí mateix del que han »untat en

dit /** te»ps los arrendaments de les taules que en dits

triennis /Jl són stades y de le» que no «on stade*

arr«ndade« y axí »»teix /** feren co»pte de le» peccúnie«

reservade« per los agreviats de les corts /3i de xxviii
fin« al die present, ço é* lo que és stst reservat, y lo

que é« /*° stat pagat perquè.s puga saber lo que és degut

de dites peccanies /** reservades.
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ACÁ, O, lOif, f. IOS. C24-oet-l§4fJ

/1S Lo dit sta»ent o 1« »ajor part deterainà que

fosscn /l< donades « 8« Majestat per servey de la present

cort do«- /m centes »inquanta raília lliure« en 1« forma y

/li orde que après se concordarà y conclourà, salva- /**

des les consultes dels absents y lo interès dels

agraviats. £ per fer saber ...

ACA» G, 10SS/2, f. 86v [Greuge 204 de Im sentència

«'<? 1547}

I1 CCIIIT. Quant a les de«and„s devant nos pro- /*

possèdes per lo» dejús no»enats de««- /' nant quiscú

d'ell» la restant quantitat /10 que a quiacú d'ellljs los

reslc a pagar en /ll virtut de altres sentències per los

provey- /t2 dors de greuges de les corts de Monçé /13 a

quiscú d'ells adjudicades, per les causes X14 y rahons en

dit*» sentències contengudes /IS «ostrant y exhibint dites

sentències» /ï§ les quals vistes, attès que per lo acte de

/11 cort «b sola hostenció de las sentencias per /li altres

proveydors de greuges adjudi- /lf cades, sens fer procés

algú so« obligats /J0 adjudicar-los la restant quantitat;

/21 per ço, per observança del dit capítol de /2J tort,

sentencia», pronuncia« y declara«, y /IS lo procurador

fiscal patrimonial de sa Magestat /2< condeana» en donar e

pagar a quiscú /2S dels baix mnoaer.ats la restant quantl-

/M tat que no. Is serà stada pagada en virtut /I7 de altres

sentencie* per los proveydors de greu- /2* fes passats a

quiscú d'ells adjudicades, /2f és a saber: ... [Segueixen

les sentencie»].
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Cort de íiSi

ACa, O, 1C32, f. 25V-26.

Xis Attès y considerat que sobre la dit« electió de

habilitadors X14 era estat fet dupte en lo dit estament y

entre les persone* X11 d« aquell restava molt gran scrúpol

per ésser feta / y closa contra dissentiaent a tot®

actes abana de aquell X17 posat y també contra altres

dissentiments en lo acte Xlí de aquella aposats sobre los

quals y envaliditat X1* o nul·litat de dit acte de

justícia los declarat e la dita X20 qüestió era venguda a

notíci* dels tractadors y de sa X11 Altesa, los quals ab

gran instància insistien en qu<* s Xa2 fes electió de

persones per los brasses per a judicar X23 F declarar

sobre la forsa de dits di»senti«ents e valí- X24 ditat de

dit acte, lo dit stamt-nt e persones de aquell at- X2S

tenent que lo «ég saludable reaey que és estat trobat X2i

y praticat en le» corts fins a /uy per a les persones

agra- X17 viades per obtenir reparo de sos agravis són

eatata X:i loa dissentiaents j així sempre per la cort són

estats X2i »queies affavonts e per no venir a disputar ni

posar XM «n judici la forsa de aquells sinó sempre

affavorir Xïl aquella ço« a reaey de tots los agravis e

perquè X52 així los dissentiments com encara los actes

contra aquells X" fets no fossen trets ni puguessen

traure en conseqüència Xs* «n lo sdavenidor tots conformes

y ningú contradient XX í f.26] sinó de bona concòrdia

determinaren que l»s persones que haviun X2 posats dits

dissentiments* així abans de la electió dels hàbil i- Xs

tadors con en lo acte de aquella, les quals eran lo noble

X* don Francesch de Guimerà, »ossèn Tho«às Pujades y

altres Xs a ell« adherents, tott presents en lo dit

staaent llevassen segons Xe que llevaren y han llevwt los

dits dis«enti»ent» revocant X* aquelles y volent que sian

haguts per no posats y ta«bé X* revocaren y hagueren per

no feta la dita electió de hàbil itadors, X* de tal manera

que ni lo« dits dissentiments ni lo dit acte ¡m de

electió de hàbil itadors sien trets en conseqüència «n lo
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/n sdeven?.dor ... [sedueixen 1«* clausules de salvaguarda

habituals i Im ttovm elecció d'habilitadors, i d'advocats]

[Al marge 1.13: Elcctio habi1itetorum]
•

ACA, G, 1033, f. 53v.

