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Cort «fo Ueid* de If If (»•)

Convocada pel r* i Ferran «1 19 d« Juliol per al 12 de

seteabre, i celebrada per Geraana de Foix, esdevindria la

darrer« ass-üblea del monarca. Se'n llegí la proposició el

22 d'octubre de 1515 a 1 'església de Sant Joan de Lleida, i

quedà interroapud*. el 18 de deseabre d'aquell any, pendent

de ser continuada a Barcelona al cap de d'un any i mig (17).

El aonarca va traspassar el 23 de gener de 1516 (1S). No

s'hi arribà a promulgar cap disposició encara que sí que hi

hagué servei, consistent * prorrogar, pel teraini de tres

anys, el servei de les 800 pagues f "I a la darrera cort de

Non t só (1§).

TanaatCiX» en l'iter del procés habitual que es commua

a seguir -que no arribà «1 període final de cloure la cort-

ni que es noaenaren ris jutgeu de greuges quatre die»

if

i»

.- Juee»*«*» COMÍ ACÁ, t, IMS/I ¡i M§MMI 4Í, <*»l>4 hi Im ml ««i ,

ACÁ. 6, IfttSt, •« Iff l - » « n AC», 6, l*Mr% •Hitar ACÁ, 6, ttM/1 ¡«40*. t »oiw,

P» i A rotat 0t al i ï , Puma p«r « I '«ratuéi à» IM Corta .. , p 4t, é« *1

'«•ii)«í gmmfél, «l (o»i·i d« l ««1, «S», IX, Ifl. «2 M»J, r«i*l '»S», CC,

fcr-s. «tt-»J. 4MJCM* SSI. N«* M<tt, f . 34, COSOLSU / PILLA. L§m eárt*m .... ».

)Sf*SM, «UIICBALAI / MMSJiM, Mtftm t* é» Im t*§ímlmctóm ,.,, V I I l It'll, ».

II*.

AC\, 6, !«•»/». f, M M.

OOSOUB / RUA, £M tort*» .... i. Ht,

, te ««rit** .... ». IM. ti* 0*^1:0 U tel **nwt

B/l, f,
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¿••pré« 4* 11. gir el discurs d« 1« corona (M), el» qual«

juraren el càrrec (21). II« dettignats foren, Pere,

arquebisbe d* Tarragona, canceller, Francesc Franc, regent

la cancelleria, Miquel Joan Gralla, «est.e r«c irnul, Joan

Fiaeric, batlle general, Francesc Desplà, »estre racione

Vicenç Orrit, advocat fiscal, Joan A i b r í , Joan Sunyer, i

Miquel Joan Pastor, doctors i conseller« reials, per part

del Bonarc«; fr« Doaènec, abat del monestir de Poblet,

Gabriel Rovira, síndic del capítol de la seu de Lleida, i

Miquel 'edren$af »Índic dei capítol de la »eu ¿'Urgell, p«r

l'eataaent eclesiàstic; el noble Diaas Reqvjesens, Pere

, cavaller, i Joan ffontsuar» donzell, pels atlitars;

Fiveller, conseller i »Índic d« Barcelona, Bernat

Bell-lloc, «Índic de Girona, i Jocn Andreu, síndic de

Perpinyà, per part del r-raç reial (**).

Per part del rei forn*» r trobar en el càrrec Francesc

Frmnc, regent la cancelleria, per cinqu-è cop consecutiu

(1493, 1503» 1510, 1512 i 1515) i Vic«nç Orrit, advocat

fiscal, p*r tercer cop (1510, 1511 » 1515); par part de la

cort tot« els proviseur» «en designat» de cap i de nou» no

n'hí h* cap q«« *nterior««*nt hagi ocupat el càrrec.

A»b tot, cal tenir present iue r«» const» qu* «1«

provisor« »rrtb«»«in * dur «feetivaMmt a ter»»» 1« aeva

10 tv» »i M-«ct-isn, EM, «. .ss»/i. r. 'j, «c«, e, itatn. t

MStft, f. O»-l«».

>( att, «, iss»/i. f, ti«, r, i*v.

11 «ta. c, tumii i is-ii
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activitat (»), tot i que la cort, «1 14 d« dese»bre -quatre

dl** comptats abans qu« no «n quedí» i«t*rro«puda la

celebració- VA deaanar que e» reparessin -atesa la seva

importància- «1« grmttgm* simples (*«), i tot i que ç« van

lliurar i expedir les cautele« corresponents ai «eu ofici de

provi»or» í1*) » la qual co»a fa pensar que si bé no

arribaren a dictar ««ntència, sf que degueren realitzar

alguna tasca d» caràcter "preliminar" (2i). Pel que fa a la

reita d*ls greug«,», é* a dir, del» greuges que no eren

considerats »Imple», la »»rorrogació de la cert per «1 cap

d'un any i aig no en diu res.

En aquesta cort, Joan MÓrm, jutge dt greuge« dr 1» cort

passada, r«cla«a «1 5-de»-1515 el »alari que li corre«pon

•n l« docu»ent«cic con>«rv«da «ab »enttru )•• *• paaaa d« i« »»n t »n* t» 4* la cort

4e IS1Í • U do !• cort M -519-20. i' f« pwnur qo« r*o hi h« cup pouibl« bull

«•gut * p*nlu** 4* átmm*nl*cló. »obr«to • tenia *i ««pi« «IM, d'-ii» tena«. I«

«•ru l'4rí« del fon» CI 4* l'ACâ •*•*!• qu» no pr»«mt* ««p l l«co«w, n me» M p»i

• i* prUMF« »elt«t Ael «efle, 4* l 'a l t ra , »nc«r« Mo «t trabe« uní cwtfirfteciá 4«

caire prtrtlr pel f*t qo» na «jn»t« i«p reclaMMrlé d» §r«i«»* pre«««t«éc e« una

cort po*t«rior que «1 Ivgul MMtenrie« «ict«4«a •« «^u»n« <ort. i

data.

*Câ, f» !Stt/l, f. 4tv-1I«:

*>1* «r«u*»« Ai J« prtnclfml pmrt 00 rt.rf. Ta^M M «ÇA. 6, ItW/i, f . TI w,

ACE» C. IfSt/l, f, tí v k», 107 MI; f«t iju* .-• • AMOMltnf «IM *1* Jutg««

•ctivttat « altra.

It lue t o

• i* 4ocuM»nt«<-io
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per ait càrrec, j« que no hl era p*r »alaitia ("); «e li

expedeix Im cautela oportuna f21)*

tf aCfc. «» MM/J, f. M,

. e, IMS/I, f )Mv
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Cort de Barcelona à* 1519-20 ( l )

Aquesta cort, qu« s* c«l«brà «1 convent d«i« Prar*»

•»»or». Hagué de mer convocada dos cop* (2) perquè la

pri»*ra vegada els estaaents eclesiàstic i reial van

considerar $u« no ho havie esttt correctanent (*). In la

l»ri»«ra oc ió, la proposicié es ¥a llegir el IS de febrer

d* 1519; en la segona, la proposició es repetí el 13 de

•aig. Fou llicenciada el 19 de gener de 1520.

La provisió reial no»enatit el« Jutge« de greuges es féu

el 23 de juliol de 1519 («)• i juraren el càrrec el dia tret

d'agost (*). El braç eclesiàstic elegí els seu« provisor« el

21 de juliol («). El braç «ilitar tingué algun« problene» a

l'hora d'elegir el« «eu» jutge»; proble««» que s'iniciaren a

finals de maig, que portaren a una situació tal que, a

fMtfémclM: êCâ, C», Mirla, U; ACÁ, «, Ittf; I «U, OC» ßartm, 1»I-

e*mè", AC*. 9, PI·I mmm «t «wrf, 41; ACa, f, Ittff!, ACA, S.

IMt/f; fcl·iiàitic ACA, e, !•*•/!; ACA, 6, t&JV/i; miítttf ACA. «, lMfl/3 ACA,

«, MM; r.i«; ACA, 6, IMt/S; IISB, CC. Cor í«, m-A J. AiUM ••, Ita. MM, t.

M«. OOaotSV / rtLLA. I*« ertrfM .... 9, 311-MÎ; MAIICSALAI ' V -fM, Htttortt

é* tm í·fJt/·f id»i , , , , Vlf ( 1 M 3 | . 9, 1 Z Í - I 3 1 .

te pruwra, «1 10 d« é*M r̂* «• lili, te« 4« S*r«f0M», .̂r If d« g·m.r d»

111». I« «^BM, *1 !• «'«lirai f*r ml i] d* MÍ§ tel Mt*ix «wy.

COBOf» / PILU. ¿»« eM*(M . . . . 9, Î41, NAIICSALA« / NAItlflOI, MJ*l0rla à« V*

l»tl»i*<.iór> ,.., VII (IMS}, p, IM,

4 *CA, t, 1M7/J, f, ï»v. ACA, 8, IMT/1, f, H-18V, ACA. C lWI/1, f. 1 6 v - 1 7 v ,

ACA. «. IMf/>. f , 2Í-W*.

1 ACA. «, »Ml/J. f. Itv.Mi f. M«-»,

* ACA. i, MSf/1. f, Mw.
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priaer* d* juny, encara •'estava discutint «1 sistema que

call* legjir a l'hora d* votar-lo« (7). S'assolí un punt en

què, per solucionar 1« qüestió sorgida ran d« l'elecció C),

•'acudí al rei, el qual la resolgué el dimarts 19 de juliol

de 1519 (*). 11 braç reial» després d'un petit problema

relatiu al nombre de Jutges que havia d'escollir (10) acabà

elegint-ne si« i 1 1 ) - Finalment et decidí que el«

habilitadora i els provi sors tinguessin un salari complit

<»).

Foren no«en«tm trent«-cínc (1S) previsora de greuges,

disset per pert del monarca: Pere, arquebisbe de Tarragona,

canceller, don Pedro de Cardon«, portant vens de general

governador a Catalunya, Miqu«! Joan Gralla, cavaller,

Francesc Gralla i Desplà, donzell, «estrès racional», Vicenç

Orrit, advocat fiscal, Jaume Ferrer, regent la tresoreria,

Joan Sunyer, Franc*»»c Obac, Francesc Vallseca, Miquel Joan

Pastor, Miquel Hospital, Francesc Savilla, Jeroni Albanell,

subrogat en lloc i per abnènci* de «isser Antoni Agustí,

vice-canceller, Francejc Solzina. subrogat per absència de

«isser Francesc Franc regent la cancelleria, Martí Joan

7 éCA, 6, 10tt/J, f, M v , 9 1 .

I «Ca. C, itM, I. 11,

* «Ca, 6, ItM/S, f . M, ICA. 6, ItM, f. 11.

19 «CA, e, itst/i, r, 2«v.

II ACÍ. c, HM/Í, r. z« ,

12 ACA, 6, 1SM/9, f. 2«v .

19 AGI. £, H'T. «ncapv«!•»•»(. 11 Mite« te jut^e« d'•<!»•*«• r«wté *» totataMt

inuwMl; n'»» I 1 únic «MHpt*. i mmtn •'••»lic· ço» «M «ortlda d«v«nt «1

conflirt» derivat d« !• t/níàmim *l«wié.
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Sunyer, subrogat en lloc 1 per absència d« ai»»er Frj.ieric

d* Gualbes, Francesc Castelló, subrogat «n lloc i per

absència d* »isser Felip Perrera, i Jaune Relio, lloctinent

de mestre racional, subrogat en lloc i per absència de don

Lluís Icart, batlle general de Catalunya, del consell del

rei.

Pel que fa als divuit restants, corresponents a la

cort, foren elegits: Jsuae Fiella, perpetu comándala1-] del

eonestir de Santa Cecili« de Montserrat, Francesc Soldevila,

canonge i síndic del capítol de Tarragona, Antoni Joan Tort

(a) Fiella, canonge de Barcelona, en lloc i per absència de

fra B. Vilalba, abat de Sant Llorenç del Munt, bisbat de

Barcelona» Rafel Obac, canonge de Barcelona, en lloc i per

absència de mossèn Miquel Marti, coaandatarí del monestir de

Sant Andreu de Sureda, bisbat d'Elna, Joan Calvet,

eoaandatari del monestir de la Real, subrogat en lloc i per

absència de Mossèn Honorat Om», comándalari del monestir

d'Arles, i Gabriel Caaps, coaandatari del »onestir de

Serrateix, subrogat en lloc i per absència de »isser Joan

Pasqual, canonge i síndic del capítol de la Seu d'Urgell,

pel braç eclesiàstic; don Dinas Requeien», don Alonso

Cardona, «isser Joan Goal«, Francesc Menargues, cavallers,

Marc Antoni Caaós, Francesc Garriga, subrogat en lloc i per

absència de Pere Aleaany, donzells, per l'estaaent ailitar;

i Joan Gualbes, conseller, Joan Carles Bellafilla, ciutadans

i síndics de Barcelona, Joan Serra, ciutadà i síndic de

Lleida, B, Ball-Hoc, ciutadà i síndic d« Girona, Jordi

Benet Marimon, ciutadà de Barcelona, subrogat en lloc i per

absència de Francesc Ral Iure, burgès i »Índic de PerpínsA, í



2ft

Bernat Dus«i, ciutadà d« Barcelona, subrogat en lloc i per

absèncic. de »I»ser Esteve Fuig, síndic d« Figueres, per

l'esta»ent reial.

De tots els elegit», havien ocupat anteriorment el

»ateix càrrec, p«r part del monarca, Pere, arquebisbe de

Tarragona, canceller, qui havia ascendit en dignitat

eclesiàstic», fi qual j* havia estat nomenat provisor,

ininterro«p'jda«ent, en totea les reunions de cort celebrades

des de 1493 (és » dir, coaptant 1« de 1520, en si»

ocasions). Cal destacar, també pel que fa als provisor«

reials, que Francesc Franc fou nomenat per a aquesta cort,

però, » la fi, fou substituït per Francesc Solzína que se

subrogà en el seu lloc; l també el fet que Jeroni Albanell,

regent la cancelleria, se subrogà en lloc d'Antoni Agustín,

vice-canceller (14 ) . Pel que fa «Is proveïdor« elegits per

la cort, cal destacar el fet que Bernat Bell-lloc, síndic de

Girona, i Diluas Requesenm, «ilitar, repeteixen el càrrec per

segona vegada (1515 i 1520); í el fet que Jau»e Fiella, de

la seu de Barcelona, ja havia estat provisor en les corts de

1493 i de 1503.

Ço« que els greuge« havien estat satisfets i s'havien

atorgat disposicions en benefici de Catalunya, la cort

atorgà un donatiu de 250.000 lliures barceloneses (ls}.

S'elaboraren trenta-quatre constitucions í dinou

capítols de cort, que regulaven, especialMiit, aspectes de

14 f. )•• con«l«*ririon« <#* faig « i>ropó»U a* la SMhfMfaeie tel« yrwiiwr* MI

l'aptrut terflcst • 1« mr t te 1121.

11 COS0UU í riLLA. t*« oOrt*» . . . . f, M2. II capítol tel (km* t »u é« M AC*. C,

ttff/i, r, •• »..
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1 *«ctivitat notarial, il« les pau« i treves, d*

1 'ad«iniatració d« lea presons i d« la justícia, d* la

, «te. {").

Le m sentències de greuges d» í S J f -f O

Hade*: greuges sentenciats, 133; estiaats, 56 (12 t ) ;

desestimat*» ?? (58 X ) .

* Quantitat**

Trobes «n aquest* réunie diverse« reclaasríons de quantitats, aab
base diferent, que, « voltes, tot i que no es diu explicitaient, fan

l'efecte d'abraçar el pagasen t d'un salari C 7 ) . M 'h i ha sé« d'una que
no n'especifica la causa, i hi incloeu des de préstecs f ins » rendes

derivades de drets cedits,

152Q.4r lv: I. de Victòria, deaana 300 ducat« per obre« a Salses;

e« condemns el rei a pagar 282 ducats 3 sous ( I S ) .

i 520. 16 f 3»: Jauae Córtala, paraire de la vi la de Perpinyà, (sense

especificar f i ÍÍJMIS «i l 'objecte de ¡» recl*»*cia) obté la condeana del

rei p** r què li paguin Ja quantitat que serè liquidada, dins un *ny, prl

racional.

1520. 17. 3*: Bertran Sala, eti noa propi i ço« a cessíonari o

procurador d'altres, present* greuge per quantitats defude« -que no es

concreten-. E« condeana el rei a pagar- H: 2S.053 «orabatínti del« quaii

té declaratoria dels testaawntarí» del rei catòlic; 1.800 d'ners, ço» a

procurador de Vicenç Goai« de Perpinyà, per pio« 'aab albarà d'escrivà

de ració). De les altres cosei, fi procurador fia=al é» aèaolt, i e«

re««r»a dret a les parts en un altre judici.

19

!7

V>««u-fM l* «MCfipelö à

. . . . VII f lMll , ». 12T-1M.

M ut un* à* J*

t. m., 1520, « , J » ; 1Î20.72,11, m 15ÏO. « 7 . 1 2 V .

» »B l« Mtrct« m»ciim*i »I
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Factor o curador eels pubill« HaUH, fill* de Pere

Matalí i ait« i »ucceMor« de Baldin M%talí, reclamen §0 lliures amiala

»obre les rendes reials dels Comtats d" Rosselló i Cerdanya; SO florint

anuals sobre rend«« reials d'Eivissa; 30 lliure* anuals jaqusaes «obre

el p«« reial de Saragossa, per una gràcia del rei Joan atorgada a dit

Baldiri. La primera petició és %ada, até« el privilegi dat a

Barcelona el 24-marc.-1474, des df dit, dia fins la mort de dit BalJiri,

deduint-ne, però, el temps que dits Coatats estigueren en poder del rei

de França; les altres dues, atès que no han fundad* intenció, no han

Hoc í e» r*»»f»rva dret a les partí en un altre judici.

lS20f24r4T: Bossen Gaspar Pujades, ciutadà de Barcelona, reclama

82 ducatt Vj dels quals té sentència dels testamentària del rei

catòlic, df Barcelona, m 14-jul-1519. El rei hi és condeanat.

152QP.̂ P5: Miquel Boera deaana 150 ducat« per noli» d'un navili;

ateu que té »entència delg testamtntaris del rei catòlic per dita

quantitat, é« rondt-anat e' rei.

