
TERESA-UARIA VINYOLES 1 VIDAL 

DEUTES, TORTS I I N J ~ R I E S  DUNA COMTESSA DE PALLARS. 
REFLEXIONS SOBRE LA MENTALITAT FEUDAL 

1. EL JUBILEU DE 1350 

L'any 1350, el papa Climent VI va proclamar el jubileu per rota la cristiandat. 
Era el segon jubileu general que proclamava I'Església. El primer havia estat 
cinquanta anys abans, en temps del papa Bonifaci VIII, el qual va concedir just al 
comencar el segle XIV <<El Gran Perdó Jubilar». Aquest fet s'emmarcava en el 
context de la voluntat per part del papat de reafirmar la funció carism&tica de 
I'Església, i a la vegada recollia I'anhel de la salvació col.lectiva que havia inspirar 
cota I'experiincia escatolbgica dels segles anteriors.' 

Estava previst proclamar un jubileu cada cent anys, pero els romans demanaren 
al Papa Clirnent VI reduir a cinquanta anys I'interval entre jubileus; el papa va 
acceptar i va proclamar el jubileu del 1350. Coincideix aquesta data amb la fi de la 
Pesta Negra i, a Roma, amb el final de I'episodi revolucionari de Cola di Rienzo. La 
violenta epidemia sobre Europa havia provocat penitencies col.lectives, Roma 
estava devastada a la fi de la revolta, la veu de gran part de la cristiandat volia el 
retorn del Papa a la Ciutat Eterna. En un ambient de crispar patetisme es va predicar 
la indulgencia que donava 1'Església sota dues condicions: la confessió i la peregrina- 
ció. 

Amb la Santa Indulgencia, per un costar, s'intentava encarrilar els moviments 
de penitencia que amb tanta forca havien sorgit a rnolts indrets &Europa degut a les 
pestes; per I'altra part s'intentava assegurar I'assistencia massiva de peregrins a 
Roma. Entre els peregrins hi arribaria Brígida de Suecia, que s'hi va quedar esperant 
el retorn del Papa. 

La notícia del jubileu va arribar a tots els recons. Des de les valis pirinenques la 
comtessa Sibil.la, que feia poc que era vídua del comte Ramon Roger de Pallar~,~va 

1. R. MORGHEN. Medievo rri,rinno. Bari, 1968. pig.  262. 
2. SERRAVILAR~. Ler baroniz~de Pinó~ i Maraplana. Barcelona 1950 vol. 1 pag. 332. Creu que el 

comre Ramon Roger encara eraviu al 1352, pero el nosrre documenr inequívocamenr ens darapel julio1 
de 1350 a Sibil.la vídua del comte de Paiiars. S. Sobreques Elr bornnr & Coralunya. Barcelona: 1957, 
data tambe la seva morr al 1350. 
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sentir predicar el jubileu i volgué beneficiar-se'n. El jubileu marcava el temps de la 
remissió assegurada i la certesa del perdó de Déu. El primer pas per aconseguir-lo era 
confessar-se i rebre l'absolució. Per aixo 

L'any de MCCCL, elr temps de la Sancta Indulg2ncia la molt noble er molt 
honrada madona Sibilia, per la gracia de Déu comierra de Pallars, 
confesr& en generalment en poder de l'honrat religiósfiare Granell, guardia 
delsfiarer menorr del convent de Cewera, e uolc la dita nobla regonexer totr 
ros deuter, rortr e injúries, al qual e als qualr, ella fos tenguda e obliga- 
da.' 

Segons la promulgació dels primers jubileus s'exigia per obtenir el perdó la 
peregrinació a Roma, previa confessió general dels pecats, tebre I'absolució i complir 
la penitencia imposada. A finais del segle XIV s'estengué la indulgkncia per mitji 
nomes de la confessió. El sagramenr de la penitencia es pot dir que esdevd el 
sagrament característic del segles xrv i xv.4 

No sabem si Sibil.la va anar a Roma com a peregrina, és probable que hi anes; 
del que si que tenim consthcia 4s de la seva confecció general i de la voluntad de 
pagar els deutes i d'esmenar els torts i injúries que nopodien ser perdonades sensees- 
mena. 

2. SIBIL.LA AMAT DE CARDONA, COMTESSA DE PALLARS 

Sibil.la era filla de Constanga de Pinós i de Bernat Amat de Cardona, senyor de 
Rupit, mort l'any 1310. Es va casar amb Ramon Roger, fill de la comressa Sibil.la de 
Pallars i d'Hug de Mataplana, I'any 1322,'va portar un dot de 35.000 sous, Ramon 
Roger un escreix de 17.500 sous, mentre rebia com heretament dels seus pares, el 
senyoriu de Mataplana. 