/' Mossèn Anthoni Res dix que dissentia segons que

dis- P sentí a tots y sengles actes fahedors en In

present /* esta«ent attento que és agraviat per sa

Majestat y /' sa Altesa, COB li sian obligats cors a cors

com ha /10 tenints y possehints lo real me de Nàpols

conquis- /ll tat y recobrat per lo rey cathòlich don

Ferrando /ia segon, avi de sa Majestat y besavi de sa

Altesa, c attento /l3 taabé és agraviat per lo senyor

loctinent general /l4 y tots los doctors del real consell

e per lo capità /1S general y sos assessora y per los

provehidors de greujes X1* de las corts passades de

quaranta-set, e COB no /17 tròpic altre Hoch aés

convenient per a poder ser /u desagraviáis los agraviats

que és en las presents /** rorts, per tant posa lo present

dissentiaent volent y /20 requerint dit dissentiment ésser

llegit y publicat /2I en lo dit estaaent y continuat en lo

prossés de /M aquell.

[Al marge 1.6: Dissentiment]

ACA, O, 1033, f. 54v.

X24 Mossèn Michael de Sanct»enat dix que dissentia

segons /2i que dissentí a tots y sengles actes fahedors en

lo present /zs estament fins a tant ell sia desagravíat de

ag'a- /|f vis per ell pretesos contra officials reals

volent y /2i requerint dit dissenti«ent ésser continuat.

[Al mmrge 1.24: Dissentiment}.

ACA, O, 1032, f. 64 [24-ag-1552].

/* Convocat y congregat lo dit estaBent o bras »i- /*

litar en lo »odo y forma, hora y Hoch acos- /s tumats los

•Agnfflch* mossèn Enrich Sanctmenat /* y Perot Miquel de

Agulló y Bossèn Miquelot Sanctmenat (*) presentaren una /7

srriptura en paper volant contenint en si /* dissentiment
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« tota «et«« fahedor» «n lo present /* staaent volent y

requerint ésser continua* /l° da y publicada en lo present

estament, la qual /M encontinent fonch publicada y és del

tenor /u següent: Mossèn Enrich Sanctaenat, mossèn /1J

Perot Miquel de Agulló, mossèn M i que lo t. Sanet- X14 menat,

axí en son nom propri coa de sos prin- X11 cipals

dissenten que en lo bras y estament militar /u no s

puguan llegir ni tenir per llegits ningún capf- X17 tol de

cort vuy apunctats fins a tant "*ian provehits X11 y

satisfets tots los aggravis generals y parti- X1* culars

segons constarà ser fets per lo il lustre aar- X20 quès de

Aguilar y sos lloctinents així com ha llocti- X11 nent ço«

encara COM a capità general com sia pública X22 cosa dits

aggravis sien notables fets contra ciutats, X23 viles y

diverses persones ab violació de llurs prívile- X24 gis,

he en ditn aggravis tenir-hi interès molts partíeu- X2S

lars que així per pobretat romper tenor e no saber la /u

forma, no denanan justícia e satisfacció y no per ço X2T

lo intérêt del tal ¿.articular deixa de ser interès X2i

general per venir contra tota justícia y Constitucions X2i

de Cathalunya, ço» tot lo bé y major redrés de Xs0 la

terra consistesqua en ser satisfets dels danys re- Xïl

buts per los officiais que iniquaaent portant-se han Xs2

donats, e importa «és dita satisfactió que Xs* fer-se

novas constitucions sí de la violació de les pri- X34

•eres no-s hagués rahó, dissentint a tots actes con- X*s

tra lo damunt dit fahedors.

[Al marge 1.3: Dissentiaent en scrits]

(") Escrit entre línies.

ACÁ, G, 1032, f. 69. [Ambaixada per a demannr ml rei

que ea 'remedíin' els agravis com a cosa més important]

X17 ... e X18 après ab determinació del mateix stament

per /l* les aateixes persones fonch respost a sm Majestat

X1* fos de »ercè sua aanar reaediar lo» agra- X11 ^is així

generals coa particulars coa a cosa aés X22 important a la

expedició de la cort, y que los esta- X23 aents

continuaven 1* expedició de la cort y ...
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ACÁ, O, 1032, f. 91 [dissabte 01-oct-l552).

/* Dît dia «n lo dit staaent militar determinaren que

se /* insistís en lo memorial y suppiicació donáis a sa

Altesa sobre /* los aggravis fets contra lo general per lo

capità general /' ? que ab dit memo r i n 1 y negoci del

general nu-s mesclen /• altres negocis y agrabis sine que

de tots los altres /* aggravis se fassa un memorial a part

per les /Ie persones eletes e que fins que sien provehits

y /ll reparats lo» aggravis del general que tant importen

/l2 no s pfasse avant en cosa alguna, e que la present /l3

determinació no s digue ni.s publique fins que s /'* tinga

secret entre los brasses, COM 11 en t al pro- /1S »ovedor

del present bras que la dita determinació /" fassa «

saber als altres brassos.