1520t31.5»: l'actor de Carle«. O«», pubill, fill de mossèn Lluís

Oms, (ittúndam, governador del Rosselló, reclama 25.333 tous per privilegi

del rei catoli atorgat a dit Carles de consignació ie 4.OWÎ »out

anvala, dat a Madrid, el 25-nov-l£i3, í confirmât pel rei a Barcelona,

el 30-març-lfil^. El rei hi és conde»nat.

lS20f49.7T. els •arsw··ors de 1'espectable Estefania de farroç,

<i>ion(ÍAf, reclaa«n 563 lliure« 19 »ous 1 diner restants de aajor

quantitat d'una cántela a ella concedida pel r«*i catòlic; el rei és

condemnat a pagar-lo« «I residu if dit» c»utt>]m,

1520.5S.8ir: Jaume Cruanye«, mercader, demar.a RS unce» 22 tarins 7

gran» monada de Sicília que havia prestat graciosament « la tort df

Palerm. Es declara qu« »-i el tresorer de Sicília din» un anv despré» qm

»*»rà r*qur»t no la hi pagari, »igui pagat de lea pecúnies deixades per

»a Majestat, restituïdes prL~f les lletres qu« ha obtingut de Nicolau

Leofante, trt-jrer de dita cort, dirigid*» l'una als jurat« de Sant

Narco i l'altra als jurats d« IA terra de SerL la

Ii2fft||t9w: la noble Joana Mateua Requesen« i Margarí t reclama

1.500 florits« d'or prestats A Joan II; atès que const fi de 1» su»

intenció, es condemna el rei a pagar-li dita quantitat en els béns del
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•arqueaat d'Oriftttjr COM i gnat» per descàrrec ei l'ànima é» Joan II,

prestid* idòai* cavcid*.

1SM.M.1O; «l procurador de Jeroni M Qual be», monja del monestir

de Jonqueres, constituït amb voluntat d« la priora dtl dit Monestir, COB

a hereva de laaon Llalli fooatfam, demana certa quantitat a ell deguda

pel rei catòlic. Coa que coacta per albarà d'escrivi de ració ser-li

deguts 720 sous, es condona el rei per dita quantitat. Quant a les

altres coses, es reserva dret a les parts.

lS20.Tt.il: gössen Francesc larrifr presenta greuge per 1.000

florins de gràcia de Joan II a Ramon Garriga, son pare, per serveis feta

a dit rei. Atès que consta de dits serveis, ea declara el greuge Aarer

lloc, i que dits 1.000 florins siguin pagats sobre els bena confiscats.

lS20.78.llv: Dalmau Daía «»clama tres quantitats, 51.625 «ous,

22.451 sous 5 diners, 12.000 sous ("). Vista la certificatoria del

aestre racional, es declara que li siguin pagats els 51.625 sous, dels

quals 38 lliures 7 BOUS seran de le« pecúnies deixtdes per sa Majestat,
«

i el restant fins a coapletar dita quantitat, »obre el aarquesat

d'Or ist any. Quant a les altres quantitats, no han lloc, i es reserva

dret a les parts en un altre judici.

1520r87.12v: Francesc Vilanova, donzell, deaana 1'essent* de certs

serveis per elí fet* al rei catòlic a Itàlia; atès que P! rei li ha

pro»ès de remunerar-lo en una lletra «eva aab algun ofici, es proveeix

que dita lletra i promesa li ai» efectuada.

1520.91,̂ 3: Gonçal BanyueloB quondam, dient que per privilegi del

rel catòlic rebia pacíficAuen t 3.000 s. anuals aoneda reial d« València

»obré el dret de Its amortitzacions de dit regn« í2*). Diu que li són

deguts 6.800 s., cou largament apar en dit greuge; la desanda és

prosseguida per Maria Banvuelos, Miller i hereva de dit quondam, Es

resol que dit greuge no ha lloc sobre dit ««rvei; aab tot, «s condeana

el r«í a fer-li pagar a dit Gonçal els 6.800 s. més el que haurà

corregut, de les pecinies d« dites f tort i trac ions.

19 ACÁ, a, liria, li» f. u.

20 t»l «r* •• v*«, »»»m« *1 •&*§*, po«t«rlor*MU, *1 r«i «ME «M* «M*** llttl*

dit 4r*t.
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i Llorenç Maílol, argenter, present* grtiig« per 1.000

lliure« d'un« perl» que lliurà al rei catòlic per la quU li donà un*

expectativa del priaer ofici que raques, la qu*l BO es co»pH. Atès que

9'b» «contentât Me rflta expectativa confirmada per »a Majestat i n*

renunciat, declaren que no eg greuge ni procedeix. Dettana taabé 33

ducats per tres tercer d« 1« quitac ió que pretén del rei catòlic coa a

argenter; es declara que ne é* /f r ruge ni ha lloc, encara que, atea que

•ostra albarana d'escrivà de ració de dites terces; iot seguit e«

proveen que si dins dos anys vinents »o« t r ara dits albar&ns, li siguin

pagades dite» terces. Tumbé de*ana 400 ducat« per quitacié que prenia de

1"infant Ferran, pretenent qye en la cautela o cartell del rei catòlic

ell fou aasentat; es declara no »er greuge ni proceír, i que siguin

salves ses accions (és a dir, se li fa una reserva de drcti, d'accions).

Finalaent dea&na totes aquelles tercet degudes a Ferrando Badoa d«

la gràcia que «1 rei catòlic li féu de 60 ducats anuals durant la vida

de dit Badós, de les quals dit Nal loi té lloc i re»».ó. Atès que cons'«

d' »a intenció, es cendesna el rei « pagar dita quantitat de 60 ducats

l'an/ de 1S15 al 22-g*n-l516, data de lu »ort del rei).

• Salmrist

Trobes rec 1 »...ac ions dt quitación« del capellà aajor, d'agutzil

extraordinari» d'&dvocat fiscal, de nottri i arxiver reial, d'escrivà de

•efcistre i d* aanasn»nt» de coadjutor c's! «estre racional, de regent la

cancelleria o d'obrer aajor, per exeaple.

tS20f2f,i: l'abat i el convent de Santes Creus deaanen les

qui tacions degudes a l'abat don Pedro de Mendoza, quondam, abat de dit

•onesiir coa « capellà sa jo r 4e la regia capella; atès que el«

testasenlar i s del rei catòlic han declarat en lavor de dit aonestir, el

rei és condeanat per 16.720 sous (segons la sentència dels dits

t» xtaa«ntaiis).

lMflf&ttg« sossèr. Pere Altariba, agutzil de «L- Majestät, deaana la

qui tac ió del seu ofici d'agutzil extraordinari, per una provisió del rei

catòlic dada a Burgos, el 14-s«ig-1512, on «anà que li siguin pagat« 4

sous el dia «obre els drets l eoolupents de la lloctinència de

Catalunya. E« decideix que sigui pagat íntegrament i li ni gui *factuada

la provis ió.
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lIM.Ty.11w i* vídum Vid»l, «u lier d« Martí Vidal, quondam, 1

hereva s*v«, recia«« cert*« obre« per «11 fete« a S*!«*«; até« que

conata que kl «erví gran teap«, ta condena «1 rei a pagar §0 lliures

per tot el que ptr dit» ecaaió podia deawnar (21).

|flpitpltli: a isser Jerori Malet, doctor, «ucceint lisaer Frécese

Malet, quondam, advocat fiscal i regent la cancelleria, presenta gieuge

per la quantitat de dos al bar an* d'eacrivà de ració de dit Francesc, T

la quitació de dit ofici, els quals prer.en suaa de 1.483 lliures 6 sous

8 diners, de lej quals han estat pagades §14 lliures 17 sous. Restarien

a pagar 968 lliure« 9 sous 8 diners. Es condeana el rei a pagar-les-hi,

restituït l'albarà al Mstre racional. Presenta un altre albarà de 36

lliures degudes a Esteve Malet, pare seu, quondam, lloctinent de

protonotari, aab albarà d'escrivà de ració dirigit al protonotari,

pagadores de les pecúníes del eegell; es dec 'ara que el abatre racional

li hagi d'acceptar en concepte de llegí tica.

IOS f18r Francesc Carbonell, notari, esc i i va de sanaaent i

arxivrr, quond**, ço« a fill i hereu de Pere Níquel Carbonell, pare seu,

notari i arxiver reial, quondam, continuada i prosseguí la (la desanda)

per Elisabet, auller Í hereva d» dit Francesc presenta una r--?cla«a -ió

per 504 lliures degude» a dit Pere per la quitació ordinària de dit

ofici, del p» del r*»i catòlic, de 4 sous «1 dia. Coa que const« d« »a

intenció m/er »Ibartat Q 'enema de r ací ó (n) es condeana el rei a pagar

dita quantitat a dita vídua, restituïts el* al bar «ns al aestre racional.

lS20.ragT!B: Pere Joan, en no« seu i del seu fill Rafel Joan,

presenta g r eu f*: consta ser- li deguts de teaps del rei catòlic, coa a

f ser i --à de registre i després de aanaaent, i a dit fili coa a escrivà de

registre, «oïts albaran» d'eacrivà de ració de la quitació ordinària; í,

tal i ço« consta en el greuge precedent {1520,101,16], e» condeana el

rei a p*gar tot» elf aJbaran« del feaps de l r«t catòlic, qyt» ion 29 i

pren» n nu«a de S48 lliures 12 sous.

21 v , , «, i« Meció pivcMiMit, «i 1 5 2 0 . 4 . 1 » .

li I« »»Mènci« diu

f 9W« fur I» m*j*mt»t dfl ait r»/ ctthòtíc / fan 11 »4"* pro*»* m »•• MIMI m l fünf»
ffoämim d»/« «Mj«MMt« O»I M«*J; / y ei Im n*MM *• f*U grttt* //'«^p»r»*T/
. . . m moffèn fl»ltp é» fergno», **nyi>r dv »u 11 us. («*itr* d'« l tr«» r*on«), ACâ, C«,
Mri«, IS, f 2l
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. Elisabet Sort«, sulier I bereva ¿t> Joan Sort«,

quoad**, coadjutor ordinari te l'ofici d* »e«tre racional devana f 00

lliure«; Í Pere Gabriel Montserrat, fill i legítis «ucce««or de Jame

Montserrat, quondam, altre dele coadjutor« ordinari« de dit ofici,

desana 504 lliures 4 »ou« 10 diners, per albaran«, debitor i» i

certificacions d« 1'ofici d« seetre racional. Atès que els esclusent« de

dit ofici no han bastat per a la solució de dits alteren« i que el rei

catòlic ha posat coa à coadjutor «upernuserari Pere Vicenç Mediona,

quondam, contra forsa de reial pragsàtica i que dit Mediona ha rebut 946

litare« 1 sou 6 diners en perjudici dels salaris ordinari« de dits Sorts

i Montserrat, es condesna el rei a pagar-los *olasent 946 lliures 1 sou

6 diner« entre ells a sou i a lliura coBpartidors, prestada eaució

idònia. Quant a la restant quantitat a cosplisent de paga de dits

albarans, declaren que els sigui pagada en i «obre els esclusentg de dit

ofici, on hauran de ser preferits a d'altres crèdits.

ïS20r117.llw: Joana Beneta Mercer, culler de sisser Antoni Joan

Mercer, jurista, i filla i hereva de Nicolau Pere, quondam, escrivà de

•anasent, presenta greuge per 120 ducat« a dit quondam degut« asb

albarans d'escrivà de ració per qui tac ió; soguts pel« greuges aban«

declarats de In vídua Carbonell (105,16) i Pere Joan i Rafel Joan

1106,16), es condean« el rei a pagar-los-hi.

lS20t125.1frr: Violant Torrent, suï 1er que é» estad* de «iseer

Jause Torrent, quondam, regent la cancelleria, roc lasa certa quantitat a

ell deguda per la seva qui tac ió de regent pel rei catòlic; i en nos seu

i cos a procuradora de Prar.cesc, Jaus« i Violant Torrent, i encara

desana ~os a hereva de Lluïsa Torrent, filla seva i de dit quondam, en

virtut d'una provisió a»b constitució de salari, p«r resta del qual "I

dia de l'òbit de dit quondam erep degudes 1.200 lliures. Cos qtie el«

proveïdor« de la darrera cort de Lleida digueren que dita provisió fos

efectuada a Galceran i Violant Guardiola, fill« de dit quor¡d»tf es

oeclwra que dita provisió sigui efectuada ala dits Jaume, Francesc i

Violant Torrent i a la dita Violant per la dita Llufsa que succeeix.

1S20.128.HK: «i««er Joan Pasqual, doctor del reial consell,

reclasa II.000 lliures per salaris a ell Í a sos predecessors degut«

pel« oficis d'obrer sajor dels palau« reials, draasaner i custodia de la

drassana i escri'à de les despeses, i per esclusent» Í guanys cessats de

l'ofiei de veedor o faedor de galeres, entre altre« coses, «o dit greuge
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largaaeat contengodes; ateaa 1« sentència d« 1* cort

itir 4*1» Prarei menors M favor te l'agent 1 d« Ben»t Pasqual fill

seu, quoad**, promulgada, í afer«* mèrit» del procés, m condemna el rei

« pagar-li el« «alari* (").

1IM.lia.tl»: 1« vidu« Peralta reclami 42.405 sous 4 diners i

•Alia per la resta del temps que aossèn Guille« de Peralta fou tresorer

del rei Joan. Is resol que días un any siguin els comptes exhibits i

liquidais, i es pagui el degut a dit Guille« deis béns del marquesat

d'Oristany.

* Gràcies i consignación«*

1&20.2.1»: Francesc Ra« recia«* una assignació de 60 ducats l'any

donats pel rei catòlic i consignats en Nàpols. Es declara que li siguin

pagats, «és les pensions degudes i no pagades en les coses consignades

«n el S4»u privilegi, no obstant qualsevol suspensió feta per sa

Majes t »t.

1520.13.2»: Llorenç Nalloi, argenter, rec lasa la p&ga d'una

consignació de 180 ducats («oneda de SàpoIs) que té cessionaún de don

J nan de Lacar r a sobre la dit» tresoreria. Es resol que li sigui pagada

Id quantitat ces»ionida en let coses consignades segons forma del

privilegi de dit Lacarra, així de pensions passades ço« esdevenidores,

no obstant qualsevol suspensió per si. Majestat feta,

1520.lSf3: Rafel» Garriga, «ni 1er de «ossèn Gonçalo Banyut-los,

quondam, per certa consignació anual sobre les salines de la Nata; en

condemna el rei a pagat a la vídua o a «on procurador la pensió de 2.000

sou* l'any «eneda real de València, consignada «obre els e«olu«ents i

drets de les «alines, des del 15-jul-1815 inclusive a 30-juny~lii9 (2<).

1520.39,6y: na Franc ina I sana, reclusa una cautela de 10.000 sous

d«l rei catòlic, consignats sobre la inquisició, de la qual una part ja

ha estat pagada pel receptor d« la Inquisició. Is declara que ¡i sia

efectuada ¡a cautela dels Uns consignats.

29 v, r*p*n4u («a. •, itrr, t, it

24 ta pr***M i M r*Ml «afer* *i f*t «M* M ta hMut «H! n'k« p«rc«b«i «la «•eluwnt·

i d« dit« *«f»l«.
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JAUB« V i »«r deaana 1.000 floriu proaesos pel rei

catòlic m ajuda, d« MM c«s«»ent; «t*» que coa*ta ei Im mm intenció, «1

rei hi è» condeanat, l'agent n'ha d* restituir la cautela.

|̂ 10TafTfw; Joan Nirall«*i «e» t re m ter-logia, recia«« 15 lliures

cons i (P adés pel rei catòlic sobre la croada; e« decideix que li sigui

efectuada sobre elm béns consignats; quant a les altres coses deaanades

coa a creditor del cardenal Surrento, no procedeixen i es reserva dret a

les parts en un altre judici.

JJM*21*lCi: »o j sen Perot Pujol, agutzil, recia»» una casa, el

salari d'agutzil extraordinari i §0 ducats l'any de què li féu gràcia el

rei catòlic. Les dues priaeres, sen desestiaades, albor« que es reserva

dret a les parts. La darrera, s'estiaa i es condeana el aonarca a pagar-

li el t|ue li és degut fins al dia de la sort del rei catòlic.

1f>20.B2,ï2: aossèn Joan Vivers, COB a hereu de »ossèn Miquel

Vivers, quondam, son pare, i en cert altre nom, deaana ser pagat d'una

consignació del rei catòlic de 312 florín» sobre les rendes dal

aarquestt d'Or ist any i del co»tat de Gociano; es condeana el rei a

pagar-li en dît nom el degut fin» ai 12~a&ig-1483, en les coses

consignades.

* Censal**

lS20.12.2r: Toaàs Puig, ciutadà de Barcelona, presenta greuge per

certa evicció d'un censal a ell venut per P. Badia, quondam, receptor

dels béns confiscats per heretgia i apostas i«, en noa i per part del rei

catòlic. Es declara el rei ser tingut (és a dir, obligat) a dita eviccíó

posada en dit contracte de venia, alhora que se'n decreta l'observança.

IriiO.MffiT: aossèn Benet Perpinyà, prevere, obtinent «1 benefici

de sant Pau i sant Jauae instituí't en l'església de Pedra Ibes, presenta

greuge per pensions degudes d'un censal de 18 lliures l'any; es resol

que sigui pagat fins la present jornada, del teapa ençà que ha obtingut

el benefici, en el* béns consignats en dit censal.

1520.4S.7; aossèn Gaspar Blanes presenta greuge per 4.000 lliures

per pensions d'aquell censal que rep en certa por-:ió sobre el dret de la

queaa i de les ceques per l'obligació feta a aossèn Raaon Blanes pel rei

Martí (és t» dir, des de fa aés d« cent deu any«!). Es declara que 4it<»8

pensions siguin pagades de 1«« r?sea consignades,
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< «1 «fette de Barcelona present« greuge per observança

cootractti et cenwl» («*) créait, w p*r Alfons IV, d« pensió

«mil d* t?. Mt MM i 4« prea i propietat è» Í?. SW lliure, (l'any

1429), i m altre pel r*i Joan, de pensió de S. 680 mm» 1 prea de 12.100

lliures (l'any 1460). li« proveïdoïs resolen que M Majestat faci

provisions executor ials per executar dits censal» i pensions degudes, i
28per obseivança de la sentència donada a la cort de 1503 (' ) pels

provisor», ço« »igui diu 9 entend» ivdicimm ta curi» datin i confirmat

per sentència dels previsors d« la darrera cort de Lleida. Respecte « la

petició que el rei no pugui fer consignacions sobre el Marquesat

d'Oristany ni transferir- lo en perjudici dels cénsala, es declara dit

greuge 00 p roce »r al haver lloc, i es reserva dret a les parts.

Galceran Miralles presenta greuge per diversos

censáis, violaria, cases i altres béns que foren llevades al tesps de

les torbacions 1e Catalunya a soasen Bartoatra For »ós (a) Miralles a la

ciutat de València, per «añonen t del rei Joan. Es declara que, feta

priser diligència contra els possessors í dctenidors d'aquelles, i feta

request a ai regent la tresoreria de València perq-iè intervingui en la

defensió de dita causa, si després de feta desanda, en sis sesos no li

sen restituïts, que ta Majestat hagi de pagar o fer pagar la valor de

dits béns, sobre el sarquesat d'Oristany í la Mrttessoria del rei Joan,

entès que abans d'executar dita sentència hagi de tenir llet r«»

executòria!* del rei, de son lloctinent general o, si no, del portant

veus, i reportar davant aquell» les diligències qu« hagi fet.