Sibil.la esdevingué comtessa de Pailars Sobira molt després del seu matrimoni 
amb Ramon Roger, qui obtingué el comtat de Pallars després de la mort del seu 
germa Arnau Roger 11 (1343), per designació del rei Pere el Cerimoniós, com diu la 
crbnica: 

Venc a nos lo noble en Ramon Roger de Pallars e oferi's de rewir-nos ... e 
mortran's lo dret que teia sobre lo comtat de Pallarr ... efeu-nos homenarge e 
feaidat dels ditr feur e nos I'enuertim d'aq~ellr .~ 

3. ACB (Anriu de la Catedral de Barcelona) Marmessoriers de IaPia Almoina. Paüars. Consisrek 
en un Uigaü on hi ha diversos documents, aquesr I'idenrifiquem com: uDeutes, tom i injúriesu. 

4. E. DEULRUELLE. Ln piétépopulnira nu Moyen Age. Torino, 1971, pp. 301-309. 
S. ACB Marmersories de la Pia Almoina. Paüars. «Heretament de Raman Roger de PaUarr~. El 

nuvi ve citar a L'instrument doral, del 31 de genet de 1322, com Ramon hper  de Mataplana. fii - - 
emancipar d'Hug de Mataplana. 

6. Crbnica de Pere el Cerimoniós cap. 96. Lcl gvatre pan, rdniquer. Barcelona: Selecta, pis.  
1066. El fet es data a la quaresma de 1344. 
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Sibil.la, nascuda de la casa de Cardona, fins a la seva mort es va identificar com 
comtessa de PaUars. Fou mare del comte Hug Roger 1, anomenat sovint Huguet, 
que es va casar amb Gerarda de Cruilles I'any 1344 i va heretar Uavors, de la seva 
mare, Rupit; a la mort del pare va heretar Pallars. Sibil.la va sobreviure al seu hereu, 
mor el 1357, a la seva nora Gerarda, morta el 1365, i també al següent comte de 
PaUars, el seu jove nét Arnau-Roger 111, mort el 1369. 

A més de l'hereu, li hem documentat nou fills més. Consten com a benefica- 
ris de llegats testamenteris, és a dir que eren vius quan Sibil.la feu testament el 
22 de gener de 1362,'per l'ordre en que els esmenta la seva mare: Sor Violant, 
monja de Pedialbes; Ramon, segurament Ramon Roger, casat amb una Angleso- 
la, que passi al servei del rei;'Arnau Roger, casat amb Beatriu de Vilafortuny; 
9 Elionor, casada amb el vescomte Ramon Roger de Coserans Bruniquel, i dos 
fills que eren monjos de Gerri de la Sal, Bernat-Roger i Guillem, que era petit a 
la mort del pare.I0A més consta que havien mort ja quan ella va firmar testament 
els fills següents: Sibil.la, de qui domentem una dida, casada amb Pere de Luna, 
el cos de la qual havia estat deixat en comanda al monestir de Predicadors de 
Saragossa; Bernat Amat, el cos del qual estava en comanda a I'església de Sant 
Joan de Fibregues; Nina morta a la infantesa, de qui documentem una dida. 
També hi ha deixes pels seus néts i nétes, esmentats com el comte de Pallars i els 
seus germans, i per Arnau Roger de Pallars, que identifiquem com el fill 
il.legitim del seu difunt nét Arnau Roger 111. 

Sibil.la, doncs, va tenir al menys deu fas. Va firmar testament el 22 de gener del 
1362 a favor de la Pia Almoina de Barcelona, si be no va morir fins a les darreries de 
1373; al desembre d'aqueU any documentem els priemrs pagaments de la seva 
marmessoria. Tenint en compre que I'edat mínima permesa per casar-se una noia 
eren els dotze anys, Sibil.la tindria quna va morir al menys 64 anys. 

Amb les dates de que disposem veurem si es pot fer una mica de Uum als anys 
obscurs de la historia dels PaUars. Deia Sobrequés: 

a A  la mort de Ramon Roger seguiesen uns uint anys de gran obscuritat. El 
seu fill Hug Roger (1 350- 1366) narcut uers 1320 de Sibil. la de Cardona, 
f i lh de Bernat Amat, senyor de Rupit, hauia estat declarar hereu del seu 
oncle Ramon Amat de Cardona, ésa dir de les baronies de Rupit ... El 1363 
jwenia parf en la guewa contra la inuasió castellana d'Aragó, aix; i que 

7. ACB Testaments Pia Almoina 4-8-54. 
8. Ramon va signar rebut a favor dels marmesron de la seva mate pez valor de 2.200 saus. ACB 

Pergamuis. Diversorum (e) 28-4254. 
9. A la genealogia editada a la GEC vol. 11 pag. 224, hi di-, amb un interrogant, que Amau 

Rager podia estar casar amb Bearriu de Requesens. nosaltres documenrem a Arnau Rogec, creiem que 
és el mareix, casat amb Beauiu fAa de Bernat de Rodion de Tarragona, senyor de Vilafoc~ny. 