[41 marge 1,4: Determinació]

ACA, G, 1032» f. 92-92V [* 11/15521

X12 E lo dit die daprés dinar les susdites persone»

eletes X1S feren relació en lo present estament com havien

par- X1* lat «b los dits tractadors del consell de Catha-

/IS lunya los quals digueren que s'esperassen un poch que

/'* ells consultarien ab los del consell supremo y los

darien resposta y encontinent entraren en 1» sacris-

tia hont estavan dits senyors del consell supremo Xîf j

tornaren a eixir y «b ells isqueren micer Gíginta /M y

•isser Terça, regents de Cathalunya en lo dit consell X21

supremo, los quals digueren a dites persones eletes X12

per orge de dit micer Terç« que sa Altes» tenie molt /M

ben entès lo negoci del general y los agr*vis /M pretesos

per los brassos y t*nia molta gana per sa /2S dementia de

provehir degudament en aquells /2Ï emperò perquè no era

cos« que així breument se /2T pogués fer seria molt servit

que la cort passas X28 avant y no estigués parad* que ells

no deixarien /2> d* entendre en dit negoci y en la deguda

provisió /M de aquell y que sempre estava en mà dels

brassos /31 si ve yen qu* sa Altesa tardava en fer dita

provisió /** d« tornar a parar T qu« entretant la cort
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port* /u passar avant jr «11« així aateix «n dit negoci /34

la qual relació holda y essent reportat «n lo /" dit

»sta»«nt per lo proniovodor del bras ecc 1er i as t ich //

[f.92v] que lo dit estaaent o bras ecclesiàstich havie

deterai- ß nat co«pl%ur» a sa Altesa y passar avant per

ara t pus /' los restava llibertat de tornar « para la cort

/* tosteaps que-1s paregués que-s tardas en fer pro- /5

vjsió en dit negoci, e dit estaaent militar adherint /*

al parer del bra« ecclesiàstieh determinà que /7 per ara

•e passas avant en los negocis de la cort /* e que per

obtenir deguda provisió en dit negoci del /* general y

encara per informar a sa Majestat que no-s tin- /1G ga per

deservit del sentiment que la cort fa y ha /ll fet dels

agravis fets al general perquè ho ha fet per /l2 ésser

tant grans j tant important lo general X13 al servey de ta

Altes? y conservació de la república /l* de Cathalunyat e

COB lo parar d? 1« coït en se«- /IS blants casaos y stolt

menors és ordinari r«mey /Iê per a obtenir reparo dels

processos y aggravis se /lf pretenen perquè així arriben a

notícia de sa Altesa /I§ y co« s'és observât en aolte«

corts y quasi en /lt totes ai*í ab sa Majestat COB ab los

predecessor« de /I0 aquell*; e finalment donant-li

co«plida rahó e ln inforaacié de y sobre les dites coses

li sia fet» /n f«baixart« de part de la cort coaettent al

/23 pro»ovedor del present bras que la dita deterainació

/2* fasaa saber mis altre» brasses de la present cort.

ACA» O, 1032, f. 94v. [05-oct-15S2J

/* Dit dia p«r quant lo bra» real estave pertínis en

no /* passar avant fins a tant fos fet »«»oríal de agravis

/* per los braços f quiscú en particular dels que sa- /4

Irien per presentar aqti·lls après a sa Altesa y lo pre- /*

sent bras m i l i t a r havie deterainat que-s passas /* avant

en lo yn y en l'altre, lo dit estament «ilitar adhe- /*

ririt al parer del bras ecclesiàstieh en dit estament /c

P«r »on promovedor reportat d«terainà que fos /' feta

«•baixada a dit bras real per donar-los /'° a entendre dit

negoci y per a dit effect e elegí «n /n «abaixadors lo
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noble don Joffre de Llordat, /u lo» aagnífichs mossèn

Bernat Aymerich f mossèn /** Montserrat Argensola,

comet tent al pro»ovedor /M del present bra» qu« la dita

determinació y electió /** fas»a a »aber al dit estament

ecclesiàstich.

ACA, O, Í03f, f. 95-96v. (s III/1BÍ21

XIf Dit dia essent reportat en lo dit estament per lo

prono- X18 vedor del bra» ecclesiàstich que aquell bra»

havie /" ellegides do« persone» p«r a que elles ensemps

ab les altres /20 ellegidor«» per los altres dos brisaos

fessen a*mo- X21 rial deis agravia y aquells fets fossen

ab em- X22 baixada presentats a »a Majestat lo il·lustre

don Fran- X2Ï cesen de Moneada, co«pte de Aytona, adherí

al X24 dit parer del dit bras ecclesiàstich en dit esta-

X2S »ent per dit son promovedor reportat, e co» en dit X2*

bras sobre dites coses fos estada mogud« alguna X27

controvèrsia o contenció entre les persones que dels XM

cavallers qui en aquell se trobaven fonch procehit X2i a

exhigir y pendre los vots j parera de tot» ells Xs* sobre

dit negoci, e així lo dit il lustre co«te de Ajr- X'1 ton«

adherint al parer del dit bra» ecclesiàstieh X*2 ellegí y

no«enà Id «agnífic «icer Pere Caaps /*3 en quiscun dret

doctor e altre dels assessors de dit bras XX [f.95v]