Modalitat que pot ser reconduïda als i »por t s reconeguts per les

detencions de ¿os i pel valor del bestiar pres pels foixencs.

lK10Talttw; Pere Ciurana, »ercader reciaaa «1 sou i danys d'una

na« detinguda per »anaaent del rei catòlic; el rei ei condeanat a pagar-

li 160 ducats, prestat« cmució idoni»,

' Joan i Gaspar Pujades, ciutadans de Barcelona, redasen

dany» per la detenció d'un« caravel la pel virrei de Nàpols: es condema

el r«? i a pagar tiS ducats d'or o el seu valor, prestad« idònia c&ució.

(*S4. C, Mf?, f. 14-1«» J.

2* I« r*f*f*l«*n • 1103,11,11
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iKM.Tft.il! d «Índic de l« universitat d« U vil» d« Sala««,

contra «1 procurador fiscal i don Diaes Requ«gen», capità del castell de

Sal*««, presenta greuge perquè dit eon Diana, diu, ne pot tenir la

batília, i Caribe per tal que e« pagui ape1 lar de le« sentencie» donades

pel batlle, entre d'altres coses. Es declara, quant als c ps de bestiar,

que s'observin les constitucions; quant a la batilia, .«Is provisor*

donen als homes de Salses facultat que es pugui ape1 lar il rei o sor

lloctinent o a qui correspongui en dret de les sentències donades pel

batlle; quant als altres capítols, atès que no consta plent men t de les

coses preteses, es reserva dret a les parts en un altre judi- i.

1520.129.20r: Bernat Palia, sereader de Barcelona, demana, d'una

banda, que li í i fui pagad c. la presa de la se v« nau pels francesos; no

procedeix i es rer-rva dret a les parts, contra aquelles ¡.-ersoneu. De

l'altra, rec lasa el residjm del sou de dita nau; es declara que siguin

pagats 245 ducats 6 sous 2 diners, atès que n'fta produït (és a dir,

exhibit, aportat) fis trasllats autèntics, restituint els originals de

les lliurances, «es 100 ducats pels danys rebuts.

1520f130,21: »ioser Rafel iiu, Miquel Riera de Perpinyà, Bernat

Tard i u, Joan Ran*111 i altres, presenten greuge pel valor del bestiar a

ells llevat pels vassall« de madama de Foix i pels danys rebuts. Es

declara que siguin pagats dels béns i llocs » tersas qu¿ el rei catòlic

hagi presos i ̂ xjuirits de sadas« de Foix, feta la liquidació davant de

jutge competent, salvat ei dret del procurador fiscal, si er* preferent.

* fixier rocs*

1520.37,6: fra Joan Torre», cosanador de Cotlliure, -i'Orla i de

ftonpàs, demana l'esmena d'una casa i capells derrocades pels francesos i

incorporades al castell de Cotlliure, la qual obra s'és prosseguída pel

rei catòlic. El rei és condemnat a pagar 200 ducats. Quant s les altres

peticions, até» que no és estat instruït procés, es re»«rva dret a les

parts en un altre Judici.

f JuriBdiccioas*

1120TM,tf: Pere Rason Vicenç Srataenst deaana que el batlle reial

posat en el tersw de Santiga sigui remogut, i que no hi pugui haver sine

el batlle de Barcelona; per observaaça de Jes constitucions, es declara

que el batlle reial éeo ésser revocat i remogut de l'ofici de batlle

reiil com sigui oficial nou.



*

ttf

pubill« Natal í presenten greuge pels dany»,
despesea i interessos per LA captarà de Baldi r i Natal!, avi seu, feta
per Maaarat del rai catòlic, la condemna el rei a pagar*loa 1.000
lliures per tot el que puguin demanar per dit» causa.

* D'sltre»*

En aquesta categoria residual acostuaa a aplegar-s'M tot allò que

no ¡i« trobat, a l'hora de classificar els greuge« de la réunie en

qüestió, una categoria individualitiable respecte als interessos de

l'exposició.

1520.2fl.S; Antoni Torres, presenta una suplicació sense

especificar el tipus ni l'objecte de la reclamació. Es condemna el rei a

pagar-li ela 160.000 BOrabat ins moneda de Castella que, per sentència

dels testamentaria del rei catòlic, consta s«r-li deguts. L'altra

petició és desestimada ¡ se li reserva dret per a un altre judici.

l520.32rST: el síndic de la vile
 ; universitat de Tàrrega, demana

que sigui declarat que dita vila no es pugui separar de la Corona reial

d'Aragó segons els privilegis a dita vila atorgats; es resol que dita

vila hagi de ser unida a la Corona d'Aragó segons els srus privilegis.

1520.4?.fi»: «i síndic del capítol de U Seu d'Urgell, i altres en

«quell adherents, presenta greuge contra el procurador fiscal i/o contra

el síndic d'Organyà, demanant que sigui revocat cert privilegi atorgat

per la reina Germana com a lloctinent general a Organyà, confirmat per

sa Majestat, segons el qual Organyà té la facultat de reparar certs

ponts i poden exigir dels pastatgers í bèsties cert vectlgal; els

provtïd&rs, mtèm que 4it dret es pot i ha convertit a 1 'interès

particular de dit* universitat, declaren que dit privilegi i l'exacció

del dret d'aquell siguin revocat*.

Í12afiftfw; eli administradors deia bacins dels pobres vergonyants

de les parròquies dt Santa Maria de la Mar i del Pi de la ciutat de

Barcelona presenten greuge sobre 1'execució que no s'és manad« ni per sa

Majestat, ni pel justícia d'Aragó, lloctinent, del justícia ni batlle de

frafa, m virtut de lletres subsidiàries de l'audiència del portant veus

de governador a Catalunya, sobre l'exacció del reclam per ells exposat

de 300 lliures contra la universitat de la vil« de Fraga. Atesa la
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negligència, e», declara fu* el rei hagi de dar-hi obra i acabañen t, i
que el« siguin pagadet le« despeses, din« un any a partir de la
publicació de i* present sentència, prestad» caució idònia. Es proveeix

que «i pausat l'any no s'han pagat, que le« pagui el rei (en «1 qual cas
li cediran el« dret«}.

lS20.69.lQv: noble dona Guic«ar Castre, »uller de Felip de Castre,

quondam, contra el procurador fiscal i / o el batlle general de

Catalunya, desaria que sigui cancel lada una eipa^-a reial que el batlle

general de Catalunya ha posat en la baronia de Lluçanès; atès que ha

estat donad« sentència per dit batlle, gue dita sentència sigui

efectuada i executada.

152Üf79T12: «ossèn Francesc lontbui presenta greuge centra el

procurador fiscal i el sots-veguer d'Igualada, de»anant que siguin

revocata uns actes del sots-veguer; es declara que siguin revocats, i el
sots-veguer ¿s absolt de dany i injúria, alhora que es declara que la

decisió no perjudiqui la v i l a d*Igualada.

1520!131,21: don L lu í s de Beauaont, conestable de Navarra,

presenta greuge per fer l luïció de les rendes de 1&. v i la ce Castelló de

Farftnya, les quals estan aab carta de gràcia eapenyorades segons la

proBesa a ell feta pel rei catòlic. Es condeana el rei a fer lluïció de

dites rendes i » servar la proiesa feta.

152Q.134f21v: aossèn Bernadí d 'Avinyó, i altres en la suplica ió

anoaenatc, presenten greuge per tal que sigui servat i efectuat el

contingut en aquella carta prodi.da en un procés fet davant els jutges

de taula; es declara que no sigui fet perjudici a les parts.

Observacions aobre ela gre ge a

D'ar.tuvi cal remarcar que és precisa»tmt en la cort de

1519-20 on es detecta una tendència Ja gairebé absoluta

devers l'increaent del nombre de greuge» de cort

sentínciata, la qual arribarà, b«n bé, fina a 15S4 ("). Si

27 D«ot«co U troléncU emiMiïi, UrtiMUv«, M noabre t «taotot*. »ot i q.i«.

p»*tiBl«Mit, é»lm 131 4« lit* * iMMMrt «l« 115 d« 112«; w* «J«»fré» tel* 211 d«

1S33 tindran •!* 191 é« 1S3?, *! fet «IM dairer« d*l» 270 4* IS4I fmtarM «Ib
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bé e» tract» noaés d'una tendència Am manifestació evident,

*1 fet es veu confirmât, et» aquesta cort, per 1* inic i d«

1* ascensió del no»bre d* greuges estimats al llarg del

segle.

È» en aquesta cruïlla d« 1519-20 on trobem un parell de

dades »ignif icativea -probablement força »et

interrelacionades que no sembla- que cal considerar amb un

cert deteniment; en primer lloc, el nombre tan elevat de

proveïdors de ¿reuges; en segon lloc, l'inici del creixement

•obre el nombre total de reclamacions que acaben essent

estimades.

Pel que fa al primer aspecte, és la cort que compta »«b

un nombre de jutges de greuges més elevat, gairebé el doble

d«l que »era l'habitual, fts un fet totalment excepcional "ne

el monarca nomeni trenta-cinc jutges, disset per part seva i

divuit elegits per la cort, é« a dir, sis per part d* cada

estament .

No oblidem que els tractadistes coetanis de la

institució, com ara PEGUERA, o SA1ROVÏEA, ja deien que "...

acostumen de ser divuyt, ço és nou anomenat» per part de la

Cort, y nou per pmrt de »a Magemtat ..." (M). En els

períodes anteriors al segle XVI, el nembre. de pro\isors

podia ser irregular, i oscil lar, trnt en el nombre total de

membres de la comissió, com en la proporció en 1« seva

composició interna; així, p. ex. en la cort de Sant Cugat de

Ml em lli?; «* tot, IM ilfwinei**, •«• •!««•*• »w no Mr »n«i»nif icwit». t i»

l« 1 tata programi«« »mtutimt*

.... ff. 121, coincifeii ••» *1

12*1 SABKntfc,«. r*r««Mi«l , p 12
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1419 «n foren ne»en ts no*«s nou. i, ocasionalaent, e« veié

transgredida 1* coaposició paritaria entre el rei i 1« cort,

ja que noves dos ho eren per part del rei, i sis provenien

de la cort i que nan ten i a la proporcionalitat entre el« seus

estaaents (**)• p*r no citar »1 cas stés conegut en qué

a'encomana A la reina la resolució dels greuges en la cort,

conjunturalment singular, de Barcelona de 1481 C*).

Pel que fa al segon aspecte, és en aquesta cort que es

produeix una inversió de les tendències inicials del segle

(*M i, del total de 133 greugts presentats, se n'esvimen

56, que en representen un 42 X; comença, així, una línia

d'actuació que- >ode« considerar Ascendent fins a finali de

segle {«).

Des cl'l punt de vists d'estructuració i

d'institucionalització, a la vista de la docu»entaciÓ

consultada, és precisament en aquesta cort de 1520 on

apareix per pri«er cop en 1*enc«pçala*ent de les sentències

de greuges, la figura de la gubrogmció.

La subrogmcíé, en el nostre cat, consistia en la

substitució d'un d'aquells jutges de greuges elegit per

algun dels braços o pel «enarca, per una altra pertona de

qualitats »iailars, que passava a ocupar-ne el lloc respect«

:. in.T,j (f.n-ij. «sp. r. ü».

-° »iU-CASOM. Lfi cur«*« a* terc»J«M . . . . p. 105-107 i·l pod*t qu* ** do«w • 1«

r*iM *• con>tttti*U *1 mm apMAta ducv»*ot«l IMJB It, p- 24*-2SO).

II« (rcug** ••!!•• t • «n l»« tr»» cor í s Mt*ri r» HO »up* troti, »o rap c»«, «1 Si

S; mimi, «1 IMS, u>. 21 X; «1 l·lf, «1 • S; I *1 till, *1 II S.

U la pr«>iM rwunió te «ert, l*«nr l·II, tindrà j« m •• t d» |r«u««« MtUwt«, f i n «

•rritMr. p. •«., «1 il t d, total ét petición« pr*>* U »d«» »l 1ISS.
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• la tasca d« resoldre 1«« reclamacions presentades.

Normalment, aquest supòsit «olla produir-se, atesa la llarga

durada de la comissió dels proveïdors, per alguna causa

sobrevinguda qu« impedia a l'elegit en priser lloc, de

complir les obligacions derivades del càrrec per al qual

havia estat nomenat. Se'n troba la referència, no pas en els

processo« de cort {3S), sinó en els quaderns de les

sentències (M)( la data de promulgació de les quals sol ser

posterior a la de la llicència de la cort.

És també en aquesta cort on trobea un nombre força

elevat de greuges que tenen l'origen en el regnat d'un

monarca que no és el que regna en el «osent de ser

presentades les queixes per a ser satisfetes. També hem vist

que en reunions anteriors hi havia alguna reclam&ció que

s ' arrossegava, però era més aviat puntual. Amb tot, no hem

d'oblidar el fet que el capítol de cort d'Alfons el Magnànim

a Sant Cugat (1413), és a dir, el "capítol-model" de la

provisió de nomenawent dels jutges, ja recollia -en parlar

de la comissió que es feia als provisors- la possibilitet

que ils greuges que es presentessin fossin "... fets per vds

Senyar, e per J« Senyorm Reyna consort vostra, e ppr Jos

La coai«»iò mol eoMmçar m funcionar -d»« d'ur punt J« v i s t » "docuMtttal'- daapr*«

la raunte, éaapréa d» llicenciada la cort; *1 pttieéa. no és cori*rit ««w

IM i rwcuMln l»« meidend«*, donc».

Mitjançant la compararlo 4»lm aiafit« p*f la cort -yw «mata« al procés- i «1«

W* ate «no»«nata ar al* ancapy«l««»iit» dala voluaa é* l<r* wrnteiM. I«», tr.jb*a l«rs

difaran-»«», a a*«, « partir en 1S20, aa fa «>n»tar «aiirasriaant la c oi «J • c lo é*

aubrtig« f « é» I « j«t gaa «obr»« l ngu t ».
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predcce**or* vostre» iff* glorio** memòria, m per I*« Senioras

flerna* J u r« MilJ*r* (i llur« oficial«]..." (»)

Ara, el 1520, però, 46 que i xe» del total (un 35 X)

responen a actuación* prêteraient realitzades duiant «1

regnat de predecessors del rei. Seabl« que, a la vista del

desenvolupament posterior! pren volada la tendència a

presentar greuges, tant des del punt de vista de l'agent coa

de« del punt de vista del «onarca que n'h« de respondre, per

afers que concerneixen persones difuntes. HOM diria que es

devia cercar, sia de no perjudicar un determinat individu,

sia de no trobar una oposició directa per part de l'afectat,

encara que sempre calia comptar amb la possible oposició

dels seus drethavents. Una altra situació que hi té algun

punt de contacte, tot i que podríem considerar que és

l'altra cara de la uoneda, és el fet que força reclamacions

són presentades, o si més no continuades, pels drethavents

del causant (**).

Dintre dels greuges estimats, 26 demandes (un 46 X),

gairebé la meitat, no sén atribuïbles ni imputable« &1

monarca regnant. La majoria (són una vintena í'7) )

corresponen al rei catòlic, una a la reina Germana (**), una

al rei Martí (*') i quatre al rei Joan (segon). La proporció

M JCáSC, I I I . T , S . f . I l - lS . .«p. 1, II.

M tu »60 caao* tiple«, p. M., la don* vldut. & *1 f*ra* qa» r*ciaa»n, Honwla*«t,

MM aalarl p»r a*rv«i d'ars** e t»«r ra* d'«l(un «Itr» «fiel 4*1 difunt.

IT P. •«.. 1Î26.2.1». lï.awi M,f»î ll.ivî 3f,f; »»•*, 4l,f»; «te.

** Iî20.«2,«v.

î§ 1SI0.4I.Î,
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é« aiaíUr entre els desestimat«, 13 «¿n del catòlic («*),

un del rt-i Joan I (4I)* 1 «is del rei Joan (»egon).

La interpretació d'aquest fet, des de l'òptica actual,

hauria de passar per due* CODSid«rac Ion« d'índole diferent.

D'una banda, el fet que el «onarea, quan co»er.ça el

regnat, Jura les constitucions i les lleiu de la ter-a, i

s'obliga a continuar, servar i respectar la tasca empresa

p«» Is seus predecessors, alhora que, en la mesura %ue

continua llur activitat i els substitueix en la màxima

dignitat, esdevé el cap visible i responsable de les

actuacions (torréete» o incorrectes) seves i també d'aquells

oficials reial» que »ctuen -contra constitucions- *»n

exercici dels seus càrrecs. El »onarca, don« s, respon no

només dels excessos del« seus oficials, sine que també ha

d'assuiïir i ha de fer-se càrrec de les actuacions

incorrecte« dels seus predecessors i de llurs oficials,

»eopre que siguin reivindicades.

D«s d'un altre punt de vista, basat en interesso«

econòmics, val a dir que el sistema de liquídacié de deutes

dels diversos sionarques envers el «t seus predecessors

descansava essencialment er la figura de la mmrmemsanm, o,

dit d'una altra marier«, en una comissió reduïda encarregada

d* 1» liquidació dels deute» del «enarca difunt que passava

per una confignmcíó de béns destinats a satisfer-los, sense

afectar d'altre* recursos de la casa reial.

** »,•«., lli»,S,I, T,l; 21,4, M,Sj •€,!, it.fw, •»,!*; 11.t* «t«,

41 1*2«, Í I,t
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II» »ecanis««s Juradles fornien prou solución* p«?r tal

d* poder salvar for»al»ent la qüestió d« satisfer o no un

pagaaent, 4*1*1 for«rl»ent, tenia una nassa d* béns reservada

per a percebre*n la part deguda; el que solia passar, però,

era qu« la Bassa creditora era tan gran que els béns

consignats (és a dir, reservats) esdevenien de bell antuvi

insuficient» per cobrir el deute, que, é» clar i ço» era

habitual, se satisfeia parcialment entre el« creditors que

haguessin presentat la documentació requerida al procés

(albarans d'escrivà de ració, etc.) bo i dividint entre el»

creditor» els béns consignats m sou i a lliura, é« « dir, a

prorrata (4J), Aquestm solució uferi« als provisor«, »ntre

d'altres í11), l'avantatge que pe-actia baniejar

sÍ8te»àtica»tnt totes les recl«»acíons procedf»nts dels

deutes i mitre« co«pro«iso8 dels prederessors del rei (p.

ex." gràcies, privilegis, ajudes de costa, etc), alhora qu«

se «abia, d'antuvi i en una època en què el diner que

circulava era «és aviat escàs, tspecial»ent per causa de les

grans despeses de la casa reial i de It i guerres als

diversos territori» de l'iapen espanyol, que no caldri*

recórrer » d'altres partides de recursos -perquè for«al»ent

V. *1 capí tul dadle* t ml donatiu, immur-m. i\.r. o» {•*•* «BtetaMMt *1 MB

43 Mr al f i»c , ara 1« Mn*ra é'otligar «l «tote é» MM al pB*iMnt d u n t » » ctoul·l«)

inc»rt(«), «Itor« go« »'«¿ornava per • MM MMM po»t«»»or, tariM it«c»rt,

t ' a t t tv i la t <.itarior et ratlaamr la dif»r<-x. la >ntr« *i «w »'ha*la »atisfvt 1 «I

total Ml



taapoc BO »'hi podria- que no fewln le« explicitassent

deter«ir.r.de« per fi acute en qüestió (4<).