10. Tors menys Arnau Roger, que és de creure hauria mort enue 1362 i 1373, ceben les dekes 
testamenraries de la seva mare. segons const a aUibre manual del quees pagade la marmessorian. ACB 
Marmersories de la Pia Almoina. Pdars. 
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m 0 4  el 1366, després de 16 anys de govern, és tot el que en ~ a b e m . ~ "  
Comencarem per aclarir la data de naixement d'Hug Roger, que seria com a 

molt aviat el 1322, ja que com hem dit pel gener d'aquell any firmen capitols 
matrimonials els seus pares. Una altra data que es podria definir és la de la mort del 
seu fill i hereu Hug Roger que va firmar tesrament el 29 de junio de 1357, creiem 
que moriria poc després, doncs a partir d'aquella data hi ha documents en que 
actuen com a tutors del seu fill, el jove comte Arnau Roger, la seva mate Gerarda i el 
vescote Hug de Cardona: Documentem i'any 1357 a Gerarda, vídua d'Hug de 
PaUars i tutora d'Aranu Roger; I'any 1360 es cita a Arnau Roger com a comte de 
Pailars."Si be a les cronologies consta el 1366, com diu Sobrequés, com la data de 
mort d'Hug Roger 1, segurament es confon aquest amb el seu fill ombnim, que és 
qui participaria en els fets de la guerra amb CasteUa. 

3. ELS PAGESOS DE COLLSACABM 1 A L m S  INJURIATS 

Sibil.la va exercir senyoria sobre els casteils de Rupit i Forniis, que formaven 
part de I'antiga heretat del castell de Fabregues. El terme d'aquest castell havia estat 
repartir entre els castells de Rupit i Forniis, pero pertanyien ambdós al mateix 
senyor. Quedaren dins el terme del casteU de Rupit les parrbquies de Pruit, Sant 
Joan de Fabregues i Rupit; al terme del castell de Fornils pertanyien Sant Martí 
Sacalm (o de Cantdops) i Susqueda. Per la importancia del castell de Rupit, el de 
Forniis va anar quedant postergat a partir del segle xm, pero corn es veu pel 
document que presentem, a mig segle encara hi havia un batlie i s'hi feien obres. A 
Susqueda es conserva la tradició de que el senyor vivia a I'hivern a Rupit i a I'estiu al 
cim de Forni l~. '~  

Sibil.la va ostentar la senyoria d'ambdós castells i de Tavertet, o bé des del seu 
casament -com aportació dotal-, o bé desde la mort prematura del seu germa 
Ramon Amat, que I'hauria deixat al fill d'elia -1lavors el tindria com a tutora del fiil. 
A la mort de Ramon Amat els altres ben passaren al fill d'aquest, en canvi la baronia 
de Rupit resta per la seva germana Sibil*la i la seva descendencia. Segons la 
documentació consultada els castells passaren d'avi a nét, pero entre els dos n'exerci- 
ren el poder dues dones, la vídua i la filla de Bernat Amat de Cardona, com a 
tenidores de la baronia per dret dotal i corn a t~tores.'~Sibil.la va firmar heretament 
de la baronia a favor del seu fill Huguet quan aquest es van casar I'any 1344. 

11. S. SoBEEQUbs. EL bamnr de Calalunya. Barcelona, 1957. 
12. Biblioteca de Cataiunya. Manuscrit n. 2060. F. Llobet i Mas Cmnologia de lar rondes y 

Riatquerei. de Pnllnr, derde ru erecrión barra quc r u ~  rrrodor paramn a l a  rmna de Cardonn. 
13. Elr rarrellr ratalanr vol. 111 phg. 447-451. 
14. A més del documenr que comentem on aprekn primer Constanga i després Sibil-la com a 

senyoter de Rupit, les documenta actuanr com a tals A. Serra Ia romvnitar mral a Catalunya Medieval: 
CoIl~~cabra 0. xrir-XlvJ. Vic: Eumo, 1990, pp. 101-102. 
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El fogatge de 1365 compra per ambdós castells 123 focs, diu que s6n del comte 
de Pallars, efectivament ho eren per donació feta per SibiLla als seus descen- 
dents." 