•ilitar en companyia del magnífic mossèn Bernat Aymerich

/z e en lo de»és adherí al parer del dit bras

ecclesiàstich, Xs ço és que dite» persone« eletes fassen

Memorial dels agra- X* vis y que a fassa eabaixada a sa

Altesa per presentar /s dit» agravia f demanar comunicació

dels actes X* del capità general y ne instituée» y fassen

tantes eabaxa- X7 des quantes seran necessàrias ab que-s

passe avant en lo col lacionar dels memorials y altres

negocis.

[Segueixen «J« vot« dels assistents, fins al f, 95v

«si resultat dels quals fou'j

Xs [f.96v] E comtats y examinats los dit» vot» atien

que la najor X* part d« aquells fonch del parer del »enyor

comte X16 d* Aytona president en lo dit lira» fonch feta
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deter- /u ainació que lo dit bra« ailitar adherint al

parer del /u bra* •ccl·aiàatich en lo dit bra« reportat

per lo pro- /u «o vedo r d* aquell ellegia segona que

•llegí lo /M magnífic nicer Pere Caap« doctor en dret« y

altre del« /lf advocat« del dit bra« per a que enseap« ab
10 magnífic «ossen /lf Bernat Aymerich peí d.assò ja

ellegit fassau •«•orial /1T en lo present bra« del«

agravia que-« deduhiran v »en /li deduhit« així contra lo

capità gênerait convelí »upreao X1* y altre« que donat«

lo« »erany de aquell« fassan /** relació en lo present

e«ta»ent perquè.« puga veure y /** tractar ab lo» altre«

estaments com ni de quina ma- /" ñera «e poran presentar

y deduhir a «a flagee tat y «i /" «era mester que s fassa

embaixada que*« fassa /ï* per presentar dits aggvavis a sa

Altesa y demanar /** comunicació dels acte« que sa Altesa

a supplicació del» /2e brassos ha manat« portar de

Barcelona «obre loi /2I agravi« pretesos contra lo capità

general y se /m inaistesque y fassen tantes embaxadea

quantes se- /íf ran »ester per rahé de dit» aggravis y per

a obtenir /M remey de aquells ab què «e passe avant en lo

col iacionar X*1 les decretacion» del« «eporiaí« y altre»

negocis oc- /** corrent» co»etter-t a* promovedor del

present bra« que la /M d i t a determinació j elect ió fass«

« saoer al« altres brassos.

l Al «arf« 1.17 f. 95: Vot» o parers »obre la /

determinació del memorial / fahedor del« greujes].

ACA, Q, 1032, f. 116

/• Dit dia lo dit entament adherint al parer del« /l8

altre« brassos en lo dit estament per lo« promovedor« de

/" aquell« reportat determinà que fos formada /" la

«upplicació del» provehidor« del greuj«« per lo« X19 tres

brassos a «a Altesa offeridora y aquella fo« /'*

comprovada ab le« altre« de le« altre« cort« /1S y fos

elegida «n lo present estament segons que /'* fonch

formada per lo bra« ecclesiàstich y apré« /IT aportada y

11 «f ida «n lo present estament y appa- /1§ rent bé

determinà lo dit estament qi»e fos pre- /** sentada « »a
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Altesa qui per • dit effect« er* vingut /*• «n Im present

sglési«, « per fer dit« presentació /Xl «llegir«» en

«•baixador» lo il-lustro don fran- /" cesch d* Moneada,

coate d* Ajrtona, president /2í 1*« horca en lo dit bras»

•ossèp Thoaàs d* Boix«- /M dors y «ossèn Francesch

Pelegrí, coawttent al pro- /n «ovedor del present bra«

que la dita determinació /** y elect ió fassa «aber als

altres brassos.

[Segueix Im presentació de J m provisió del

nomenament dels Jutge» de greuges]

[Al mmrge 1.9: El«ctio e«baxiatoru« / pro

supplicari one provisory« / gravan!num]

ACA, 6, 1031, f. 14?. [Inici d'un dissentiment]

... 'està parlant dels meut parent» agreujats per Im

Reial Audiència] ... /lo ...confiant que lo sereníssimo

príncep nostrou [tic] senyor êm tant just£««i« /ll y

ela«antls«i« que «anarà desagraviar aquella [Ja don« del

seu onclel com per »e«blant /IJ effecte entre lo« altre»

té convocades cort« general« perquè «és /n pro«pta»ent

sien remediáis los agravie y per ço ...