Globalaent ho» pot classificar els greuges estimats, en

funció de llur« repeieussions, en tres terços -aproximats-:

Una tercer« part (2J peticions) que comporta una

càrrega econòmica -expressada en un i»port de diner- que

afecta direc»a»ent le part reservada del donatiu. En sen

exe»pies, la peticié d'I. Victòria (4,lv) p«r 300 ducats per

obres en Salses; la petició de Jau»e Córtala, paraire de

Perpinyà (16,3O: la d*»:»anda de fra J. Torres» coaanador de

Cotlliure (37,6), per l*e»»ena de 1« cas« í capell» per

l'obra del castell, per 200 ducats; entre d'altre» (45|.

Urà tercera part (Ifi peticions) que no afecta el

dor»ati«i i reverteix sobre ela bíns objecte de la

consignació, ço« ara *»1 ras de Francesc ia« (2,lv), per una

assignació del rei catòlic con*ignt.Ja en Màpols; o el de

Llorenç Mallol, argenter (13,2v)( per una consignació en

Nàpols; © la petició de Rafeia Garriga (15,3;, per una

consignació anyal «obr* le« salines de La Mata; entre

d'altres C4«).

La darrer« tercera part (IS petición»), de resolucions

Jiv^rnes, no seapre traduïble» en una quantitat economic«

concret» i determinada, f» en aquest darrer bloc que cal

»ituar les resolución« »egüent»: 1» petició que fa To«às

M Arri«M* un Macat 91* «i* fr*«*** »«rvir»n. •Ir·.i····.it. y*r t*, limr

4S Ne« C»MM: HM.il, i; il.f; M, f, M.M; 77.11; fl.lU. U. 12«: »t«.

** «w» t«»«»t, tltt.ll.l» lT,i M, r, «s, t «T. TV, s» t f f . t «
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Puig (12.2v), ciutadà d« iare«lona, p«r l'evicció d'un

cental, en 1« qual es declara que el rei é« tingut a fer

dit» eviecié; o Ir sentència que Äconaegu^i? el síndic de la

vil« de Tàrrega» que fa declarar als jutge» que ia dit* vila

ha de ŝ r unida a la Corcna d'Aragó segons els seus

privilegis; decisions que es podrien considerar vàlides,

sobretot de» d'un punt de vista formal, però que plantegen

algun« dubtes a nivell funcional.

Cal destacar que en aquest« reunió no he« detectat

recl««acions de greuges que portessin causa d«» sentències

dictades anterior»ent, » diferència del que, ço» veurem,

«'esdevindrà en 1* reunió següent de l'asseablea.
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Cort d» Kootmó é» Iff« t 1 )

Havia entât convocada el 27 d« itarç p<*r al primer d«

juny. La propos.icié de la corl v« »*r fet* -insòlita»ent~ el

•até i x dia pri***r de juny de 1528. La cort fou llicenciada

el 16 de juliol del aateix any.

El braç reial elegí el» seu& jutget el dia 11 d« juri}*

{^). La provisió de la suplírmelo que presentà la cort per

tal que el rei noB*»né» el» jutges de greuges fou donada el

30 de juny de 152S (3). El »or.area hi designà don Joan

Cardona t canceller, Frederic Honorat Gualbes, vice-

canceller ( Francesc Gralla í Desplà, »estre racional,

Cristòfol Icart, batlle general, Jau«? Ferrer, regent la

tresoreria, Joan Sunyer, Jeroni Dal»au, subrogat en lloc de

«iaser Felip Ferrer», Bivaer Martí Sunyer, subrogat en lloc

de »i»»er Miquel May, i »is»er Francesc Castelló advocat

f i acal. La cort ele¿í, per part ye l*esta»ent eclesiàstic,

Joan Miquel May, abat co«and«tari de Sant Benet de Bage*,

Joan Guerau Ballaré, ardiaca i canonge, síndic d»l rapítol

,' Imtttèmet»* ACà. ta, Vtfam, 11; AC*. OI, Prac***oa em cort, 49,

«tt. C, 1919. «CA, C, 1«T*. upixtu*» Mà, C, »-4«; Comptrt ¡m»ntt: «U, C, IMt;

D» t f * : MU. C, IO«1; frcx»»-it>* aoa* Ma. m, rrw*+ao» à» our t. «I, Mfi, 6,

itii/i; r> ivttâfK ftCA. C. 10*t/2. ad, C. ttli/«; milttmr: «ÇA, C. Uil/1; àCt,

f, U l l / l . r»j«¿: «CA, t, l·ll/2; 11̂ 1, CC. Corts. tVt-M/I t S, AÜm* ••, *»-

MM, f. M, OMBLIV / mXft, te« ^r«#* .... 9. Mi-MS; HMIGaAUMI / aAM'«Dt,

»i*r-; ,« 4* la ¡»iíflatión .... VII (IM&i, f, IS1,

2 AC A. C, Ull/Í, f. 13.

5 ACA. t, 191911. I, «|.««v$ «£*, C. I·1«/I. f, liv-14, ACA, C, 1 9 1 1 / 1 . t «**, «CA,

e, i*l*/i. f. Ï«Y ;«». i tw
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d'E1 n«; aosven Mare Vol tort caronf» de Lleida i procurador

4*1 rev«r«ndí»»i« cardenal bisbe de Tortosa; per part de

l'estaaent «i litar, don Pedro Rocabertí, Gaspar Eianyuelos,

subrogat en lloc d* Perot Doneja, donzell, i Francesc

Sant just i Guixar, cavaller; pe part de l'eslanent reial,

Francesc Bosc* ciutadà, conseller i síndic de Barcelona,

Joan Mitjavil« d« Figueres, i Francesc Jordà, subrogat en

lloc de Jay»e Martí, síndic de Vic. Tot seguit juraren el

càrrec í1).

S'acordà de concedir «1 rei un donatiu fins arribar a

yn tottl d* 2ÍO.OOC lliures barceloneses (s), quantitat «n

la qual coincidiren **1* est»»ents i els oficials reials

d»»pré» de nf-goc i «c ion« i d'un« oferta prèvia qye ascendia a

250. JOO ^ liares I 1!« P** J total, un« tercer« part quedava

reservada per « "satisfer" el» greugem t1).

Lrft mmmténc¡»8 em 1528

PM̂ itfi : ¿reufas sentenciats 182» estí»*ts 131 {72 X},

de»estí«i-t» 51 (28 *).

1 »r' or. t*

Pel que fa • l»s gultmcionm ió salaris}, de les 41

sentencie«, noy corresponen « recla»acioTS pel nalari de

»c*, c, nn/i, r, «§v-it.

«e*, c, UM/I, f. M «i, *e*. c. i »i*/a f. u* M «e*» t, i·ii|i, r, ssv,

«. l·ll/t, f. M. 1 tMM nOSBtStl I f»Uj|. l+* «»rt.« .... f, IiS.

«c*, e. i·it/ï, r. •§-«•«, t, t«AÉ ÉGI, «, ttii/t, f. itw, f. n-iiv t r. tt.

•* * ai», pM«r i«t «WBBtitM« «** **illtfl«HM«â» I»« »«it*i»n»». ACÁ« C, l«t«/2.
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g«ntilho»e d« I* guard* i custòdia d« «a Majestat, un delí

quals é* d* Nàpols (*); tr«s men d* capellans d« la cnp*lla

d« sa Majestat (*); tres sen d'escrivans f1*), un» el de

rac16, 1 do« de aanaaent; tres més sen d'&gutiils (!I), un

d'extraordinari i do« d'ordinari«; i tren aés són referents

a l*aftci de «*«tr« racional (ll), jn del »ateix «e»trc

racional i un d* coadjutor extraordinari i un d'ordiridtri.

Dels ofici» d« lloctinent general (lsh d'advocat

fiscal í14)» d« ABU 'Cinquanta llances d« Perpinyà" Í1S), de

capità d'infanteria a Nàpols í"), i de guiere« C I T J , n'hi ha

due« sentències. Mo»és n'hi ha un ens, dels de secretari

(ll), de coper major (**), de governador general del Ros»ellé

(M)f de procurador ¿«ner»l de 1» regia rort (21)i i de

i«

11

li

is

14

tl

1*

II

II

Jt

10

11

fcan »I« fra««« I.»v. i.lv, 7,1». 22.S», 24.6 M, 10, M,li, 124.J4. t «I Sí.15».

Son «1 },!-.; 14.4; li,!?.

•en *l ff.tfv, t «I« 92 2» i II?,U«.

Vifi «1 -«.I0v; 1 *1« 19,i i IP,S,

II 41,13«; *1 ïi.4»; i «I Itl.l«,

•1 '«,14 i 161,43».

li «t.IS i »8.25.

II T«,20v i 7«,21.

fi I«,II* l lî.ii.

•i M.»v t IM,If,

II If»4*.

.1 SI.I«.

•Î il,I«.

u ill«ai*.
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•es t r* Mjor à* l'obra 4« Sal »es ( M ) . Resten sense

concreció d'of ic is vuit greuges ( 2 ' ) .

IilBtltly; ««»»«n iMoa Planella desana 156 */j ducats per raó de

la qui tac ió d« 200 ducals que rebia OM a gentilhose de aa Majestat;

vistos els aíbaran» d'escrivà d« ració, »e li concedeix cog a deute

1 i qui fi.

liü,fit|w; BOMèfi Joan A l b a m l l pretenia greuge per 350 ducat«,

per la seva quitaeiÓ cos a capellà d« la capella de «a Majestat; «*

condemn* el rei,

Bosaen Francesc Junyent, cavaller, es queixa per 166
2/j ducats de la seva qui tac ió coa a gentilho«* de sa Majestat, asb

albarans d'es-rivà d.1 ració; vists dits albarmn», e> eond««na «»l r«i.

IÍM f ï f t if: Miquel Va 11 seca e* queixa pela 335 ducat« del seu

salari de gentilhoae de la guard« de »a Majestat, asb albarans d'escrivà

d* r, r 16; vists d i t« albaran», e« condear.a el rei.

1528, 10f 3: Ferrer Joan, porter d« la -ègia cort, reclaaa 2Î4

l l iurest p«r la qui lac ió d* 2 / dia qu* té contignada »obre la

t"f»or*ria, per sustentació teva; vist dH privi legi i la relació d«l

regent la tresoreria del «pi« li és degut, es condeana el rei.

tiMt|arl«! i« noble dona Violant Cruïlles, cos a tutora i

curadora del noble Carien ta*, f i l l »eu, r«cia*a en el seu nos 4,000

•ous p«lt Herwei* del seu pare L lu fa tes, guooémm, governador del

•osseilé, per na Majestat confiraat»; vist* el p r i v i l e g i i ia

'•r.nf irsac. ió , es fondran« el rei.

! vonèn Bernat AlBogà%er, paborüe de Manresa i cipellà

d* la capella de «a Majestat, r*»claa» 25.000 «ou» p*r 1« seva qyí tmcíé,

asb albarans d'esrrivà et i ací»; «s condesil» *•! r e i .

IÎJ.JT: soasen ^re Joan, »ecretar1 de sa Majestat, reclaa«

p*r 1« »eva quitacié aab ^lliarAB» í11) d'cicrità de racié; vists «Is

11 fi ii.ifw,

11 M« «l lt.»; M.U; W.lf»; fi,-*»! §•»!§*; •§,!•; lit.M«: lfî,*T.

tr<^ •O·ç·t· «1 trmmttrmr



301

albaranfc, e« condean« «l r«i * pagar les quantitats que hi són

contingué««.

li^tl^r<T; aossèn Joan Coaalont > i aoaaen Joan Coixa, cavallers,

coadjutors extraordinaris d« l'ofici de «estre racional, reelaaen, aab

albaran* d'eacrivi de ració, pel seu salari de 100 lliures / any que

cada un d'ell« rep en la tresoreria; vists els albarans, em condeana el

rei,

152Bf19f5: soasen Jauae Piveller i Francesc Narlès, agutzil»

ordinaris de sa Majestat, reclaaen, a«b albarans, llur qui tac ió; vists

els albarans, es condeana el rei a pagmr a cada un d'ells la quantitat

que hi és continguda.

1528.20.S. aossèn Dionls Verdú, agutzil extraordinari de sa

Majestat, presenta greuge pet la quantitat continguda en certs albarans

d'escrivà de ració per raó de la seva quitació; vists ela albarans, es

eondeana e! reí a pagar la quantitat que hi és continguda.

152flf22.5v: sjosaèn Perot Vila, cavaller, reclama 11! 2/j ducats,

«•b albarans d'escrivi de ració, per la quitació de gentilhoae i guarda

de 1« cas« de s« Majestat: 1*3 conde««* el rei « pagar, de les pfcúnies

de I» tercera part fiel servei (2$).

1528.24.6: BO8»èn Perot Vil», cavaller, coa a procurador i en noi

de «o»sen Galceran larquet, presenta greuge per cert» albarans a dit

Marquet deguts coa a gentilhoa* de la reial custodi», i per cert albarà

que- té de Joan Banyuelos. Atís que l'albarà de dit Banyuelos esti en

pod«"r de dit Marquet o mon procurador, es condean« el reí a pagar les

quantitats que hi contíngude*.

1528,31riw: don P«¡ro Caatre reclaaa, d'una banda, en noa propi,

les quantitat» que li «on degude» per coper aajor í pel salari de

servidor continu de «a Majestat; de l'altra, coa a hereu de la seva

auíler dona Caterina Lanuça guondmm, hereva de dona Beatriu PiaenU-ll,

tenint «*re«* de »« Majestat d« 200 florín« d'or / any, per 3 anys i ai g

21 fr, div«r»»h t«n(*li< >•> (p, «a,; > t , ! S v , I0,21v; If, IS, 10,21», l l , IS%; M, 21;

1 1 2 , 5 1 v ; »ittr» d ' i l t r « « ) «p« r» Ix «^wat« *w*cif icacié, «M« «Igufi* vm§/tam to

r»pr«h»n, ••«ti» í|u« no t* un« mig® i t lerne té «cpvcla!, «ine MB «*>i*t foni·l i

• s t l l ( « t i < « . j« CM* f« r«f»r»oci« • i* part i t«ri«r« d«l total d« l »»iv.i d* Im

• or» ! d» I '»port r*«*rvst -••p·clf icMMMt- p*f « la »« t i fc fmc ió é»ln
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que h« viscut dits «u 1 1er i »of r*. Até« que dit CM t re ha e« t »t

legítimament i «pedí t d« »o comparèixer m 1* cort d« Montse ni d« dar

greugr M «J temps assignait e» condeana el rei s pajar, d« IM pecúniea

de í» tercer* pmfi rf*l servei (2$), el que **ré liquidat ser- li degut,

peJ »eatre racional, per tot» dot concept«».

lJHgtaff10! Joan González Reaende, senyor qu« e* diu d'Alcarrà»,

recia»* per la qui tac ió d« 2 OC dac&ta / any qu»* té de sa Majestat 1,733

'/j ducats del qu« no H és estat pagat segons certifiqui el tresorer

general. Vist el privilegi, até« que count» de la seva intenció, es

condesna el rei. Pel que fa als al bar ans d'escrivà de ració que té de

salari de gentilhome que «unten 166 z/3 ducats, els provi sor s resolen

que se li reservi dret en un altre judici, alhora que proveeixen que

fins que no sigui declarat, el» albarans estiguin dipositats en poder

del »estre racional i que no puguin ser pagats dels dits 1.T33 */3

ducats, fins qu« dit» albarans siguin posats en poder del «es t re

racional.

1528.35.̂ 0: «ossèn Galceran Dumll recia«» 66 2/3 ducats per

albarà d'escrivà d€ ració pel seu salari de gentilhome de la custòdia de

sa Majestat, escrit a Barcelona el 31-de«-l52Q, i un altre de

eonse»blant quantitat escrit a La Corunya el 3Q-abr-1520; vist» els

aibarans, es conde»na el rei a pagar la quantitat que hi és continguda.

152B.3C.10v: aossèn Gabriel Joan Coll, cavaller, agutzil

extraordinari, presenta greuge per la seva quitació a raó de f sous/dia

»obi *ls erjolu»ents de 1« tresoreria; vist el privilegi dat a Barcelona

el *?6-jul-151Í i una provisió de sa Majestat dada a Burgos el 2?-juny-

1524, el rei é» condemnat a pagar les 429 lliures reciclades, sfgoa» Ja

liquidació del »estre racional i de la trtfforerí«,

: Francesc Martí, de l'ofici de »estre racional d» la

regia cort, recla»a quantitat* per dietes i salaris; f*s conde«na el rei

& pagar- li 200 ducats, par tide» Je» ço»!»« per el J demanades.

1528,̂ 9,14 don Frederic de Portugal, bitbe de Sigüenza í

lloctinent general de sa Majestat a Catalunya, lostelló i Cerdanya,

reclama 12.000 ducats & ell deguts pel »alari Je lloctinent general í

per ajuda de costes. Atès que cens t* d« J« seva intenció per cauteles de

•a Majestat adreçades al tresorer general, e» conde»na el r«i.

* par t i r d ' s « l , n é» qu« ht apareix. J« no • «»nt lnu»> étnítuml 4 j«r«, t* « Un
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IBM. SS. I S»- tossèn Joiuiot Almogàver rteiaa* 500 ducat*, aab

albarana, p*r la ««v» qui tac 16 ço» un d«l» H gen t U HOMS d« Nàpols.

Até» que consta que l'agent ha fet la diligència necessària per cobrar

dita quantitat a Nàpols i no ha pogut, es condemna el rei a pagar- l i

'lites quantitats.