Els homes i les dones a qui es feu esmena de deutes i d'injúries pertanyien 
generalmeot a pobles i masos de Collsacabra, alguns de les Guilleries, s'esmen- 
ten: Les parroquies de Tavertet, Pruit, Sant Joan de Fibregues, Sant Marti de 
Cantallops, Susqueda i Encols?16; la vila i les muntanyes de Rupit, la Sagrera de 
Tavertet. Hi  ha persones dels llocs i muntanya de Fornils, d'Amer i de Proen- 
quera, a la val1 d'Hostoles."Molts dels noms dels pagesos corresponen a masos 
de la zona, d'alguns d'ells n'ha quedar la memoria fins avui i es poden situar 
perfectament: 

El Roure, prop del cartel1 de Fornils. 
Pederneres i el Roquer, a San Joan de Fabregues. 
Rajolr, Sa Balma i Monteis, a Taverte. 
La Sala i La Pabrega, a Rupir. 
Devesa, Casassa, el Bac, el Cowiol i l'Alou, a Pruit. 
Puig de Rajols , el Quer i Sabarer, a Susqueda. 
Cer Tries i el Marquis, anegader pel panra de Susqueda. 

Va exetcir indirectament senyoria sobre Mataplana. Aquest senyoriu fou lliurat 
pels comtes del Pailars el seu fill Ramon Roger quan es va casar amb Sibil.la, el 
1322; llavors feia poc que havia mort el seu germi Hug (Hug VI11 de Mataplana) 
que n'ostentava el domini. Ramon Roger al seu torn va deixar Mataplana a I'altre 
germi Roger Bernat, quan passi a ser comte de Pallars.I8 

Es doncs sobre els termes d'aquests castells, sobre els seus homes i les seves dones, 
sobre els qui exercí domini Sibil.la abans de ser comtessa de Pallars. Al casteU de 
Rupit hi visqueren eUa i el seu marit i hi van néixer alguns de Uurs fills, criats per 
dides de la comarca, a Sant Joan de Fibregues fou soterrar el seu fill Bernat 
Amat. 

La quantitat més gran es devia als habitants de les muntanyes de Rupit i Fornils, 
a qui eUa, el seu marit, i la seva mare Constanga, havien perjudicar enviant el seu 
bestiar als camps en els moments en que causaven danys. Danys denunciats pels 
camperols, reconeguts per les senyores des de feia temps, manats esmenar per 

S J. IGLESIES. Elfogaje de 1365-1370. Barcelona, 1962 pkg. 109. 
16. No hem pogut identificar aquesr indret. Podria ser El Coi¡, al límit entre Susqueda i Osor, o 

M Sant Miquel de Sererols (a Tavertet) o alguna aitca parrbquia desapareguda. 
17. El document s'esmenta com a v a  d'ostales. 
18. SEnRA VILAR6, Le, boroniar de Pinós i Mataplana. Barcelona 1950 vol. 1 pAg. 332. Com 

ja hem assenyslat data el 28 de novernbre de 1312 un document que diria "Nos Rus Rogerii de 
Payllars, Dei gracia comes Pallarienris ... nos tempore quo dimirimus honorem de Mataplana 
nobili et carissimo fratri "ostro Rogerio Bernardo de Payllars et iusimus apud comitatum 
Pallariensem ... n Caldriacomprovar ladatad'aquest documenr, ja que Ramon Roger havia mort 
ja el julio1 de 1350. 
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Constanca; pero els pagesos no havien estat indemnitzats. A Forniis s'havia d'esme- 
nar una quantitat de lliures que s'havien de partir entre els pagesos, amb I'adverti- 
ment que els de la muntanya havien de rebre mes quantitat ja que també havien 
rehut més mal. 

Es devia als camperols i pastors de Rupit, Foroils i Tavertet carn, vi i diversos 
blats que, tant la baronessa com el seu majordom, havien pres injustament sense 
pagar-los. Venen citats forca vegades els coves de raims, que havien estat presos a 
diversos pagesos de Susqueda, fins i tot en un cas els hi havien pres unes mesutes de 
castanyes. Bestiar per carn, moltons, porcelis i cabrits, havien estat agafats injusta- 
ment, sense pagar, per la senyora o el seu majordom. 

A més Sibil.la estava endeutada i sovint no tornava els diners que li havien 
deixat, de vegades els prestadors eren clergues, de vegades habitants de les viies de 
Rupit, Pruit o Tavertet, tamhé estava endeutada amb un ciutadi de Vic. Altres 
prestadors, pero, provenien d'importants masos de la zona: El Puig de Rajols de 
Rupit, La Balma de Tavertet, La Casassa de Pruit, El Roure de Fornils, pagesos 
enriquits amb la ramaderia. 

Sovint deixava de pagar els salaris de trebaiiadors i els productes dels artesans: 
Devia les teules pel casteli de Rupit, els cabirons que havien fet pel ((palaun i ais 
jornals d'aiguns homes que havien treballat en els obres dels ~astells.'~Devia peroles, 
caixes i sal. Al ferrer de Rupit li devia 18 sous i mig per rahó defewar diverses be$- 
ties. 