ACÁ, O, 1032, f. 154 (Argumentació d'una «uplicació]

/l* La convocaciô «anada fer per sa Majestat de les

cort» general« /** que vuy sa Altesa celebre en la present

vila é» a ffi y a /lz effecte de re«edíar los «gravis e

injustície« fet» /IS per so» oficials e conservar les

constitucions e líber- /'* tats del Principat ...

ACÁ, Q, IOS!, f. ISfv-lfO. l04-des-lS521

/" E taube fonen determinat per dit estament que

apré« /SI de presentat« los memorials sie «upplicat a sä

Altesa X32 per los ««baixador« que pus la cort é« estada

con- /M tenta d« presentar lo« »emoríals sens haver

respost /M ni provehit als «gravi» y assò per fer special

// servey « s« Alt*««* «b confian«« que dits agravis

mana- f1 ri* re«ediar, cu« «i« servit «anar reatdiar

« /* y respondre ço« li 4« ««t«t supplicat «oites
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vega- /* d«* coMtt«at ml proaovedor que la dit« deter- /*

•inació fa««a saber alp altres brasses, * t«abé /* per a

dit effecte foren lleváis tots lo« dissenti- /' ments

dessus posat«.

ACÁ, O, 1032, f. 180-lSOv.

Coa «la aolt certa cosa que la« cort* generals «ien

stades dedi- /2 cides e instituïdes per los rey«

progenitor« de «a Altesa y per /* lo« Íncola« del« regne«

de la Corona de Aragé desà la Bar /* per a entendre en lo

redrés de 1* justícia, pau e tranquilitat /* del« regnes y

per a remediar y provenir lo« agr&vis fet« /* per los

officiais tant dels catholics re y s progenitors de /7 sa

Altesa ço* encara de sa Majestat, y coa sia molt certa /*

cosa lo intent de la Sacra, Cesárea, Catòlica y Real

Majestat del e»pe /* rador noatro senyor sie «tat

convocar les present» /*0 corts imitant e inseguint los

vestigi« e actes dels /ll progenitors r«ys de sa Majestat

per a que degudament fos pro- /1Z vehit en lo bé de la

terra e redrés de la justícia per a /lï desagraviar lo»

agraviats y així per sa Altesa en la sua /l* proposició és

estat dit venia a continuar les corts d* /ls present se

celebren per sa Altesa se continúan en la present %ila de

/l< Monçó y en ellas entendre en lo bé y redrés de la

justícia /|f y desagraviar los agraviats e provehir les

coses fossen /*• necessàries per lo bé, repòs y

tranquilitat de sos reg- /** nés; e ço« sia molt certa

cosa que don Franceseh de Oui»erà /If entenent la

proposició feta per sa Altesa y la voluntat de desa- fn

graviar a sos vassalls del« afravi« e injustícies los /"

«on «stade« fetes p-er los official« de sa Majestat y de

»a Altesa /" y essent dit don Francesch dels quals per

los dits offi- /** cials reals li sén estats fétu molts e

diversos agr«~ /ai vis e entès la voluntat d« sa Altesa e

essent convocat /2* e ajustat er les presents corta ha

supplicat moltes /2t e divers«« vegades per lo« agravi«

qu« li eren »«tat« lu fet« p«r dit« official« reals li

fossen »menata w tornat« /" a «on degut (•) Hoch» en tal
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•añera que dit don France»ch /** restas desagravia! de so«
»gravi«, « per «oit que /*» dit don Francesch ha ja

•upplicat may ha poguda /M haver deguda provis là an»

seipre lo han de t i n- /" gut y passât ab rahons lo que

apar sia // [f. 1 80 v] desserve y d* s« Majestat y d« sa
Altesa y per a aquell /2 effecte ha ja informat e fet

informar los /* doctors del consell supremo y donat

memori- /* al« «n fet y en dret de sa Justicia y dels

agra- /* vi« li sén estats fets dein quals necessita 7*

ésser desagraviat per lo grandíssim dany e de- /7 satenty

irreparable ha soffen e sufre /* en sa persona y béns y

com açò sie contra 7* la mente, sèrie y tenor de les

generals consti- /Í0 tucions de Cathalunya, usos y costums

del /ll Principat ce Cathalunya y contra la »ente, /ia

sèrie y tenor de aquelles y de la proposició fet« /** per

s» Altes* y attès que per dits doctors és dissi- 714 mulat

y »o disaímulan dit» agravia, no vo- /11 lent provehir

ad. aquel Is degudament confor- /" ne a justícia « a ditas

generala constitucions y 717 leys de la terra, per ço

attesas y considerades 71* totes y sengles coses damunt

dites, lo dit 71* don Francesch de Guimerà dissent a tots

y sengles actes /** y no consent se passe avant en ninguna

cosa ni que sia obert / lo balans ni fet / lo servey a sa

/ Majestat y Altesa / perquè li par que / la terra no

està / per a servir (h) /2l «inó tro estant los «gravis /n

tant general» com particulars sian tornats a /Jí «ori degut

loch y aquells reparat« ab degut /** effecte, requerint a
vés mossèn Johan X11 Monjo, notari y «cri va del present

»tamer.t me'n /** lleveu ac*e públich y aquell continueu en

lo /1T procés y actes de la present cort.