1828,58^15^: aossèn Galceran Oliver reclaaa 200 ducats que li són

deguts ço« a bereu «o certa partió del seu ge r «à Ferrando Oliver,

quondam, capità d'infanteria a Nàpols, pel seu salari. Atès que no

cenata que hagi feta la deguda diligència a Nàpols per recuperar dita

quantitat, ela proveïdora condeanen l'agent perquè dins vuit a#*os hagi

de fer les diligències (degudes) a Nàpols i »ostrar-ne el resultat (2T);

en cas que no aconsegueixi de cobrar dita quantitat, condeanen el rei a

pagar-li -la.

sosscn Galceran Oliver presenta greuge per 1.000

ducats que li són deguts coa a hereu del seu ferai Jeroni Oliver

quonémm, capità d 'home s d'arnes a Nàpols, per gràcia de »a Majestat feta

sobre els salaris i altres drets i eaoluaents extraordinaris de Nàpols,

•és 300 ducats deguts a dit quonda*. Atès que consta que ha fet les

diligències a Nàpols per cobr«r-ios i no hm pofut, e» condemna el rei.

tStf^filjiiy: don Lluís Cardona, abat de Solsona, present« greuge de

2.350 ducats, a ell deguts, »egon* as»*»rf»ïx [és a dir, afiraa], per

quitaciô, aab cauteles firaades de ai de s« Majestat. Vista els al bar ans

d'e»crlvà de racié, constà que sa Maj^atat, «r- una cautela dad» a hol ins

de Rei el 02-nov-1519 aanà al tresorer general que, ultra «Is 10

»€»u«/di» que dit Cardona rep per capellà d« 1» capel lu reial, li paguéa

200 ducats per ajuda de costa, vista una altra cautela (Horas, 24-aarç-

1521), «i que li és Je^ut des d'aquella data al 02-nov-I528, qye són nou

anys, pren sua» de í. 800 ducat«, aés quatre albarans d'escrivà de racié

qu* «uaern 15. §00 «ou»; tot plegat són 2.940 lliures; el rei f-a

condeanat .

l§MfgMf17ir. la noble dona Estefania Requeaen«, au li er del noble

don Joan Ziiiga, rftclaaa la quitació da §0.000 mmrmvtfdta de què e! rei

catòlic li féu gràcia cada any per privilegi dat a Leen, «l 10-d*s-1539,

confirmat per »a Majestat a Molins d« Bei, el 20-deB-1519; vists els

27 V. «1 capítol 4*die«t « l'mweucââ te 1« »»ntèncl«; i Im 4*1 b*r«< lu r;u« M f« «1

co.mt«toii é» Im »tfKtaJlé 4*1 Cwwril, aC«, C. IM. f. tt-Mv.
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privilegis, até« fiï« consta dt ¡m *ev* intenció, «a condeaua tl rei a

pagar «1 go» *9rê 1.i qui d»t ser-1 i degut.

Düpffyflfw! aoaaèn Francesc Mariés, fill de aossèn Bernat Joan

Marié* <?uond*r uixtr d'armes, reclaaa, pris*rasent, coa a hereu, la

qui tac ió de 8 sous/Ji» deguts a dit quondam, amb altaran» d'escriva de

ració; segonaaent, ço» a procurador, la qui tac ió de 15.680 sous del seu

geraà Pere Malla i Marié«; vist* els al barana de tots dos, es condeana

el rei a pagar, per la priaera, 8.000 sou», per la »egona, la quwtítat

rec lasada.

1S2B.66.18: Miquel Àngel Gualbey reclaaa 550 ducats que diu li són

deguts per la qui tac-i ó û'e gent i l hose de la guarda de sa Majestat; v i s t s

els a 1 barans d'escrivi de ració, el rei és condeanat a pagar-li la

quantitat que hi és continguda.

1528,74,2Qv: bartoaeu Tardiu, de Tuïr, recla»a el sou d'unm llança

de les Cinquanta 11anee« que estaven a Perpinyà, del teap» que fou

•alalt; es decidei* que sigui pagat coa els altres, juila la lliurança

de Jeroni València, vendor de la capitania.

1528f75r20v: la vídua Seguf, liereva de Jauae Segut quondA», regent

l'escrivania de ració, reclaaa el salari a dit Jauae assignat p»-! rei

catòlic, confirmat per sa Majestat; es condeana el rei a paga**-li tot el

que »era liquidat ser-li degut,

1528.76,21: aossèn Bernat Albert, donzell, en noa »tu propi í coa

a procurador de don Pedro Galceran Castre í Pinós, vescoate de Ca*iet,

portant veus de general governador en el» Coatati de Rosaelló i

Cerdanya, i capità de Is« 50 llances »»»entMdfff en dit» Comtmts per

guirda de L· f.'ontera, i encara coa « procurador dels hoaes d'araes,

tenint iloc d'aquelle» esaentade* aes avall, rcclaam el sou de dit

capità i hoaes degut des del t cap« que hi estan servint fins al dia de

la d*»aanda; els provi sors, atesó* el« aeri t* del procés i vistes

diverse« lletres 1 provisions reials i taabé le* lliuraacec expedides

per Jeroni València, venedor de dita capitania, caade*/i-?n el rei o son

procurador fiscal patriaonial a pagar ais esaentat* hoaes, ?ins al

darrer dia de juny de 1528, 1*»» quantitats que »'especifiquen, en aoned*
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ses

(al), proveint i déclarant que en l'acte de la solució hagin

de firmar apoca 4*1 qm rebran, restituint le« lliurances.

21 A: Padro Calcaran Caatra i Pino«, l.tM U. ; »arnat Albart. 62» 11 , ; Bala*«

Castra, 4M 11.; Aflton» í o«, SM 11.; Vivara d'Alanya, IM li. li a. 4 d . ; Lluí*

Cata» Sit 11.; limant tort (CM • tutor é* ¿«MM, Joan I franc*«: laiiae, f i l l« i

h«r*iis é« Prancaac tal vac), UI 11.; turnan Arden*, SM 11 . ; Praneina Carbon«!!,

vléMa, i tomat, BCM f i l l , to» • h»r*u» d« •araafu·rot Carbonell ooundaa. f i l l i

gara* d>lla. Ml 11. 1 *. 3 tf.; P«r« Oliva, U« 11. 16 •. I d.; Joan ícart. 4M

H. í Bartoawu toroa, SM 11.; franc l Carrafa (»n no» propi), S1 11 , 8 i,, *» d . ,

rrancl Carrlga (coa harán à« mon par« Par» f ranci Carrigal, 140 11.; Joam»t

Notfafiwr, 104 1 1 . ; Vidal Criaau, 170 11. 13 «, 3 d . , Iteria •«bu·t·r, .Ut, 1 1 . ,

Vidal Criaau, SIt 11. ; J**«ml valencia ico« a •arawMor d» Llui*

guordm»}. 2Í2 11. IS ». 3 d . , ara« Ufal , CM 1 1 . , Catarina, »tdua

(tuter« d*l* «MW f i l la i d* Joan Vilaplana quand»», a w i i t i .wu: . 2SI 1 1 . , Ann»

f l i - i a t > » t , \ idua d* loan D*lion (cea) « tutora éml» *nntm f i l i o , 43 11. 16 s. 4 d.,

Jana» SaragcMM, t?4 11., lutterat Clrau, t2i 11,, Joanot àr*n**, 604 i l . , Gunrau

Ciglnt*. S34 11. S s . . rr*no»nc Cad*ll, 314 11. 11 «. 2 d. , Caspar Giba**. 62t

1 1 , , r«iu ÍVr i i : - , .1^4 I I . IS ». 4 d . , Parrando »¿l ian. , «21 U , , Jwui tarnat

109 11. i •>. ! ii , Cucrau C*4«ll, S04 11,, Pram;! F « u l * i ( t u i o i d« la

)« f i l l « d« CU«M»U Carriga), Jo»n i Ii»t*v* Kamyvl«, .. S2 11. , laanot kanyul«,

*If ¡1,, Agu«tiM «ola, v i r l i « d« lujurl Vula, tytora d«lt ii*«i* f i l l « , 392 1 1 , ,

llawrir ( , I f u , («4 1 1 , ; P*dr« D*Us i Sal«, 144 1 1 , . f rang ir ía , v i . lu«, «ar* i lwr«%a

d« Calcvran Cahort«, S14 1 1 . , f*rat Vila, Itfi 1 1 . , P«dro Kitl , 10» 11, « a. ? d.,

VaiMitin«, «Itfuc 1 harava d* Dalaau 1«r.,«l Sant Blunts, 219 11, 14 *. ï d . , Antoni

T*rr*r<M, )S4 11,; franeina i Bw.nat Caibon*!!, h»fi«»us d* fraitc**c Carbwwll, f i l l

1 g*raé, 41 1 1 , , P»r<>< r iKi.ro, 172 1 1 . , J'«na Blaiwk, vidiM 1 h«r»v« da G u i l l a «

laann II·IM«, S44 l i . tS s. S d. ; ICNM Pla, 162 11. I *, • d.; Joan Andino, 124

1 1 , , P*éro Late i J«uaw Sarranu (trw^ataa;, 114 11 . , fiancaac Port, 240 11, 12 *.

2 d., Anna IOM, tutora 4« Margarida, pubil la, filla i h»r*v« d« Lluïa Joaa

quoi dim. 240 11. 1« a. I d., MlQtMl Vilanova, 428 11.; Joan Orto»«.. «04 1 1 . ; Di ago

Cabí aro. »04 11.; Joanot Hua, MO 11. Il a. , Doalngo Ortn. 2M 11 . , Joanot

Copona, 4SI 11. l a . 5 d . , Joaiu, viitea da Par» Alvaro, oam & tutora d» «on o*t

P»r» Antic Ca«*réa, pal aou dagut al para («'aquaet, Para Candroa. 187 11, 4 •.;

P»r» Damlua. MI 11, I a.; Para Cuil. M« 11.; Pava Or toi«, 137 il. 2 a. 7 d.;

tluraor; Ça/rara, 244 11. I «.; Joan Parplny* (a) »arbonéa (trea»*ta>, S14 1 1 . ;

Calcaran Vilanova, Iff 11.; IOM Luna, Stt 11.; Joan Ballarú i Joan Saguer, 4M

l t . ; »ra«rigau Itort 1, 118 11, S u . . Javaa tibian, 33S . I. 8 ». l a . , lafal Altiiam
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Berenfuer Oca reclaBa 32.000 ducats que li són

deguts per la re«t« é»l «ou 4« IM galeres que tinfué en teapc del r«i

catòlic. Vistes im lliurances que té étl tune governador d* Castella i

1« concessió de sa Majestat, els provisor« coudeanen el rei » pagar,

alhora que js proveeix que dit OBS, atès que no ha aostrat haver f «t

diligència a Sic í 1U d« la consignació qu« allí li eta estada feta, que

dins un any hagi d« sos t rar haver fet la diligència a Sicília (2t) COB

ha Bostrat haver fet A Aragó i Catalunya, i que de nou hagi de prestar

eaucií (i qu« pagui per raó de les galeres a tothos a qui degui).

1528.M.21: Isabel Jos«, COB a hereva universal del «eu pare

Bisser Vicenç Orrit, doctor en quiscun dret, quondam, d«l consell reial

i advocat fiscal de la regia cort, reclaaa 1.650 lliures uarcrloneses,

»alvtt dret dt compte, fer salaris i ròssec» deguts per l'ofici

d'advocat fiscal, d'aquelles 200 lliures anuals sobre els eaoluaents de

la tresoreria d'Aragó i lloctinència d* Catalunya, per dit ofici. Atès

que consta que n'és 1'hereva universal abintestat i consta que el 1509

dit quondam fou proveït de dit ofici per Bort de Bisser tlonc, ofici que

ha servit fins al Q2~Baig-1525, es condeana el rei a pagar-li les

quantitat» que li són degudes.

lS2$f§if2i: Bisser Francesc Castelló, advocat fiscal dt» la regla

cort, presenta greuge per 400 lliures barcelonès«« per la resta del

salari de dit ofici d« 200 lliures anuals consignat sobri* els esclusen t s

d» la tresoreria general d'Aragó i lloctinència de Catalunya, pel que ha

servit del 02-Baig-lS25 al 10-jul-1528; vist el privilegi d* dit ofici,

es condesvia el rei a pagar-l'hi.

1528.90f2ST: Gregori Echevarría, COB a hereu del aeitre Pedro

Gorri»ta, rtclaaa 175 ducats, aab aíbarans d'»ser i va e»e ració, defuts a

aquest pel seu salari; el rei és ondeanat a pagar-li 205 lliures 8 sous

4 diners.

«c*» • f i l l i temti à» ¿OM âlbianl IM 11.; rr«ot»»c Lluplà, 504 11, (ME. m,

frut-mmmt», «S, f. i\~llv\.

2V V, «l capítol d*dle*t • l'wwenclo tf* Im *«f,t*nci«; i t« o«llb«r«< 16 ^m MI f* *t

consistori d« U B t pur «c i d «»1 C*fwral, «Cá, t. IM. f . fl-tlv, I«m«r- v*, tot

it, ACa. t, in. t. t!, M fft eMMle « !••« t»fu«r. ^ l*« cimpiMt*
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ifita ai «.- «i «.«tre Pedró Perei Ot amend i, «M « tenint lloc i

cessió et mti» P*dro «end i x aba 1, mestre »ajor de l'obra d« Salses,

recias« 1.300 | ducats, Mb «Iteraos d'í»crivà d« ració, per qui tac ions;

vista 1* documentació, M condeana tl rei a pagar-li 1.398 lliure« 5

sou«.

ISMr92.2fe: Eloi Joan Escapo lat, escrivà de aanaaent, curador de

l'heretat 1 béns de Joan Guerau Boïgues quondam, escrivà de «anament del

rei catòlic, reclama 960 sous degut* a aquest, a»b albarà d'escrivà de

ració dirigit al ptatonotari. Coa que jnsta que sa Majestat ha fet

gràcia a mossèn Du Ve r gos, flamenc, de tot el (.ue el protonotari i el

secretari deguessin al dret del segell, i »tea que »K. Majestat en altres

corte fon conde*na-da » pagar altres escrivans, es condeana 01 rei

lS28t98T2S-. mossèn Bernat Albert, en no« propi i coa a procurador

d« la teva su lier Caterina Lluïsa Viver, presenta greuge per otversos

concepte«; d'una banda, en nos propi, reclama» la qui tac ió de 60 ducats

anuals, una cautela de 41 lliures 12 sous, dos albarans d'escrivà de

ració per 100 lliures 16 tous, un albarà de 66 ducats per llegat que li

féu aossèfl Burgès, tot* els quals prenen suaa de 820 lliurec 16 sous; de

l'altra, CCB a procurador de la seva sui 1er, 1.200 florins aab una

sentència tde 1520] passada en el greuge qu« donà aossèn J o ano t Viver

adjudicat en les rendes del aarquesat d'Oristany i coatat de Gociano,

sec cert* salaris de 1 'alcaidía aajor d« Perpinyà a ella deguts coa a

succeint Botsèn Joan Antoni Viver. Es condeana el rei a pagar a dit

Bernat, lea 820 lliures 16 sous, i respecte a les reclamacions de la

seva auller, es decreta, d'una bandí», que »¡gui fxecutada la sentència

ar.terior, i, de l'altra, els salaris de 1 'alcaidía, no haver lloc, i que

e« reserva dret en una altre judici.

1528.112r31»: Benet Treaps, procurador fiscal de la regia cort,

presenta greuge de 3S8 lliures del »eu salari, qu« té consignades sobre

eia émoluments de la tresoreria de Catalunya, que són tan pocs que no

abasten els càrrec«; vist el privilegi amb la qultació de 4 »ous/dia i

la certificació del regent la tresoreria (ll), que »e li ha pagat de

1520 ençà, i que els emoluments de la tresoreria no basten per als

càrrecs, es condemna el rei a pagar- li dita quantitat.

M «. «l ff*t«* 12J.33», t»bé.

It« •OJ·ÉB ¿MM F«rr«r.
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Joan Cctx«, cavaller, reclaaa 2.Í18 »ou« S

diners, aab albarann é*Mcrivà dt ració dirifit« al protonotari pagadors

«tel dret del »«full, d«futa d«l t «apa que fou escrivà d« registre i de

»anaaert t12). EE condeana el iti a pagar- li dita quantitat (ï3).

:&2gf124f34: soasen Andreu Biure i S ante li »en t, fill i hereu d«

•ossen Guille« Biure i San te li «en t, reel «a 133 dur n t s, «uib al barana

d'escrivà de ració, un de 66 2/j ducats degut« al seu pare, un altre de

serblan t quantitat degut a Toan Req .esens i Santi li «en t, de qui té dr«t

i causa, tots dos per la quitarlo de gentilhomes de sa Majestat. Atesos

ela albaran*, e« eondwma el rei a p»*%r-l les quantitats que hi són

contingudes.

1 528 f 130. 35: «oasèn Jau«« Cahorts, burgès de Perpinyà, succeint en

rerts none »o s sé n Joan Miquel Soler, quondam, capità de galeres,

reclaa«, pri«eraaent , quantitats a aquest degudes; segonaaent, 304 unces

28 i Hurts 12 grans per resta del »ou de galère« que governava per al

rfí catòlic; en tercer lloc, el degut d'aquells 400 ducats anual*

consignats per rei catòlic »obre el» e«olu»ent§ de Màpol»; se «entencia,

respecta al príier, no procedir, i e« reserva dret en yn altre judici;

respect* »1 sefon, coi.sta per certificació del virrei de Sicília

dirigida al tresorer de Sicilià dita quantitat; reapecte al tercer qu?

rebi fi que ¡fgítimamfnt li correspongui t»n 1» cos*

1528.141f38v: la vídua ï*ortella, »ui 1er d*» mossèn Gaspar Portella

, reclaaa certs albaran» d'esrri%à d* r»1" 6 n dit Gaspar deguts

la quítació del te»fi» del rei catòlic; els proviaors re»ol*»n d*

dita paga a la «araeisoria deî rei catòlic. E» declara no haver

lloc le» altre« co»e« d*»»üs«ue».

152Hf Ifil f 43v- l 'arquebisbe <*c Tarrago t rerlaaa diverses

quantitats de què té cau*»!íi de »a Majestat (el salari d«» lloctinent

grnernl de Citalunya, Eoaaellô í Cerdanya, ajuda de coste« , etc.); até«

que coft»t& que li «on defude« 18.484 lliures 1 »ou 2 dîners, es condeana

«1 rti a pagar- 1 i dita quantitat. Quant a lea altres coses, se li

reserva dr»t en un altre judici.

*rgua»nt»r» gw const t qu» MI fUjf».»l à« «tmcuMdft .'•* pfftuï,»* é»l erm t é»!

f f t» li dofuö** p» J pntonotmrí llur tinent « it guit+cir* Self «•erlf·M« 4*s

á tl'fguoílf* f f t* graft» f monten lurgo», gut ¿rmnt pMAlltat* n'A*

91 V. «1 fi-wif* fl.il, t
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* l» Itibtl Senii Huiler de Joan Sor« quonda*,
coadjutor ordinari de l'ofici d« atatM racional, réclama 1S3 lliure» 1
«ou l diner * *li deguda* §wr al barana del aentre racional. Vist» la

•en teñe U •* !%• altre« cort» donada ( M ) on »a Majeatat fou condeanada,

«i què «1 rei catòlic havia evacuat del* eacluaent« de l'ofic» de aestre

racimal, 1, «ixi fou adjudicad» cert» quantitat a dita I sabó 1, i ara

con*íA de «o/t« major evacuació, «a condeana el rei a pagar-li dita

quantitat.

!S2ir177.47: Anna Torrelle«, au11er que fou de aossèn Pere Antoni

Torrelles, reclaaa 133 */§ ducat«, aab albaranH d'escrivà d« ració,

deguts al «eu aarit per quitació; e« condeans el rei s pagar dita

quantitat.