Devia els salaris de les dides que havien ailetat els seus fills i les seves filles, 
aquestes dides eren pageses que sovint deixaven llurs fills per aiietar els fills dels 
senyors, com va ser denunciat pel sindicar rernensa. Les pageses de remensa moltes 
vegades eren obligades a alletar els fills dels senyors que ho pretenien com a dret 
feudal; Sibil.la no creia tenir el dret d'obligar-les a fer-ho sense saiari, hem de 
reconiixer el seu bon criteri i les seven bones intencions, pero els salaris encara els 
devia molts anys després. 

Els torts eren conseqüincia dels drets que tenia, com a baronessa. Així havia 
cobrat drets que no li pertanyien per les firmes de ter5 o contractes de cases; també 
s'havia ultrapassar a I'exercir el dret que tenia de jutjar i castigar dins els termes de la 
baronia. Havia imposat aigun cistig abusiu o havia condemnat sense proves, com 
ara a Vidal C'Alou de Rupit: 

Comfo acasat en presencia saa que'l dit Vidal avieferit sa mara et no ha 
memoria la dira nobla si.sprov2 o no, er acne 100 mus, los quals vol que li 
sien restifzirs. 

El mateix persooatge se li havien de restituir 80 sous per un altre tort. Ambdues 

19. Creiem que quan el documenr esmenta el Casrell i el Palau es refereix a dorespais diferena. 
Encara avui a Rupir hi ha les runes del casrell dalt del pable i un carrer anornenat del Palau, al mig del 
poble, on hi ha un bonica casa senyorial gdrica. 
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quantitats eren prou importants per un camperol, pero no les va rebre ell mateix que 
ha hauria mort en el moment de la restitució. També havia de restituir quelcom a 
Bernat Ramona i Bernat Asbert de Susqueda per una punició la qual nofiprouada. 
Havia d'esmenar una flassada i una capa que havia empenyorat injustament a un 
home de Susqueda. 

Quantitativament majar podia haver estat el tnrt comes contra el seu batlle a 
Fornils, Guillem des Palau, ja difunt, contra el qual s'havia mogut una enquesta i 
havia estat condemnat; Sibil.la disposa que sigui estudiada de nou l'enquesta: et si 
aquesta troben ésser criminosa no y calfer restitució, et si aquella no s'és criminosa uolem 
que siensatisfeyts a I'bereu seu. De fet alguna cosa irregular s'hi va trabar, jaque foren 
pagades certes quantitats als hereus del batlle. 

4. UNS DEUTES MOLT ENDARRERITS 

Els castells de Rupit i Fornils, com ja hem assenyalat, havien passat a Sibii.1a 
llavocs feia més de 25 anys, abans els havia tingut la seva mare Constanca. Constanca, 
en el moment del trasphs de poders a la seva filla, havia demanat que s'esmenessin una 
quantitat important de deutes, ja que ella es sentia moraiment obligada pels torts 
comesos vers els habitants d'aqueiies terres de Collsacabra que ella havia senyorejat des 
de la morr del seu marit, l'any 1310. La quantitat que s'havia de pagar no era 
menyspreable, pujava 2300 sous, quanritat imporrant si tenim en compre que un 
cabrit valia entre dos i tres sous, un cave de raim un sou. Mes greu esdevé el fet si 
pensem que aquella quantitat tardaria encara anys a pagar-se. 

Des de que Sibil.la havia passat els seus drets sobre la baronia de Rupir al seu fdl 
Huguet (Hug Roger) el 1344, havia escoltat diverses vegades les peticiuns dels 
pobladors de la baronia, pero no havia fet efectives les esmenes; a més del que devia 
s'hi havien d'afegir els salaris dels missatgers que li havien trames les queixes: et C 
sousper rabóde missatgers e.s destorbauen lesgensen missatges. Aquests missatgers molt 
probablement havien anat des de Rupit fins a Sort o fins a Valencia d'Aneu amb les 
seves justes peticions. 

Per aquells mateixos temps en que Sibil.la no pagava els deutes i el seu 
majordom prenia moltons o ralm als pagesos, sense pagarlos, als iiibres de comtabiii- 
tat que es conserven a la catedral (de 1340 i 1345) hi ha anotades algunes despeses 
sumptuaries, com la que consigna el batlle de Rupit, pel juny de 1340, de seda i defil 
d'or a obs de la passamaneria de les vestidures de madona, és a dir de Sibil.la.'"lla 
mateixa al 1345 enviava al seu marit, que era a la Seu d'urgeii, una somada de vi en 
una pipa i draps pels joglars del senyor ~omte.~' 

20. ACB Extravagancs. Compres de Bernat Tosquer, bade de Rupir. 1340-41 
21. ACB Extravagants. Compres del majocdom del comre de Paltars 1345.46. 
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La dama volia guanyar el jubileu papal de 1350, per aixo va fer confessiógeneral 
i estava disposada a reparar els danys, fins i tot tindria intenció de peregrinar a 
Roma. Llavors arribem a la lectura de les disposicions finals d'aquest document i no 
pot deixar de sorprendre la curiosa moral expresada per la comtessa. 