í«) Hi ha ratllat "effect*".

I") Escrit al marge de la 1.21.

O, 1011, f. 131. U7-des-18S2J llnirí del

dissentiment en escrit posat per Galceran de Cruïlles]

71 Per quant és cosa molt notòria que lo sen f or Rey

«n Cathalunya ha d* judicar /s per di rectum et non per

indirectum y per s« sólita cl ciència y benignitat ha d« 79
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Judicar confer«« * 1*« general« constitueiORB de

Cathalunya servant dret /4 f «guaitat m les parts,

•ajornent «i. ip« 4« corts generals coa vuv »»e- /s iebra

s* Altes* en 1* present vil* d* Monçó als regnículoa y
incoï es del /* seu regne d« Aragó f Principat de

Cethalunya a unt principalment /7 sa Altesa COB a

christianíssi» princep ha promès e dit en la proposició

d« /* dites corts que son real animo era y és de mirar

per lo rahadés (*) de la justí- /• cía y desagraviar al

que és agraviat »• que ningú sia agraviat contra dret de

justicia, 9 com si i cert que ...

í") * redreç

AOA, G, 1035, f. 65-6SV.

Xa* In súper congregat! predict i »aturo /M prehabito

colloquio processerunt unani- X2* «iter ad faciendam

huiusmodi deliberationeï /2i et electione«.

X1* Lo stament ecclesiàstich considerant que X38 lo

bras militar de la present cort de Catha- /ll lunya per

causa de alguns dissentiments /32 particulars no entén ans

de fet recuse /3i y casse legir los mesoríal» ordenats //

[f.65v] y dictats per lo redré« de la justícia, bé /2 y

utilitat dels poblats en lo present Principat de /*

Cathalunya y Comptats de Rosselló y Ser- /4 "anya y

altrament passar avant en los /5 tractes de la present

cort lo que és contrafer /* al que é« »tat signifficat per

sa Altesa per /7 part dels tres brassos de la dita cort,

ço és /* que »tan promptes a la expedició de la dita /'

cort ab què los aggraviats y altres coses / necessàries

fossen {*) X11 remediades e perquè de tal o semblant /12

recusació y dilació se pot instar sa altesa /l> lo que

porie danyar y non s« a la dita 71* cort y bona expedició

de aquella, per ço X15 lo dit stament é« de parer y fa

delibera- /le tió y conclusió que per lo dit st*ment y per

X17 lo bras real de la dita cort si s-rà de tal X18 o

semblant parer sia feta enbaixada al X1* dit bras militar

ab la qual sien molt X10 pregáis j exhortais que per los
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respec- /3I tes scored! ts sens me 9 dilació vullen /22

passar avant així en legir dit* »raó- /M riais ço« «n

altres tractes necessaris per /M a la expedició de la

dita cort ab lo BO- /" do y paraules convenients a

coneguda lu dels enbaxadors, per la qual enbaixad* /** fan

electió y no»inat ió del reverend aossèn /2S Guillem

Cassador, procurador y vicari /** general del

reverendí«si»o senyor bisbe de Barce- /*• lona, de don

Pedro de Castallet, canonje /J1 y aíndich del capítol de

la sglésia de Tarragona /M y de fra Francesch Burgués,

procurador /M del piior de Cathalunya.

(«) ratllat *desagraviades".

ACA, G, 1031, f.74v. [div. 02~set-1552J

/* Lo sta»ent ecclesiàjtic hoïd** la relació de les

per- /IC sonej treaeses « sa Altes» és de ¡ arer y fa

delli- /ll beratié que p«»r co»plaure y obéir al que sa

Al <*) /li sa Altesa vol y mane ab tota la prestesa sí« /ll

possible s« entengué en {*) a la expedició de In /** cort

y que aquest parer y voluntat s i an not if i- /IS cats a sa

Altesa supplicant-lo per part de la cort /li que vulle y

îi plàci« re«*diar los agreujats /I? axí general» ço«

particulars y provenir en lo />§ negoci de les comandes de

Sanet Joan de Hieru- /l* taie« y de les luycions del qual

negoci ja /20 altres vegade« és »tat supplícat.