• Quantitats*

Pel que fa a reclamacions dm qi:*ntitat, n 'hi ha 25

queixes. He encabit en aquest apartat hi tot» els greuges

que feien »e fe rènc í« » reclamacions de quantitats

econòmiques *»n tant que objecte de la queixa ( M ) . Sense

oblidar que les di«tir"-ions operatives que segueixen poden

» Bodificades en funció de di*'er»oa criteris -for»als ( M )

34 t« «1 lu» »o • l« *»t.l*nci» I 5 - 0 . 1 0 7 . i t » ,

ta m au , r»< laaacioni tju« >»f»«n dir»' t «»»(it vjbr» CMM <j'j»ntit«t *<.onòmtc*, tant

• i é* 4ti\td» carn ml prové á'acttMciMM cntcrtor«, p. •» . , p*r tal é« difvrrn» i»r-

!*• d ' » .r»'. r»< !•••« lon« -41» «cvbvn •i··nt i «conduí d* M • una quantitat

qur, «n uti print if IK* ha »tifi

Aii t , p. «s., di·l iri|*ixo , prMMnt la rvfvrvncí« é@cuM*Mt«l Mit«iiM, «ntr« !*•

( f u t r i r : , 1 r*t imm <t>ni<(n*< ion*, t»» prtr«r«ii »oi«>n uní ten» r gi*uk«>>

d*«i(rMt* (l^b«la«nt M^MM c«v «Mr» *B9*cif ieactA (> tf*t«ll 4« con« t»c¡í - f , mm,

*l (r»v4* !••,«}- (podt i*n mt p»rf»< t«»^it caso» *l>r«v«t» p«r I* n«t«M ( « i w g o r i «

cítate), »CO»IO«MKI • s>«r AaeuM*Mti »n q îé •« r»<an«i» la r «c «pe l ó d '«I juna eaca

«ne lour», d<jrwA, UM d«ut«. UN earv«», WMI obligarlo, ate}, tml ^u« f« a !••

•* tracv^ a* iVi r )•« n 1 1 r̂ ua r »cu 11 an al coffproaik ato » i neu la t AM«

r». l i t»t» iiat«r«inadaa, ». •*., Mtiafar la praatarió í'wn s«rv«j a»b diñar* !*• a

d ir , uauala«(it , randa*) d'un« dat«r*inada t>roca44ncta, i «e d'uíw. altra. II «oi

•s pot dir, p, •». , é* laa pvnooA* I dala copiar t >
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0 no»i h« establert le» subdivisions següent», bo i indicant

el nosibre de et-so» detectats d« cada un«; consignacions, set

casos ( 3 7 > ; pension», «is, un sobre le« salines de La Nata,

un sobre la procurado reial del Rosselló i Cerdanya, i

quatre de censáis ( 3 S ) ; cautele«, sis, quatre de les quals

«'especifica que són del rei (**); compartiment» de rendea,

tres (**); *s»en«s, dmny» i despea*», tres ( < l ) .

||gt|f3: 1* espectable don Pedro Castre, vescoate de Canet,

recia»« 2.000 ducats, a»b cautela del rei on «wia que li siguin pagats

com . deute liquid; e& condeana el rei.

lS2fl.21rS: »oisen Caspar BanyueIcs reclaaa, d'una banda, co» %

hereu de la *«va »are Raffia Garriga quondam, per raó d'aquella pensió

anual de t.000 «ous reals de València a ella consignada sobre els

eaolusentR d«l« drets de les salines de la Nata, de València, des de

l'Ï-jyl-lSlt al 15-deg-l§25, data de la »ort de dita quondam, que BOU 6

an^» 3 »*«os I 15 dies; dt l'altra, co» a hereu del seu g*r«i Joar

BanyUP los quondta, per qui tac ión» degudes, ase al barana d'escrivà d«

ració. E» rond·'·na el rei a pagar 719 lliures 1 BOU per dite« pensions,

1 315 ducats d'or (valent 378 lliures barceloneses) p«r 1» dita

qu i tac i 6.

152Bf2S,6: Llorenç Nalloi reclaaa per una consignació de 180

ducat« qut té sobr** la tresoreria de Kàpolr, m ell consignat» per don

Joan de Lacarra, a»b assentiitent i voluntat del rei catòlic, i

confiraada per sa Majestat. Atès que a la cort de 1520 fou declarat qu*

dit Mal loi fos pagat, í denegada l'execució pel senyor rei, ei cotidiana

11 »te «I« «r*u«*» 21, t, 37 .10V, Sl.lt«; 72,20, »6,27. 199, U i 11«, 32.

II M Mt*iM oriirf, n, i, 41,11; l IM, 3«, 141, »v; 11«,««, 1SI.4I.

39 fe« •!• frene*« 191. IS* (4'*«crivi te raeiô te iêyol«), HS.Sf (4'*airtvà tf*

, i, tel r» i , 1,3; S2.»>, 1M,4S, 1TC,4S%.

40 MM *1 ï f .H (d»l MrvwMt d 'or í«t«ny) . 40, Uv i 4 » , l ï v .

41 II lOI.ÏOv (per «HWinkr «*í>t«fc p»r ordr« te M fUj»»t«t ), 11», II <p«r i'mn»a» m

C«»t »11 j « mtumimtf *1* ro^t»» tel tr*»or«r §•*•*•!} t »15, «1 (p» '« cmplmn i

•»rt é*l «t*l«t
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al ral * pagar l« dit* coB»ítfn«ció fi» «1 dit IM f ta 1* demanda (09-

jul-1528), la qu«l pren suaa de It 4M ducats.

lKM.at.9w; 1* espectable don Bartomeu Bocabertí, veacoite, reclaaa

1.000 ducati a «11 degut», amb c au te U finada d« ai d* sa Majestat;

vista la cautela ta condean* el rei.

liMTJítltt«! la noble dons Aldonça Cardona, aaller relicta (és a

dir, vídua) del noble don Alonso Cardonal reclaaa, prleeraaent, aquells

300 ducal» a ell atorgats per sa Majestat, la consignació dels quals

cocençi a corre*" el 22-oct-1520, data en què aorí "a seva aare, coc

consta en el procés, i durant la vida de dit quondam, qui «orí el 09*

set-1528» és a dir, serien deguts 2 anys 10 Besos 17 dies que a raó de

300 ducats valent 864 -ucats 4 sous, que »on 103? lliures barceloneses;

segonament, la consignació d* ISO ducats que per privilegi de sa

Majestat atorgat al seu fill Frederic Cardona cosençà % córrer el 09-

tet-1523 fins al 09-set-1528, que són 5 anys íntegres, i a raó de 150

ducats fan 900 lliures; les duen quantitats prenen suaa de 1.937 lliures

barceloneses. Es condema el rei per dita quantitat.

152E.39fll: Pere Edo, notari, presenta greuge per 127 lliurei 11

sous 6 diners moneda de Càller per un compartiment d« les rendes del

marquesat d'Oristany per part de la seva mare Caterina, coa a tenint

l'heretat de don Gonçnlvo Edo qunndam, marit seu. Atès que consta de la

intenció d« dit« Caterina, es condemna el rei a pagar-li dita quantitat.

1 40, Hy: Pere Porr&ssi, mercader, en nom propi i de la seva

muller, com a havent dret i causa d'Arnau Sans, reclama 61 lliures 11

•ous 8 dînera moneda de Càller, per un compartiment de les rendes del

marquesat d'Oristany, del qual els agents foren obmesos [és a dir,

pretèrits]. Atès que coacta de IM intenció d« dit Por r au sa i de a&

null f r, es condemna el rei a pagar-los dita quantitat.

liMf ill, J |f ; els fills i hereus del baró de Senesterra presenten

greuge perquè l'any 1518 sa Majestat manà que fossin paf adés, a «ou i a

lliura, 13.000 lliure« a dit baró sobre les rende* del mur^uesat

d'Oristany; li fou feta una cautela qu« després fou revocada »ens« causa

i s 'ordenà al receptor que no »e li pagués. Ea demana que dita cau te i a

sigui e/pctuaoa. Atès que per relació del mestre racional de Sardenya i

del receptor consta qu« després del compartiment de Its dite« rendes
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haurien tocat « dit baró, >i fa no fa ("), S.613 ll.ures, e« condeana

«1 rel a pafar-l*«-hi.

mm f il f lio ï Gaapar I borra, senyor de Claravalls, presenta greuge

pretenent 1 deaanant que no sigui inquietat ni pertorbat en la recepció

de 1.500 sous anuals que li foren consignats p«l rei catòlic, i

confirmat» per sa Majestat i la reina Joan*, sobre el dret de les cenes

d'Aragó i de Catalunya; i que no obstant les gracie* fetes a altri, se

li paguin cada any dits drets, i siguin cancel ïadés algune« cauciona

que ell ha prestat per rebre dites quantitats. Vibla la docuaentació, es

decreta qne dits privilegis Í concessions li siguin servat» i servades,

i que, no obstant els [privilegis i concessions] fets a altri, li siguin

pagats cada any els dits i,§00 sous pels col lectors, lleváis els

ispedioents i cancel lades les cauciona.

1528f6BT19: srssèn Benet Roca i Palau presenta greuge perquè

posseeix un censal d« pensió anual de 71 lliures barceloneses sobre la

procuració reial d«»ls Coateti del Rosselló i Cerdanya, i el procurador

cessà de pagmr-1'hi íntegrament, ja que no li paga sinó 42 lliure«

rosselloneses l'any i és agreujat per la pragsàtica que diu que salaris

de castells i oficials sífuin preferit« als censáis; desaria tasbé el

residuum que li ha faltat per teaps de 2S anys, i que sigui revocada

dita pra^aatira. Els previsors sentencien, pel que fa a les 42 lliures

10 sous rosselloneses que li ffígui seriada ¡M posses s n' í li sigui

pagada cada any. Quant al res/duo, la sentència disposa que se li pagui

tot el que aoatrarà ser-li degut, p**rè, en un a'tre judici, dins iVspai

d'un any « partir de la publicació de la present (sentència], on pugui

haver-te raó d« les excepcions del procurador fisca' i de 1» pre*««a

revocació de la pragsàtica.

1S28.72.M: Jeròniaa San« i Gual bes reclusa el que li é« degut pet

la consignació que el seu aant aossèn Baltasar Gual bes quondam, teula

en la tresoreria de Nàpols; vista la concessió i la diligència feta per

cobrar a Nàpols i no haver pogut, «8 condcana el rei a pagar la

quantitat deguda.

lS2fi.9fi.27: el noble don Pedro Aragall, dosiciliat a 1« ciutat de

Barcelona, rec lasa, priseraient, 100 florins d'or anuals de renda,

42 t, «l capi to J Misât » I*«x*CMct4 é» !• •ntta·i·, 1 la ástiteraclé «p« M f» *l

consistori to l« Diputació tel G«MW*1, ACÁ, t, U», f. ••««*•!
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con» i (nat« pel r*i Joia II ne privilegi «1 »eu paie Jau»« Aragall, <

després a tll, sobre ela eaoluaents reials i rendes de IM salines d«

a Sardenya, conf iriat pel rei catòlic; segonaaent, 4.000 sotie

d* renda que li consigni el rei catòlic confirmât i aapliant

el privilegi del rei Joan per vida de don Pedro Í UB hereu, sobre els

fruits i les rendes de les viles de Guspini i Sant Can i, que segons diu

no pot ser pagat per ser posseïdes per altri, alhora que devana que li

siguin consignats d'on puguin ser ragatr. Es condesna el rei a pagar-li,

respecte al priver i al segon, des de la mort del rei catòlic fina al

dia present, asb -eserva de dret sobre la maraessoria del rei catòlic.

lS28flQS.3Q: el síndic d« Barcelona presenta greuge de 23.716

lliures degudes per les pensions d'aquell censal de pensió anual de 484

lliures i de propietat de 12.000 lliures obligat a la ciutat per Joan

H, i deaana que li sigui pagada dita quantitat o que li sigui lliurada

la possessió del aarquesat d'Oristany i rostat d« Coc i ano cos a béns

obligats adquirits pel rei don Joan. Vists els Berits del procés Í les

sentències d« greuges «n altres corts donades, se sentencia que sa

Majestat- hagi de fer consignació m dita ciutat de les dites 23.716

lliures sobre les renden d* dit «»rquesat per observing* de les

»fntències donades pels provi tort de greuge» en les corts dels Anys

passetg pagadores, salvant dret en altre judici a dita ciutat i al

procurador fiscal sobre la pretesa rendició de coaptes.

1528.. 106 f3Qv: dona Anna Sfgurioles, filla i hereva de Pere Badia

quondum, receptor de la Inquisició, rec lasa els danye í despeses

sostinguts per ella en l'exaainació dels coaptes qu« foren lleváis del

neutre racional í exaiinat» per Anton Savarro, aragonès, per aanaaent de

sa Majestat; es condesáis el rei a pagar per dits danys i despeses la

Quantität de 400 ducat».

1528f109f31: Francesc Ea» reclaaa aquella consignació de 60 ducats

anuals de Nàpols. Atès que consta qu*» 1*executòria del s«u privilegi li

és estada denegada per sa Majestat, es condear.a el reí a pagar dita

consignació ie 1516 fin» al I0-jul-1528, data en què ha fet la desanda.

1528f110,31: sossèn Joan Cotxa reclaaa la satisfacció de les

despeses d« l'anada a Castella de Banaaent de sa Majestat per eiaainar

els covptes del tresorer general. Es condesna el rei % pagar per tot dit

traps 100 ducats valent 120 lliure*..
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lSMrllB.32: la noble dona Joma Hostalric, Miller relicta del

noble do« Joan Hostalric, reclama la quantitat que li resta de la

consignació quf el rei catòlic li féu sobre el marquesat d'Oriatany per

deute de Joan II; es condemna el »onarca a pagar-li el degut iuxt» forma

de les seves cauteles en les renées de dit marquesat.

1528.131.SÛT: Miquel Esteve, »ercad«? r, rerlaaa les quantitats

contingudes en albarans d'escrivà ds ració del regne de Nàpols; vists

els albarana, es condemna l'agent i Francesc Aguiló perquè dins 8 Besos

primer vinents mostrin haver fet diligència en dit regne per cobrar-ho,

i si no han iiogut, es condemna el rei a pagar-los dita quantitat.

Ï52Pf143T38v: mossèn Miquel Giner presenta greuge per la pensió

d'un cental de 125 lliures que li concedí el rei catòlic sobre les

rendes reial» de Mallorca, al legsnt que tot i els manaments fets p»'t sa

Majestat ell no ha estat pagat. Até» que consta que el procurador reial

pagà altres crèdits fets aesprés de- la capitulació firmada entre el rei

catòlic i ela creditors censalístes que reben censáis snbre la província

de Mallorca, i atès que dit procurador reial h» estat vaccat (és a dir,

po hi ha intervingut) en aquest judici, PS condemnà el procurador reial

de Mallorca a pagar-li les pensioni de dit censal iu\ta form» del seu

privilegi. Quant a la resta, se sentencia no haver lloc les altres coses

demanades, alhora ^ue se l i reserva dret en un altre judici.

1528,145,39: mossèn Liuís Gilabert, cavaller de l'orde de Sant

lago [és a dir, de Sant Jaume], rec lava 24.769 sous amb albarans

d'escrivà de ració. Atès que durant el temps de la cort no tonst» haver

deaanat sinó 17.560 sous, es condeana el reí per aquesta quantitat.

lS2l·ltlSOf40: mossèn tiuillem Ramon Blanes rec lana les pensions d'un

censal que rep cada any, consignades pel rei Marti al predecessor de dit

Blanes obligant els seus béns, especialment el guanyable en les reques

d'Aragé, València i Mallorca, i «obre el dret de la queia de València,

que són 5,431 lliures 13 sous 1 diner i malla. Vista la qualitat de

l'afer i la brevetat del temps, es resol que sigui feta comissió al

canceller, al vice-canceller, miaser Joan Sunyer i misser Martí Sunyer,

mísstr Dalmau i l'advocat fiscal de dita causa, amb fi mateix poder que

el» proveïdor» de gr&ugf», amb un terminí de d«i siesos, i que llur

decisió sigui tinguda per acte de cort.

1528.155,41: mosrèn Gaspar Vi lámala, atès que sa Majestat i el

lloctinent general han estat fent-li comissions i manaments de prendre
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••f«! Montré*, famó« delat, i te *o*tiagut molte« d*«pe«es, i até« que

dit Montrós mati f.«» cap* 4« tediar 1 II crema 300 formaU«», coa qtm

to fat prendre 1 matar ¿it Mon t ros, rec l M« qu* ti signin esmena+s dita

dany» que prenen »urna d« 1.860 lliures. Ai condemna «1 rei, p*r «MM«« I

remuneració, m pagar-li 1.000 lliures à» í «t pecúnïei del servei.

î el procurador del duc d« Sogorb reclaim 24.000 ducat*

i 1.3SO lliures; vistes le« cautele« de «a Majestat fetes a Mon t »ó de

6.000 ducats, es condemna el rei a pagar-li dita quantitat. Del restant,

se li reservà dret «n UP altre judici.

lS28.170f45T: misser Miquel Hospital reclama 800 ducats per una

cautela de sa Majestat. 1« condemna el rei a pagar- li dita quantitat

serp r e que dit Hospital, en un »es, hagi de posar en poder de l' escrivà

deia presenta greuge» el privilegi original que té de la Rota, on es diu

que ha renunciat a dits ducats, i constant així, no paguí haver res,

1 £28,182,48; misser Joan Pasqual, primerament, presenta greuge per

la possessió de les rendes i ei als de Mallorca a ell esguardant com a

creditor assert d'alguns dels censáis vulgarment ditr, Luqui Scaraapi, o

els preus i pensions d'aquells; atesa la brevetat del temps, es resol de

fer una comissió amb el mateix poder que els previsors als doctors del

reial conseil amb un termini d« deu m*»«os, í que sigui tingut per acte

de cort. Eeclaaa, segonament, l'ofici de veedor o faedor de galeres i

altres fustes, que 11 fou adjudicat per sentencia de 1503 (**), pur ço

per guant els salaris no «pareixen certs -a la cort de 1519 (44)- 11 fou

taxada certa suma; per això, el« provinors, pel que fa a la moderació de

dits salaris, remeten a la coneixença del reial const- 11 (segons s'ha

concretat al capítol -é« a üir, al paràgraf- precedent) (4S). En tercer

lloc reclami els salaris 4t la guarda de la drassana i d'escrivà de les

obres d'aquella, demanats el 1520 fins Vau/ present, per quant en la

sentència de 1520 li foren adjudicades 50 lliures «nuals; es condemna

(del 1520 fins l'any present) el rei, i ae li reserva dret oa la

propietat de dit ofici. Pel que fa als salaris del temps del rei Alfons

«s

«4

«I

i« *1 grant* IMl.M.liv.

t« «1 «r«*** "^, ilt.lt.

e»l t »oir pr*Mttt que •!«•»

tel r»Ul con»«U.