Nos domina comitissa cum hoc publico instrumento volumus et jubemus 
quod heredes et manumissores nostri statim, post obitum nostrum, solvant et 
restituant injuriar predicta~. 

Es a dir que la senyora comtessa el que vol amb aquest document és que els seus 
hereus i marmessors resritueixin les citades injuries, pe" que es paguin després de la 
seva mort. 

EL dia 28 de desembte e1 1373, casualment doncs el dia deis Sants Innocents, 
ressonaren per Collsacabra els sons dels corns que cridaven a consell general per tal 
d'anomenar els representants dels camperols dels termes dels castells de Rupit i 
Fornils, per tal d'acudir a Barcelona: 

Adpetendum exigendum, nquirendum et recipiendum, pro dictas hominibw 
et dicta universitate ... a venerabilibus administratoribus, heredibus et 
bona tenetibus nobilis domine Sibilie ... totum et quitquid dicta nobile 
domine Sibilie, quondam ... dicte universitati et singularibus de eadem 
quacumque causa debebatur." 

Finalment els pagesos podrien cobrar les deutes i veure's compensats dels torts i 
les injuúries: La senyora comtessa feia poc que havia mort. Sibil.la de Pallars va 
sobreviure 23 anys a la data del Jubileu, 6s a dir que hi havia deutes que podien ser 
de cinquanta anys d'antiguitat, en un temps en la mitjana de vida no arribava ni de 
bon tros al mig segle. molt pocs dels injuriats podrien rebre aquesta perita porció de 
justicia social que segons la moral de la seva senyora, la comtessa de Pallars, i del seu 
confessor, el guardia dels franciscans de Cervera, per dret els hi corresponia. , 

5 .  LA COMPTABILITAT DEL MES E N L ~  D'UNA SENYORA FEUDAL 

Amb intenció de guanyar la Santa Indulgencia de 1350, Sibil.la feu confessió 
general deis seus pecats al seu confessor, el francisci Graneil; pero hi havia faltes que 
no es podien absoldre sense una reparació material. Per aixo la dama davanr del 
confessor va fer redactar per un norari de la vila Sort aquest document, diem-ne 
memorandum, inventari de deutes o debitori formal, pel qual es comprometia a que 
els seus hereus i marmessors pagarien tots efs deutes materials i també tot el que 
moralment havia de reparar. 

Es una ¡lista minuciosa de nou folis esctits per les dues cares on consten un a un 
els deutes, injuries i torts, els noms de les persones a qui s'bavien de pagar, el motiu 

22. ACB Pergamins Diversorurn D(e) 4213 carp. 28. 
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del tort o injúria i la quantitat deguda; cada cosa analitzada una a una pel confessor. 
Publiquem a continuació el document que creiem interessant per apropar-nos al 

coneixement de la mentalitat feudal, en aquests moments en que ja s'ha iniciar la 
decadencia. Es una veritable comptabilitat del més enllk d'una senyora feudal que 
ens mostra una «cena moral» sota la vigilancia de l'Església."Veiem com tanr 
Sibil.la Amat de Cardona, comtessa de Pdars ,  com la seva mare Constanga de 
Pinós, són conscients dels deures que tenen vers els seus sotmesos, coneixen la moral 
social i economica que predica I'Església, tenen intenció de pagar els deutes i reparar 
els danys, pero a llarg termini. 

Veiem una important influencia de I'Església, a través del jubileu papal i de la 
intewenció del confessor sobre la consciencia d'aquesta dona de la noblesa. Sibil.la 
tenia sobre la seva consciencia actes que creu injustos, perb vol que siguin examinats 
pel seu confessor per procedir a la seva reparació. La finalitat de l'acte no és fer 
justícia sin6 rebre el perdó deis pecats. 

Com en tants d'altres documents de I'epoca veiem que el que es pretén és morir 
cristianament, no pas viure segons la moral cristiana; com en tants d'altres testimonis 
de tots els temps veiem que eren els més debii els espoliats i injustament tractats pels 
poderosos. A S  no és una novetat, pero de vegades podem pensar que des del poder, els 
poderosos no eren conscients del dany causar, no es així en el cas que ens ocupa. 