(•) ratllat

ACA, G, 103S, f. 84. [07-set-1552j

/l Post predícta »upradictis reverendas abbas Sanet i

Lau- /2 rentis de Monte in dicto staaento constitutus /'

dissentyt et dissentiré »A dixit c»nibus gràcils Ie quo

quo modo f ací ende» et signanter electioriis /' provissorua

gra vam i nua si ipsa electió fiat /* aute aque memorial i a

sunt inter brachia /f curie presentís concordata

presentibu« testibu» Joan- /' noto Montfar »t Michael«

ialtesare Dot scrip- /* tore Bare inora«.
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ACÁ, G, 1035, f. tOl, ldia*cr«» il

Reve**endus CoBinicus d* Vilalba abba» aonasterii /*

Sane t i Laurent i i d* Monte, BarciMone diócesis consti- /*

tutus . ..» in quo dictua staaentua eccle- /4 s i as t i cu«

congj-egatu» dixit »ihi dicto notario et /* dicti staaenti

«cribe meque r»quisivit quatenus /* continuaren et in

presenti processu insère* /* dissent inentu» quod apposuil

per hec verba: /* Lo «bat de Sanet Lorens del Munt no

consent /' abans expressament dissent a qualsevol /10

electió axi de jutges d« greuge« coa de altres /u officis

per dit staaent faheéores si dites eaperò /l2 eleccions s«

fan abans de ésser concordats per los X13 tres brasses de

la present cort los aeaorials orde- /i4 nats per lo redrés

de la justícia y bé de la terra /ls y abans que le*

persone« que se han de repel·lir X1* sien repel·lides o

del tot admeses vigore cuius X17 requisiciones ego dictus

notari í et scriba d i c t u m dissen- /li tiaentu« publican et

in presenti processu in- X1* serti present ibu» testibu«

nobili domino Hiero- X*° n y BO de Luna Barcinone pe ulato

et «ag- X21 nifico Francisco Pelegrí alcaydo »archio- /H

natus de Caaerasa.

ACÁ» O, 103S» f. 108-lOSv. [diaecres 2^-set-lS52j

/** lo dit «taaent ecclesiastic desijant la expedició

/Si de la present cort fa elecciá y noainatié del reverend

/" »icer Doaingo Pereandreu procurador de l'il·lustre /lf

y re^ercndíssiao «enyor «rchebisbe de Tarragona /** al

qual coacten que ell en««aps ab los qui /40 per los altres

brasses de la present cort elets s«- /*l ran facen

memòria's de tots los greu jes /*2 o aggravis proposat« en

qualsevol manera /' [f.lOSv] als tres «taaents de la

predita cort a effecte que /* sabuts aquells se face

ambaxada a sa Altesa /s perquè aane provehir y remediar

*qu e lis.

, G, 1035, f. 108v.

/' Hem lo dit staaent fa elect ié y nominal ió dels /'

advocats y del promotor d« dit staaent /' per « que
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sol liciten lo» tractador» d* sa /.| Altesa «obre los

greuje» o agrevis fet« «1 general /* y députais de
Cuthaiuny* / Que informen /* aquells en tot lo que per

noticia y plena in- /l° format ió de dit [sic] aggravis sia

necessari f que /ll hojeu aquells y après ho r^feresquen.

ACA, 6, 1035, f. 113 [29-set-1552)

/* Pretere« congregatí predict! processerunt ad
faciendum Xs huiusmodi comissionen et electionem.

/* Lo dit stament ecclesiastic» attenent que a xxviii

del /7 present mes de septembre és stada feta comissió /•

a micer Domingo Pereaadreu, procurador de l'il·lustre /* j

reverendIsalmó senyor archebisbe de Tarragona, per fer

«e- /10 «orials de tots los agradis reparador» per «a Al-

X11 tesa com en dita comissió és largament deduït y /ll

contenguti per ço, ampliant dita comissié, ele- /" geixen

y al dit micer Domingo Pereandreu ajus- /** tea o

acompanyen fra Monofre D«tio, procurador /ll del reverend

abat de Poblet, als quals cometen que /1C ensemps mb los

elets per açò o elegidors per /lï los altres brasses de la

present cort, facen me- /l* moríais de tots agravis

tocants o concernents X1* rompiments de constitucions fets

per qualsevol /lc persones y officiait, !-•• n-}*

memorials facen /21 y fer puguen tots los elets o

elegidors predits o la /*2 major oart de aquells, pus

emperò entre ells /ls n'y ha je un de quiscun stament y

fet que seran X24 dits memorials, aquells referesquen al

predit /2I stament.