1 «r*, «i JÉ« M «1 1Í0S t «1 lit« doctor
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i {tel nú Joan (és « dir, «l« continfuU m i» «entenc i a Je 1520) («*)

•» 11 r»Mf*r* dret »oòr» J*« dit*« MUWMOJ*ÍM, «1 mite 1 x dret que
aquel le» »entendes 1 j reserven.

Reclama també 1«« despese» per Its ob .-e» fetes al palau reial del

148Î fins al 1503, segons s« Na j es t at v« ser condeanada el 1520 {").

41-lega que eoaés n'ha rebut 500 ducats 1 que en la dita s ntència de

1520 li ai« eatat posat ca U amen t; els provisor» li imposen a i lend

perpetu, alhora que proveeixen qu«? aquest capítol de les obres sigui

remès al reial consell segon» ?1 primer capital -és a d ir , p*ràfraf~.

t Deutes del rei (soldats)*

El tercer bloc en importància , atesa la quantitat , és

cons t i tu ï t t en aquesta reunió, per queixes, la immensa

m a j o r i a de les quals fan referència «Is diners bestrets o

prestats als soldats -alemanys- que es desplaçaven pel

Principat, sobretot per la part de l 'Empordà, i hi

encabeixo, també, les reclamacions peli danys que causaren

í").

D'aquests deutes del rei per préstecs fets als

alemanys, n ' h i ha disset reclamacions í 4 8 ) . Gairebé tots e ' p

greuges corresponen a reclamacions presentades per síndics

de les localitats o per particulars ( s o ) de la zon« nord-

oriental del Principat (Banys d 'Ar les , La Bisbal , Borrassà,

Cadaqués, Celrà, Elna, Estagell, Figueres, Ju ià , Palau-

Sator, Sant Jordi , Ribes Altes , «ntre d ' a l t res ) , prèxïnes a

46 f* «l grvuft« 1 5 2 0 , 1 2 5 . 1 9 .

47 «1 Jud«U «l |r«i4» 1 5 2 0 . U S , 1 8 .

*9 MA «1« trmt*» 1 5 9 , « Ï 1 174.«v.

4* Sa« «1* «r»u««> 11,1«, 12,S«; 1 5 , « ; 11,4; 26 , f . ; «7 ,18v . 71,11, 99,29; 1 0 2 . 2 K ,

1 1 1 , 3 1 V . : i » , 3 2 v , 1 2 2 , J 3 v , 12t.ll; 140,3»; 1*4,M, 159,43; 1 7 4 , 4 « v .

i« II lu«tr«c»û <tc !•• prlMr««, *!• §M^M 12,3»; II 4. U,4; «t«,, i é» lo» «•««*,•*.

«1« pVMtM 11.3v, 14C.3Í; 151,43.
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1« rut« fu« 1«« coapanjri«« dite« "del« ale«&nys" devien

«eguir ventre «» desplaçaven cap als Contat« de Rosselló i

Cerdanya.

Le« sentencie« «obre Aquesta »atería solen especificar

que els préstecs a la soldadesca san fets en virtut de la

potestat especial per obligar (S1) que sa Majestat ha fet cl

capità Rocandolf (Ia); tot i que sovint hi apareixen

esr-ntats Bertran Robles, que és qui firma ele debiloris

(")» i Pedrc del Peso, procurador de sa Majestat <54). Cal

prec'iar que aquesta potestat especial que : ¿ Majestat donà

conteniu una leferència explícita «1 fet que els préstecs

que es feien suposaven obligar lem pecúnies del servei per

J» cort m sa ¥ajestat faedor ($s) i cal pensar, dunes, que

es per aquesta darrera matisació en forma de clàusula que

aquestes peculiars consignacions que e»»»fquen le»

reclamacions d'aquelles universitat» que bestrague.en diners

deuen ser acceptades ço« a greuge de cort, i, sobretot, er

un no«bre tan elevet (st).

! Bossèn Francesc Pagès presenta greuge per 63 ducats 15

•ous a ell degut» t cosfeatteta deurf pel procurador substituït per

f , , », *»., «1 a i «ui« 11,3«, 1 2 , J v , «te.

Bit ^«pn» é« •«pr···a··iu •«••nt·t «n mim ti*ue*« l l . lvi í5.*. lit,*), « i h»

• i Iud»i» í·plldt·Mnt «Í 102, 2 tv) .

S3 V. gi-Mtf* 11 ,4» , t«*M 2» ,6» , 6 7 , 1 » » , m , 3 1 » , 1 2 2 , 3 3 % , 129,15

14 ». »reu«« 1 2 . 3 V , tarte 24,»v l 122.3Jv.

11 ». IIM,ff,iiw. fi

•t fM« no fttaéa cl»r, t no é« ««triny, M *1 »ntobr«i»«n cbMy« « b*r«. o rv«*n »611

"prest««*
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¿ocandolf, capità te M Majestat; vista la potestat f e U pel reí a dit

capita i la confeaaió p«r dit reclamant feta; «s condemna «1 rei.

1iMflt.jy; el síndic d'Elna reclam §05 ducats IS sou* 6 diners

prestats ala alemanys per aliments, dels quals tenen confessió de Pedru

del Peso, procurador de aa Najest»t, adjuntant-hÍ la potestat del rei;

fiats el debitor! i la potestat, «a condemna el rei.

152Bf15.4: alguna singular» de le* parròquies de Llampaíes i

Cornellà reclamen iea quantitats de què tenen debitoris del capità

Rocandclt' o del aen substitut, havent potestat de sa Majestat ¡er

manllevar; vists ela debitoris i la potestat, es condemna el rei a pag, r

a: Antoni Salvany, 3 ducats 5 reala; Joan Prat, 8 ducats 5 reals; Miqu*l

Pla, S ducats 6 reals, etc (ST).

15?8f18.iv: alguns particulars de Borrassà, bisbat d*- Girona,

reclamen 73 ducats deguts per pa, vi i vitualles que donaren als

alemanys; vista la potestat per dits particulars donada a mossèn

Francesc Garriga, »~nyor de Pontós i Borrassà, i t mossèn Cosae

ValIgorners, i el debitori per don Bertrán Robles firaat, havent-ne

potestat de sa Majestat, es condemna el rei.

1528.26f6T: les universitats de Rosselló, Cerdanya í Conflent i

els singulars del Principat de Catalunya reclamen diverses quantitats

per debitoris firmats en caria pública pfl nobl? don Bertran Roble« i

mossèn P*»re del Peso, tenint poder bastant per obligar sa Majestat, per

vitualles preses per ''exèrcit dels alemanys; ea condemna f ï r?i a
(51,.

S*giMix*n I* rest« d» MM, un* trmt*M.

Detal la B la u«Í¥»r*it«t d* Ban«*, $M duc, d'or, a 1« d'fapirà, 10 duc. d ' o r «

llqu»! P« I mi, pa rei r« d« Prrpiny*. li duc. 3 | rals, « P*(« lluu» 1 Socarrst«,

p«rajrt>. 19 éue. ? ral*; • 1* u n l v « r » í t « t 4« Vinc ,* , 1 ,611 -lut.. ? m. p«r[>inrM**o*,

• la un i ver si 1 .1 t barotii« à» itx, 210 éuc. II a. 11 à.; « l* tMi¥*r«(t«t d« i

Voló, 162 duc, 21 «. « d.; • i« iintv«ssit*t i motmmi ir è» Sant tat*«*, tfiòe*«i

d'IliM, TO 4iK, 21 ». t d.; a la «diversitat d* Jcx-. 22 duc. , a la i«iv*r«it«t d*

iao, 42 duc.; a la urnv«r«itat d« Hanrclaa, 191 duc. S •,, « l« uiuverkital ¿*

rer»t, SS4 duSc. II « . , i 120 dut. 11 », 3 d , ; a la unn»r«iltal d« v i U] long« te

S.la/»c*. 4SI duc. 24 •. • d.; a 1« ui.iv»r*itai é« »Uflac. 43 4w,., a a»«»».t> fr»iv:i

&ar*«ubaa, 27 Ax, 11 ral«; • J ata»« Prat», á« Millar«, 17 | eue,, a la un¡*«r«n»i

i« Hi: lat«, l.SSI duc. 12 tar*« d« franca, 1 T* Eue. • t arg» ff d.; « la
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; el »(adic d« Pal«, d« la vefueria te Girona, recia««

SS ducats de què tenen debitor! dt Bertran Robles, tenint coiissié i

potestat de na Majestat i obligant 1«* pecúnie« del servei per la cort a

sa Majestat fa*dor; vist el debitori, es condesna el rei (S9).

universitat 4* Bonpa«, M duc. S rals 1 d.; • 1« univereital do Pailla, 7ZS eue.

10 s. « 4.; « la universitat de Pia, SIS duc. 3 B. 6 d., a Calcaran Piguerola,

MN***r, 11 | dur.; a 1« universitat d'Argiles, 301 eue. 20 s-, a la universitat

4« Claire, 627 duc, M «, 2 d., i 11 duc. 2 m, • d., a la universitat d« Sant

• ipôlit, 6t duc. 11 B. 4 d.; a Pau Patera, doniell. 5 1 duc.; « TOMÉ« Viver, de

Perfinf*, 12 *. rosselloneses; a la universitat d« Tulr, 113 duc. S ». 9 d., i 906

dur 16 R. 6 d.; * la universitat d« Canet, «11 duc. 2< ». 2 d., a la universitat

de 1« toc«, 221 dut. 22 »., a la univer«i tat de tula, 469 duc. 29 targe 2 d., i 6)

duc., • la universitat d'Illa, 2. US duc., « 100 duc.; a la universitat de Sar.'a

Maria de la Mar, 219 due. 20 * 2 d.; a Père Lança, 3 eue. 6 é,; a la universitat

d* Soler, 4f dur. 3s. 4 d., a la universitat de Prada, 110 duc. It «, S d.; a la

universitat de Soler, 7S duc.; a la univêt citât de fresserra, 137 duc. 31 s. 2 d.,

i 17 duc. 23 *. ; a lu universitat de forqu««. 120 } duc.; a la univeraitat de

TrullàB, 23 duc. 7 •. ; • la universitat d« Sant Peliu, 167 | duc.; a la

universitat d« Iode«, 22 duc.; a la univeraitat de Terrats, 22 duc. 17 m,, a la

universitat d'tapira, turra de Confient, 75 duc. 32 ». 6 d. ; « 1« universitat d«

Pcmi 11 la, dlôceci d'ilna, 7 duc. 11 *.; a Istev« C<Mf>t»r, de Pvrpiny*. 3 11. 2 s.

roBsellonwfto», a la universitat de Pa*Bà, 40 duc.; a Jean Sefuer, twnlnt-ne cesaiô

d'ArtMUi de tteves, treballador habitant art di. Seguer, 21 duc., a tafel Albert, 44

dut 1 « i d., a la universitat 4e Uupia, 22 duc. S •., « Caterina Henevtral,

vidua, um » pusseint l'heretat d» con «ari t Miaue] 1en«>;tr«l, I duc., a la

universitat A« Callar, 2b1 duc. 2» s. S d., a (la dita] Caterina Menestral, 23

duc. 2S s, Í à,, a dor, Hi<r-*l langanello, }g dut., a le*M Dr»p»r i J a UM fcmaf*,

2: duc. 10 rals d*ar*«nt; a «:qu«l Sobirà, 12T duc. « s. Id., a Joan tefwr, SI

dur., a Franc 1 Tard lu, 29 duc. 12 a., a Bar insteu Cwabrai* 1 Franci !-.«rri, de

üibeulte». $ duc 20 i, ; a la universitat tfe Corneli* de libera, 73 duc., i 52

duc. 25 s. if d., i §1 dur, « ¿atase Cal», paraire de Perpinyà, li tfttc. i «.

p»rp»riyanefu>o, a la universitat de Poi!»atrei., .S duc. 12 «. f d., c la

universitat de .1ar<|u«iane«, !-'O duc. 1 s, f d. (aCa, GÈt froc»»fOf. 43. f. 6>-S).

'* Se»»)Uni«»..t e« deciae-iii wir « Íes r»cld*aci«n« de te« saftlefits localitat« t

particulars lartorell» , i Sant lacle IIS tee.}, Pai«fru«*ll (It due.}, fono11er.«

<li éiíc.l» P«Mi«-J-!sra <!• **€.), l*lla«tr«t »41 eue.}, Nata (S dwc.). Castelló
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: tia hoajt» d« Macarà i Pontós presenten greuge per 1«»

quantitats que han prestat ais alemanys per aliaents. Até* que plenament

no é» provat sinó en parí, et condeana el rei « pagar «is poblat« a

Bàscara 100 lliure« partidores pels jurat« de la vil«; 4*1 restant, é«

Absolt el procurador fiscal; respecte al que deaanen els de Pontée, en

declara no procedir ni Aarer lloc,

1S2irM.M: el «Índic de Figueres presenta greugi» de 40 lliures 15

sous per «lisants venuts í per diners preat at i als aleaanys; atès -]ue

consta de llur intenció, es condeana el rei.

1528r 1Q2 .29*: el síndic de Sani Jordi I Desval Is], de 1« vegueria

de Girona, reclama I9i ducats 2 sour per aliaer.ts i per dinen prestat«

als alpsanys, «ab albarans del seu capità. Atès que no han provat

plenaaent en tot l'uf intttncía, et condeana el rei a pagar-lo« 100

ducat«.

lS2flTlll .31»: fi síndic d*« Celrà, d« la vegueria de Girona,

recias* 32 ducats deguts per »líai·nts prestats í per préstecs fets, a Ja

infanteria dels al*a»nys; vist el debitor! firmal per Bertran ioblett, es

condean a el

l 528 f l 18. 32 v: el síndic de la parròquia de Juià, bisbat de Girona,

reclaaa les quantitats dels singulars de dita parròquia per aliaents i

per préstec» fs* s als aleaanv». atès que no ho haï» provat coaplidaaent ,

es rondeau« el rei a pmgmr-los-en noté» 50 lliures; *»n les altres roses,

el procurador fiscal r^sta absolt.

lS2B.122,33v el tíndíc o jurat de la Bisbal, bisbat de Girona,

reclaaa la quantitat continguda en les cartes debitarles firaadrs p*»r

Bertran Robles i Pere del Peso, procurador de »a Majestat aab poder

especial p«r obligar le» peconíes del servei d^ 1«« prisaré» corts a sa

Majestat fsedor. Vists els débitons de: 222 ducats E reals 5 diners per

vitualles als aleaanys, 13 ducats 1] sous 6 diners, 32 reals d'argenv

valent 3 lliures 4 sous (firsat a Narcís Pellicer), S oucats 10 sous

valent 7 lliures 4 SOUK (firsat a Baldin Enger), tots els quals prenen

sttsa de 294 lliures 1? sous 11 diners, es condesria el rei a pagar- los

dita quantitat, aét 100 docats per als altres de la vila »ens«* cartes

debitarles, partidcra entre tot« ells pels jurats de la vila.

d 'tapiïn «k ( 3 5 duc . 1 . Sefe*»tlâ «o» fil duc. S r»«i»), i f*r* ««»r«« Vilar,

é < l l • » t r <• t i 4 i r mm ! < i
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î «la homes et Psiau-Sator, bisbat de Girona, presenten

greuge de IS ducat« per »11« bestrets «Is alemanya; vist el debitor!

firmat per Bertran Bobles, es condewia «l rei.

1S2gTl40fM: el cambrer (reial) tes reclam» els alliants í diners

que els seus vassalls d'Estagell, RibesaHe» i Banyü d'Arles han prestat

als alemanys, i altres coses en dit procés deduïdes. Es condemna el rei

en favor de dit tes o dels gui han prestat dita nljgents o dinen per 80

ducats; de la resta, el procurador fitcal queda absolt.

152H.14i.39 is universitat i els poblats de Vilanant, de Lledó i

de la baronia de Ciurana reclamen els aliments i provisions que els haï.

presos els alemanys; um condemna el rei, per a Vilanant, per 42 ducats;

per a Ciurana, per 30 ducats-, partidors pel» jurat» de 1» vila.

íS2if159r43: el procurador del duc de Sogorb rec lasa pela excessos

fets a la vila d« Cadaqués i en altres llocs del Costat d'Espúries, feta

per »an asen t del capità Rocandoif, perjudicial«! a la jurisdicció de dits

comtats, alhora que demana que dits procediments siguin declarats null,

més 2.000 ducats. Es declara que, pels procedisentt fet« per dit

Rocandoif, no sigui fet prejudici t. dit duc ni * dita Jurisdicció, Quant

a les altres coses, »c li reserva dret en yn altre judici.

1528.174.46v: el síndic d* Pifuerei r*cla»* pels dmnys que féu ,1

la vila una companyia de síl soldais; vists els testisonis, s'estimen

**ls dany« en la quantitat de 100 ducats, qu« serar; partidors pels

consoli de la vila; e« condemna el reí a pagar-los.

» üràcien del rei*

En aquest apartat s'apleguen aquell H greuges -onze- que

descansen ^n «lf«m« concessió del monarca de cfcract'-r

graciós, sota diversos «-onceptes; P« e\. , dues <ijude» de

cost« I3 R . 1 1 i 85,181» set ajudes de casament (ï,H» 4,2,

9,3, 60,1?, 64,IS 71,20 í 101,29), un privilegi -per »

sustentado d<» wonf«»»- Í 3 , l v l í una con«ïgnftcié (69,19v).

Cal tenir present, però, qye aquest apartat nenes

recull els greuge* que món déterminais «itjançsnt l'al·lusió

o i'esmeni d'alguna conc*»»ja grmcíosm del »onarc:«, í que en
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pot quedar for« Alguna reelanació que aparegui denominada o

descrita anb alguna altra expressió (M).