També vnlem destacar la importancia del moment en que es produeix la 
redacció del document, a I'inici de la crisi, i en una zona on hi havia alguns 
camperols, jo diria amb prou forca, corn per fer reclamar uns drets, on bi ha ja el 
ferment del moviment remenga. Sibil.la no pretenia alliberar els pagesos adscrits a 
les seves tertes, terres de les que, com a dona, era només dipositiria per passar-les als 
seus hereus; perb si que tenia mol dar  que el seu domini sobre els pagesos tenia un 
límit i que moltes vegades havia ultrapassat aquest limit. Aixb era moralment 
punible i, si no ho pagava a la terra, ho pagaria a I'altra vida. De cota manera mentre 
vivia podia gaudir sense problemes dels bens adquirits injustament; després de la 
mort, a través del jubileu, la confessió i eis sufragis podria Uiurar-se de les penes 
eternes si restitula els deutes, torts i injúries als injurias, o be a Uurs hereus, o si els 
destinava en sufragi de llurs animes o els donava als pobres. 

1350, juliol, 1. Sort. 

G ~ a  de I'inventuri fer per Sibil .1~ Amat de Cantonu, v&a del comte Ramun-Roger 11 de 
PaLlars, en el que enumera /es persones a qui r/eu dirrm, o contra les qui ha cm& alguna 

23. J. CwIPoLwu. La contnbilité der Pau-dela. Roma: Ecole Eranpise: 1980, p. 125. 
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injha,  amb les quantitatr que ha de pagar com a deute o reparació, per tal de poder 
quanyar la Santa Indu(gencia. L'inventari esta reviratpelguardia delsfrdn&cans de 
Ceruera, confessor seu, i esta validar pel notari de Sm, Pere Segawa. 

ACB Marmensories de la Pia Almoina. Pallacs. «Deutes, torts i injúries». 

Nos Sibilia, Dei gracia comitissa Pallariensis, consors nobilis viri Raimundi Rogerii, 
quondam, comitds ~dlariensis, confitemur et in veritatem recognoscimus nos injuriari et 
teneri penonis infrascriptis locorum infrascriptorum in quantitatibus peccunie infrascriptis, 
prout sequitur./ 

In nomine Domini, amen. 
En l'any de M CCC L, els temps de la Sancta Indulg&ncia, la mnlt noble et molt horada 

madona Sibilia, per la gracia de Déu comtessa de Pdars, confessa en generalment en poder 
de l'honrai religiós ffrare Granell, guardia dels ffrares menors del convent de Cervera, et 
volch ladita nobla regonexer tots sos deutes, torts e iniúries al quale als quals ella fos tenguda 
et obligada, et volch aquells examinar al consell de dit honrar guardia, confessor seu, segons 
alcunes peticions, mostres et demandes que eren fetes a ella per diverses persones de& castells 
de Ropit, de Fornils e de Tavertet, com la dita nobla havia fet citar a descarrech de la sua 
conci&ncia diverses vagader depuys que ella hac jaquida la senyoria dels damontdits castells 
et el temps que ella feu fer aquesta crida regie los damundits castells lo noble Hugnet de 
Pallan, car fill s e ~ ? ~ e t  totes les peticions et demandes reebudes de tothom qui dar-ne volqué 
et examina et examinar feu, segons que damunt és dit, et volch et atorgue a descirerech de la 
sua anima que sia satisfeit en aquella forma et manera et en la quantitat que dejus unbaran 
scrita a aquells davalí notnenats, als quals ella se te per injuriada, per manera de deute, 
préstech o de tort, o per qualque manera se sia, vol que sia satisfeit a aquells, segons que.s 
perseguex. 

Aquest inventari fo feyt en I'any damuntdit, dilluns primer del mes de juiiol, en 
presencia del dit guardia, et per mi Pere Sagarra, notari de Sort./ 

E volch la dira noble aquest present inventari ésser sagellat ab lo sagell de la dita noble e 
ab lo sagell del dir guardia confessor de la dita noble." 

Ropit 

Primerament regonex la molt noble madona Sibilia, per la gracia de Déu comtessa de 
Payllars, que per raon com tingué, o feu @xer lo bestiar del senyor comte e seu, en la montanya 
de Rupit en temps que dampnatge le n'agués donar ne greuge n'aguesen reebut, vol et mana la 
dita noble que si a satisfeyt als homens de Rupit n de la dita montanya: 400 sous 
barcelonins. 