ACA, Q, 103S, f. 231-232. í* 1Z1M2I

Molt reverends, il lustres, nobles e /2 magnífics

senyors,

Don Lois de Sancta Eugènia y de Sanis- /* t* r va y

mossèn Flaaidià Boyl y de Malla /s y mossèn Jaume Camps,

donzells, tenen diver- /* ses sentències donades en favor

llur o d« /7 altres person«« de qui ells tenen cauta per

/* los provehidor« d« freuge« de la cort feie- /• brada en

Montsó l'any mil sinc-ç-nts /10 quaranta-dos; e pe r quant
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ax í fci. dit« /'n cort COB en 1« cort après çalabraJa «n /u

l'any ail »inc-c^nt« quarenta-set en lo /n capítol de la

offerta é* expressaaent /M «tatuït e disposat que la«

sentència» per /IS lo» provehidors d* greuges de le» cort»

X1* passades donades que plenanent no /1T »eran executades

»Ien «e nade s a exe- /1S cutio a «ola exhibició y ostensió

de X11 aquella», a ffi que lo» que le« hauran Xt§

obtingudes »ien ad*«»o» en lo» coa- /Z1 partia^n*» de la

quantitat en dita cort X*1 del an? ail »inc-centa

quarar.ta-»et X2ï reservada per al» aggreujut»; e ço« los

/24 députât« de Cathalunya del pre»ent /n trienni recusen

adaetre al« agen t i um /" dit» ab la exhibitió de dites

sentències Xlf P«r lo« provehidors de greuges <del any> XM

de la cort del any ail sine-cents X1* quaranta-do» donades

en lo coapar- /M tiaent de la quantitat en la cort prop-

X31 passada reservada, p«r ço e altraaent, Xs2 los diaunt

dit» suppliquen a vostre» »enyories XM y aerees vullen

provehir per observança XM y extensió de dit capítol que

per ra- Xi§ he de les deaunt dites sentencie» X** ab la

exhibició y ostensio de aquelles XÏT »ien adaesos en

coapartiaent de Xs* dita quantitat ço» no »ia rahó que X1*

ningú ab la dispositió dv dit capítol X40 sie defraudat

que licet etc.

Altissiaus, etc. XX If. 231v]

Et po»teaaque dicta »upplicatio per ae /2 dictua

notariu» et »cribaa lecta fuit X* in dicto eccle«ia«tico

»taaento congre- X4 gat i prsdicti decreverunt quod don in i

Xs députâti intra duo« aen»ea preciso« X* «t pereaptorio»

de consi lio »uorua X7 a«se»orua et duorua Ab triua

doctorua X8 regie audientie auditi* partibus tuper X*

content i» in preinserta supplication« /I0 part1 bu»

iusticiaa ainistrent.

Et quoniaa cetera brachia curie Xu predicte in

quibu« dicta supplicatio X11 presenta fuit et lecta

»iailea f«- Xl€ cerunt proviaicnea , t>,,ft expedit« X1*

fueruat liter« »üb foraa sequent i:

Lo» tres staaents del Principat Xn d* Cathalunya

convocats «n 1«« cort» X11 generals que lo sereníssiao
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•oït alt y «oït />• poderós senyor don Philip, príncep y
/* pr(.HN>fènit «i* C«*t«11«, d« 1*» d« ¿ra~ /II ge, ? a«
prenent cèlebre als incoï M del« /?z regne« de 1« Corona
d* Aragó deçà /" la «ar,

Als députai« del General /«* iî-1 dit Principat d«?
Cattialunya rt- /** «idint« t*n Barcelona» salut e honor;

Sepien que per aossèn Finaldia Boy11 y /" de Malla,
donzell, ax* per part /is sua COM de altres nomenats en la

/lf »upplieaeié devall scrita nos é» estada pré- /M

sentad« yna suplicati6 del tenor /Jl segîient: Molt

reverent, il·lustres, nobles e /M Magnífics senyors, don
Loirn de Sancta /"** Eugènia y inseratur pro ut »upra conti-

/** nftur. h la qual supplícatió o per /** l .« cose» en
aquella contengudes j sup- /M plicades per nosaltres és

estât delibe- /IT rat y provehit que vosaltres dit» /**

deputats dins dos Besos precisos // [f. 232] y

pereaptoris, de consell de vostres I1 assessors y de dos o
tres doctors de la /* reyal avdiènci» o del reyal consell,

/4 hoïdes le» part» de e sobre 1«» cose» /* en dita
suppiirat ió contenfudes a les /' dites parts ainistren

justícia; per /f tant, deduhint vos a notícia les /* coses
predit«* ab tenor de les pre- /* sent» vos die« y sana»

qu* a- /IB cerca d«? la dit» «upplicació y cose% en X11

aquella contengudes observeu dita /l2 nostra provisió >

deliberatió y ço«- /IS pliau lo contengut «n aquella, axí

/14 e segon« que d*«ús se conté din» lo /IS dit te«ps de

dos «esos precisos y /l§ pereaptoris, tota excusa o excep-
/|f tie cessants; en testiaoni de les /li qual« cose» have»

»anat ésser feta X1' la present, çotescrita de »à dels
tr«« /m president» de dita cort y »egellad* /ll del »ajor

segell d« aquella.

lllkt ln en la vila de tiont»o « xmvij /** del »es de

deceahre del any de la X24 nativitat de no« t re Senyor

MPLIII.

lm Epi«copu« ilerdensis; el conde d* / Âytona;
Dionís de Clavaria, / conseller.
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