Si bé en un «arc general e* comprèn fàcilment que es

presentin coa a greuges de cort aquells compromiso? del

monarca que no han estat complerts o executats, entesos.

doncs, ço« una violacié d'un pacte, d'un acord, d'un

comproaís o d'una obligació previs; si bé es pol arribar a

entendre, a«b reserves, que es reclamin per via de greuge

els salaris dels oficials reials, tanmateix, no deix« de

sorprendre que siguin acceptades COB a greuges reclamacions

de compromisos personals del monarca d'un àmbit tan allunyat

del que és la gestió pública -si »»és no des d'un punt de

vista i des d'un »arc teòric- COB les concessions gracioses,

no tant pel que fa a les consignacions (69,19v) o «1

privilegi per « I« «ustentació de «onges (3,lv), coa pel que

f* a les ajudes de costa (38,11; 65,18v), que no acaben de

concretar l'aplicació que havien de tenir en funció de la

caus» -no sempre invocada- que n'originà la concessió, o les

mjudes de cmsmmfnt U,l\; 4,2; 9,3; 60,1?; 64,18; 71,20;

101,29}, que ja determinen, des del mateix sintagma que 1er

deaign», 1» cauaa que ie» origin* i 1'aplicarlo que han de

tenir,

les ajudes de c«sa»ent, concedides graciosament pel

monarca en ocasió de 1* celebració de matrimoni d'algun dels

e° Tot à ¡*titt«M «to cl*MtfiCBCÍé í é» •l·t·B·titucié, c«! tenir ftf***«t «tut,

pa**ifel«Mfit podrí«» «ncabir-lu, p. *«.. l* r*ciOTBcM r»r {Mrlviî*ftl ( iTt,«T| «M

to >nclo» • l'apartat 4*Mp«el«J«, o *1« gMMüM pr»»«r.l«t» p«r »fiel« coac>*4at*

esa * rétribue i« pw put tel r»», p*tè •*• prataM«M«t !•• tewl«* te r«:tr»ooar

**fc !•• r*claaactona te qv*i»tlttti fap» no prt>*in«u»«atn te a·ntAtx.l·· ant «r »or»).
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»•u« oficial« o de personatges pròxims al seu cercle, o de

llur descendència, jolen aer acceptades coa a greuge, un cop

comprovada efectivament la concessió del rei, i atesa

especialment la notorietat -o no* de la celebració. A i x í , éa

corrent d 'empra r coa a argument determinant de la ssntènc a

que concedeix la reclamació una expressió coa ara mtès que

cottstm ser casada ( 4 , 2 ; 8 0 , 1 7 ) o até® que ¿9 notori que dit

Pastor ha casada una filla sua ( § 4 , 1 8 , 7 1 , 2 0 ; Ï 0 1 , 2 9 ) ,

clàusula que no apareix en d 'altres de les »entérele».

lS2ÍtlflT: mossèn L lu ís Icart reclama 24.000 son», per gràcia del

rei concedida JK r ajuda del seu casament; \ ista la cautela firmada de »à

de s« Majestat, »e li concedeix coa « deute líquid,

,3r lv: el procurador de Jerusalem de la riatat de Barcelona,

d4na greuge per 6.000 sous assignat» anualment pel rei crtòlic a

l'abadessa i al convent d« dit monestir per « sustentada de let monfes,

confirmats per «a Majestat (els reclamen de« de la confirmarlo ençà).

Vistes les concessions » la confirmació, «s condemna il rei » pagar

3.898 lliures 5 »ous, de» del 22~fen-!S18 (mort del rei Ferran) fins al

10-maig-1529 (dat» d« la prement senten^is).

1528,4.2: Isabel Gual b"», muller de mister Joan Gual be» quondm»,

regent 1« cancelleria» í el» »eus fill», reclamen per diverso«

concepte»; es condemna el rei a paftar: » dita % Idua a raó d* 100 lliure»

(del 13~gen-151< al 13-jul-1529, és a dir, II anj» i 6 meso»), qu*

prenen suma oc 1,250 lliures; a Isabel Cervelló (filla), atea que conutm

que és c**ad«, 1.000 florin» per ajuda del «eu c»»aaeBt; « Joae

Bonventura, Níquel i Díonís G«alb*« (fill«), le» quantitat» p*»r llur

QU i tac ió coatíngude» «a els albarans d'eacrivà de ració.

liMttf3: Galceran Albanell, gentilnome de •« Najeciat, reclama,

d'una banda, 1.000 ducats de gràcia per ajuda de son casament, amb

cautela firmada de ai de sa Maj«i$t«t; d« l'altra, 115 l/í ducats 5 sous,

amb albarans d'escrivà de rar ió, per qui t ací 6; vists els mibarans Í

cauteles, es condetna el rei.

lS2gf38,ll: 1 'espectable don Pedro Cardona, portant %eu« Ae

genera) fr»vi»rniirtc>r a rataltiii)s red««« SOI du^at^ * *•!! -1'rnt^



314

gracio*aaent p*r aa Majeatat (aab cau te U de sa ai firmada) per ajuda d«

coa ta; vist* 1« cautela e» condemna «1 rei.

lSMTMflT: «1 noble don Antoni Cardona reclam 1.500 ducat« a ell

concedit« per M Majestat (aab cautela de sa »à firaada) per ajuda del

•eu eaaaaent; vist« la cautela, atès que const» que ait Cardan* éü

rasa f, ei rcndeana el rei.

1S2§T 64.18: ai»ser Mir-tei Joan Pastor, doctor del reial consell,

presents gre'ife <íe SÖQ ducats, aab cautela 1 1 riada de aà de sa Majestat,

per la gràcia feta per ajuda de casuent d'una f i l'a seva; vista la

cautela, atès qu€ és notori que dit Pattor he caaadf un« filla, es

ronde»«a el rei,

litatiStll: •Q··èn Oisaundo Barhera rerlaa» 850 duc*» s deguts per

cauteles d'ajuda de costa i per albarant d'escrivà de ració de la seva

quitarle d* fentilhoae de la c««tèdia de sa Majestat; vistes les

cautelet i »Iharan», e» rondeau» fi r*i a pagar-li les quantitats que hi

contingudes.

Pran-'·í Puig i Jcaa Cortes, »«readers, i Caraini

Ferrer, llibreter, habitant» de Barcelona, coa a tenint lloc i cessió in

»oíotua dacia dels feraan» ̂ re i Lluís Natal i, filis d« Baldiri Matalí,

reclaaen el q«e é« degut en dit noa per la gràeít de 50 l l i u i e s anuaii

d« vida de dit Biildiri atorgat per Joan I!, i en virtut d'una «entends

éad* * Barcelona {greugi» de cort). Até» qu«« fête» les diligències no

s'ha pogut effttumr per culpa del procurador re í ni o lloctinent de

1» proruracíó reial del Bosse 116 i Cerdanya, decideixen que I» nfntència

del» pro\ itor» df greuges dt dit» cort figui efectuad* f*n to* i per tot.

Tltjtfl; d€»na JerÒBÍa« Turell, auller de aosrèn Cmlcerari Meca,

preaenta greuge ¿»er §00 ducats atorgats per sa Najestat per ajudà del

»eu casaawnt. At^a que é» tmtori qu& éa r*aatt í qu* ha fete»

diligències ̂ r cobrar a Ñapóla i no h« pogut, ea condeana cl rei.

la iiobje dona Guiaaar C r u ï l l e s reclaaa 800 ducats

concedit« per »a Majeitmt (aab cautelm fíraada de i» seva ai) per »jud«

de caaaaent; até» gut é» astorí f w* e* catad», *s coodean» el reí.
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* tea?» (beam)* («M

Pina d'aquest opartat t robe» tr«s reclamacions per

ali»ents presoa per als voIdata (42,12, 43,11 < 121,33), una

per béns i robes Jel castell de Perel«da (45,131, una per

ben« confiscat» p«r cri« d'heretgia (134,36v), dues per

actuación» fet«« a l'Alger (béns i robe«, 138,37, í un» nau

(139,37v), una per bestiar pré» pelt foixencs (147,3S\) i

una per coure pré« a Sant Sebastià (Í64,44v).

Pel q »i«' fu al« danys de diversos tipus de béns, \ml a

dir que tan »oís do» greuge? porten causa d'una sentencia

anterior fen «quest c»8, de 1« cort de 1520), tant el

presentat per J. Ismna (134,36%), referit «Is béns

confiscat* per raó de cri» d'heretgi«, ço« el de F, Pila -en

cert río»- (14?,39v) pel bestiar pres pels foixenr». La resta

de reclamacions tenen ço« % dero»ínador co«ú la intervene ió,

*«n diversos indrets (6i ), d'oficials reial» quif han produït

els danys al legat» pels de»andants, nor«al»?nt «itjmnçant

l'ocupació eferti%a, per raons d *iaportànci» jsaedimta f o

per r«u»r estratègica c «ílltarj, de determinat t.pu» de

ben«: «lí«ent« C i J J , rob»» ( *4 f, fins i tot un« nau (is),

entre d'altre» f**).

. *« « d i r , MI «I »Mttit d« 6*n» «e»!** r«%«*, mltivmlm, »»t.!.!, mmténmm

iMr«* »t« iaeloMif-kl !•* fi« us i »«b*t< »t ion«.

r, m. Salou, port tf'··tercMMt, mim «2,11 i 41,12, *l«*r, 1M.J? i 119.31*,

•«• «lk §rw^M «2.11, n. U ' t]!, U,

MH *1 «I, U i 1M.9Y.

Ma «i IM.It i ns.17. Cal r«l«<. t-^txr •<*>»*«• gr»«t««. •·p·< !•(••»« *1 J « r , » t .

«•b •!• ^H* MI v»ur«fl HM »»«11 referit» • I» d*l«ot Jó tf» n«u. 91* M» kl ha **t*t

im ió- »n «la :äoput* -»l c-jní ingut 4* l« i»d«« i« to 1« Mutetici« 140*
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lStÊ.42t12: aossèn Francesc Llop i «»»»en Rafel Cerdà, aercader»,

reclaaei: el valor d« 931 quarter«« de forcent i els danys, les despeses

í «1« ifitrreBSOB aercantívols por la quantitat de 2.48? lliuves, »és 55

lliures per 100 dotzenes de »rrlusses, i 33 i liares per interessos

aercant ívols. Atès que tot fou pres per J .an Velazquez, capità de

galeres de na 'rjestat, al port de Salou, atès que cor-sta que dit capità

prengué a Salou 1.033 fanefues de forment que són 889 qaar teres de

Barcelona, 6 | ceas i 100 detienes de mer lusses; consta taabé que la

fanega de forcent valia alesboret 30 sous 1« dotsena, i la dotzena de

p*»ix 11 »ous. Eu condes»» "1 reí a pagar le« 1,334 lliures que SUBH. n les

ditet quantitats, un cop l'agent hagi fet cestié ti rei contra dit

Veliïquef o els teus hereu», alhora oue em decreta que, respecte »Is

interessos »ercapt ívols, el r** i en resta absolt i s*hi ¡mposa silenci.

1 528 f 4 J, 12 aossèn Rafel d-rdà i altr*»s aerradvrs redasen 38

bot »s de vi i 1 quintarà de net preset a Sa lot per Jomn Velafquez,

rapíti de quatre gaieres, aég els interessos Bercuntívol», per 631

lliures ÎÎ »out 4 dir-ers pel % i , i 31 ¿liur*»i per i* •«»!. Canst M ^Jf Ifs

prf-nguf, consta *•! valor de la bóta de % i aleshores, 10 lliure» ? 8

din«*™, i d«*ï qusnta.- d«» mel, 3 lliures. EÎ rei ós condeanat a p>"gar 191

lliure» 11 sous 4 dinrrs pel v i me» 21 lliures per 1« •*•!, «in cop i'hag-

fet 1« cessió ^cintra dit V*-lat;ue< o pis hereus, »Ihora que rs

decretà» respecte «H intereà^o» •** re an t ívols, q«<* f\ m eti retta

absolt .

§,̂ ; f\ vescovte d«» P^r**lmd« present* greuge contra el rea

I "ontr» Brf>«s^n 4lzina» foaissarí del rei, per rer*« ben»> i robm que dit

A l i ins ï Iftifo «l'Ayala li prenfyeren del castell. Atfs que consta

que han pre« de dita cas» I que n'han restituït alguni, els

conaeanen r1 r*»i per tal que dini el» »it Besos pri«**r %inents



M ItojMtet atjfl et ffr tonur-1' dit« MM (*T) e I« »ev» valor; «i no

te Ma« f .ideaaafl *t r«i A restituir dits MM o «1 •' u valer.

Perot Nontrodon, doni« U, have ' dret i cauta ce

Lluís Bas, »etcftder, reclaaa certes vltmlles que li prengué don Joan

Velazquer, capità d« galeres, tonst« que dit Velátquez prengui coses

{") per in totil d« 3§§ ducat»; es condes« a el rei a pagar dita

quantitat. Pel tue f« a les titres coses de«an«d-s, el procurador fisc«!

en rest« absolt

lf̂ tlli:fMv; Jeroni«« Isaaft, succeint Anna Frare ma I sana,

ootingté sentència en les altres corts (és c. dir, 1520} on el fi*t era

condeinat • pagar- li 300 ducats sofero els beu» confiscats per cris

d'heretgia s la Inquisició. Consta que ha fet la deguda diligència per

cobrir del receptor d« li Inquisic^ i ne h« pofut, i const* que Anna

Segur iole», filla i hereva de P«re Badia, quondam, receptor de la

Inquisició, és estada condesnada a restituir a dita receptoría g r vi s

quantitats que sa Majestat he «rofadaa i fet gràcia a Mossèn Biur« en

perjudici de dit* !aan«; es cor.desna el reí a pafa*—li dita quantitat

(300 ducats).

tmtlflirff! P«re Ciurana, sercader, reclasia que s« li

r*stitueixin le« robe» i ««rraderíes qu* li ha pres Jo«n Negrillo,

capità de sa Majestat al castell dVlger d'una n nu de Berna» Paisa (o «1

valor )> Es coodwwa el reí a restituir leg merctdvie» o IM rera

v«lor, asib l' especificació que la liquidació Í&edoru resta reservada per

« un altri judici dins de l'espai d'un an) nn e» puguin oposar noves

dades, alhora qu« es proveeix que »a Majestat o el S.MJ canceller hagi de

fer coiisifió a sisser Joan Sunjer, aisser Miquel Joan Pastor, Bisser

lartl Sunyer, aissar Pere Areau (kïrt, docicrs del reial conaeli que

tinguin prou poder par m·oJrfre «fluest Judici, i que t is fui força d 'mete

de cort gwrél»

Bernat Pairà, aercader de tercelona, recias» per una

na« pat roñe jada per Beset Garriga, de Fulanos, «ab arreus i artillería,

17 l bi te ta U»*t«:.

•• .— — . _ — l t t>ÒÍ9t 4, »í • né te ti duc*'.» .a èét*. 172 d inat». «4 «uBt>t*r**

i* fav»«. M Aicat*; M »uarv«-:..» I« fMWÍ*t I« duc««, • gmftmrmm <• ti»roo», I

4uc*U; • càntir» é» MÍ, • ducat •, 32 «jj«.".». »• i« HM!« i «««!!•••«. SI tocat*
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ocupada i«r Joan Negrillo, capità de M «U j estat «i ca« f 11 d'Algar. Is

condesna tl r«i « restituir dita «M o la ««y« v«/or, i» i reservant-ne
1« liquidació facdor* «n w altre judici, dim un any, «te. [aab IM

•a te i xe» c i remittee im i requisits que el frettfe precedent,
1528,138,37]

lS2iT147.3>v: Francesc P i la , «c r cade r de Perpinyà, en cert noi,

retlaaa que sigui feta la liquidació de la tentència 4« greuge« de la

cort propp»s»ada (és a dir, de 1510) per raó del bestiar als srjs

principale pré« pel« vassalls de sadaaa d* Foix. Vigia » sentència i la

liquidació ftta en aquest judici, »e sentencia (**) que ei fui fet»

extfcució de dita sentència en fptor de dit Pila, coa a procurador «le

Miquel Cirera de Perpinyà, G u i l l e » Piquer de S i bes»! t es, fr&ncesc J o l i ,

Joan Miquel de dit lloc, si»ser iiu de Perpinyà, etc ( l 9 ) , de la procura

del« quals consta, per 5.838 cap« de bestiar a raó de 8 sous

ro»»ellone«o» per cap, partidor» «itiv dits j>ríncip*Js,

152^,1 64, 44;: Francesc Llop i altres v 7 1 } sitjançant «1 seu

procurador France«c Serra, presenten greuge pel valor de 100 quintar» de

coure presó» per lanaaent de »a Majestat a Sant Sebastià (Guipúscoa),

restituïts *»n 358 quintar« coaplats a raó de 2.200 «*ravedís / quintar,

pe» de f.urgriR, señor del dit d'Assola, a cnapliaent delí dits 364

quintar*, sé« el» danys de la detencié de la nau. Ee condenna el rei a

pagar, per tot el gu€ puguin demiu>ar, l.?2€ lliures 13 sou* € oiners.

* Ofici**

Solasfent tre« freug«» fmn refcrèwcia %1 co«pro«ís del

»onarr« d* r*co*,p«n»«r nitjançant 1« concessió d ' o f i c i s .

Qu*r«t «Is oficis, coincideix que ieto reclanacions

presentada* «n «quest« cort sen referides a concessions

d ' o f t c i s cosí a retribució o ciarensació -»c*ta 1« for«* de

privilegi- de serveis prestat» a sa Majestat. Le»

La t lAuBul« te rood«anaclo «par*ii r»t U«da .

70 It« «w mmt»im* «on Juu f»t m« ^»|t d Ort«. Cuiti«« »MIMI em Mlacti,

M, Mrmr T«rdiu % «it tl«e, Julià Pv»i d. terntft, fmrm

Torrent <• Po.il>tlc.

· if »< »r
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concessions porten un« clàusula ratèrent «% les

caractéristiques i al »ou n ín im (o »àxim) que ha de tenir de

l 'of ic i en qüestió, per tal de poder ser acceptats

và l idament pel* beneficiaris.

l£2IL2flJii: Llorenç Mal l o i , argenter, presenta greuge partint de
le» 1.000 lliures de valor d'una perla d« tmll de perera presentada a la

rfina Isabel, en r«aunerac i6 del qual servei el rei catòlic li féu Mite

del priver ofici que vaqués a Catllunya, Mallorca o Sardenya que '11

acceptés que valgués 100 lliures, o senys, i p«r s«. Majestat confiraat
(19-fen-1520)' la queixa concreta és que ha vacat l 'of ic i d'ajudant de

aestre racional per «ort d'Agustí Gual í aquell acceptat no l'ha pogut

obtenir §»r revocació d* sa Majestat. Vista la docuaentacíó, es resol

que sigui efectuada a d H Mal loi la gràcia expectativa no obstant la

prafaitica revoc tòria de »a Majestat.

1528 rSB fIf i: Galceran Ol iver ço» a procurador de aossèn Miquel

Bastida presenta greuge de 1.000 ducat» deguts a Nàpols per provino dt

sa Majestat t alhora que reclaam que li sigui efectuada la gràcia a ell

feta de la governació í alcaidi» del castell d 'A»ar de Vàpols. Atès qte

no ronita que hagi fet la diligència per t obrar a Nàpols, e» condeana

l'agent a aottrar dins v u i t B€«Ö« que hi hagi fel diligència ( 7 2 Ï , í si

no hm pogut cobrar, es jond<*ana f i r*i a pagar-li-la.

1528.100.29: eossèn Joan Costabella es queixa que sa Majestat li

ha fet gràcia del pria?r of ici qu« vaqués a Nàpols per %alor d* 300

ducats anuals í no li és estaJa efectuada. Atès que l'agent ha fundada

It »fvm intenció i consta que han vacat aoits oficis en dit regne, es

condean» el rei a pagar-li, pels dany» f in» ací rebuts, 600 ducats

[l'agent ja hmtim anat a Nàr^l*]i alhora que »e sentencià que

li eigui efectuad« PB el primer ofici que vmcarà.

72 V *| capítol «calait • r-í»cuí 16 te 1» «»ntênci«, i la d«libcr«< ió «u» «M f« •!

toA«ÍMtnrt é» 1« Btpitacié «el €*tt*f,êl, Ma, 6, IM, t 6 V - 7 0
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