Item vol et regonex la dita nobla que per missatges aemprats et per ella trameses, o per 

-~ ~-~ ~ ~ . . .  o...- ~~. ~ ~~ .. ~~. .. . ~ - .  
25 Al rnargc drrr d priiiLipt Jel parifrag ht dtu 1 4  I al final del paidKi%fral. Segurnmenr vol dir 

t x d i  rrhrtnt-re 3 q<ie no Iii ha elr reg~lls, <IUC C ~ ~ C I I Y ~ ~ B C ~ I  no hl S Ó D  TOI fa pasar queel ducurnrnt k 
 un^ coma feca en el moiiwnr dr cerrar. rceons conrra rn el terramrnr actirnosmava Icr rcves darrcrcs . " 
voluntatr amb una cbpia d'aquerc inventart. 
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Item vol la dita nobla que sien restituits a.n Perató de Coriol o a son hereu per blat que li 
vené a per una perola o per rayms: 90 sous 

Item vol la dita nobla que sien restituits a.n BorteU de Ropit per rahó de compra d'unes 
cases et un mottá: 134 sous 

Item vol la dita nobla que sien restituia a.n Miquel de Subkats de la padquia de PNit per 
rahb de UU quaneres de mascai que veoé a la dita nobla et no li fa pagar lo preu:24 sous/" 

Item vol la dita nobla que sien pagats a.n Ramon des ColeU, ferrer de Roppit per rahó de 
fettar a diverses bkties er no 1i.n fo satisfeyt: 18 sous 6 (diners) 

Item en Twafa per cabirons que feu al palau et no 1i.n fo satisfeyt: 40 sous 
Item vol la dita nobla que sien satisfeyt a.n Berenguet des Puig de Rayoles de Roppit per 

rahó de blat e de diners que li presta et teuies que li feu: 25 sous 
Item vol la dita nobla que sien restituits a.n Pere de Padarneres de Val per rahó de 

pristech: 25 sous 
Item vol ladita nobla que sie fatisfeyt a.n Bernat des Puigde Ropit per rahó d'una bisria 

que li fo penyorada a Vich per deuce noste et ach-ne a pagar: 25 sous 
Item vol la dita nohla que sien restituits a.n GuiUem Ca Roviraet e.n Pere CAulet et en 

Auladell de Ruppit per rahó de dues bisties que perderen per nos a Vich: 140 sous/" 
Icem m& vol et regonex la dita nobla que sien resrimits a.n Guillem des Suy de lapar&quia 

de Sosqueda per rahó de 11 covens de reyms, un parell de por& 5 sous et 6 (dines) 
Irem vol et regonex que sien restituits a.n Casteli de Proenquera per 11 covens de - 

reyms: 2 sous 
Irem vol la dita nobia que sien restituits a.n Prat d'Amunt de Proenquera per 11 convens 

de reyms: 2 sous 
Item vol la dita nobla que sien restituits a.n Boscha de Pmnquera per rahó d'aitres 11 

convens: 2 sous 
Item vol la dita nobh que sien Rstituits a.n Sena de Proquera per !a dita cah6: 2 sais 
Irem vol ladita nobla que sien restituits a.n Bernat des Cohral de Sosqueden per un arpa 

que li fo venuda con no volia seguir lo deener: 3 sous 
Irem votla dita nobla que sien restituits al dit Bernat per $0 com Fo penyotat amor et per 

$1 covens de reyms et pez una quarteta de blat: 10 sous 
Item vol que sien restituits a.n Bernat Asbert de Susquedenper ceyms: 3 sous 6 (diners)íS 
Irem vol la dita nobla que sien restituits a.n Jacme S'AdadeU de la parroquia de 

Susqueda per tal com lo batle havia feta una crida et ere parsat Van: 6 SOUS*~' 
Irem vol la &ira nobla que sien restituits al dit Jacme per una capa que li penyori 

lusas:" 6 sous" 

34. Al peu de la pagina hi di": Suma de piginn 451 r w .  
35.  Ai peu de fa pagina hi diu, (al muge esquerre): nora d'en Guillem C a  Roeira aq~ests 70 rour. 

Al peu de h pagina, al mis Suma 273 rour, 6. 
36. A peu de pagina hi di": Suma 30 rons. 
37. Totes les quantitats que anocem amb un asterirc, al marge esquerre hi di" no, mentre la resta 

de quanritats al muge esquerre hi ha una creu. Segurament fa referencia a que les quanticats marcades 
amb el no no foren pagades. 

38. Lwar: fa mmpr. 
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Item vol la dita noblaque sien testituits aldit Jacmeper rabóde sal que mes al castell de 
Ruppit en stablida: 12 dinersf 

Item vol la dita nobla que sien tesrituits a.n Pere de Bechfret de Susqueda per 11 convens 
de reyms: 2 sous' 

ltem vol la dita nobla que sien restituirs a.n Bernat Salvar de Susqueda per rahó de - 
reyms: 3 sous" 

Item al dit Bernat per un cove e mig de reyms: 2 sousX 
Item al dit Bernat per rahó de sal et de un sach: 3 diners* 
Item en Pere d'en Quer de Ca Rocha de Susqueda vol la dita nobla que li sien restituits 

per rahó d'un cabrir: 2 SOUS/'~ 

Item al dit Pere per rahó de teyms: 3 sous 
Irem a.n Quer des Bach per reyms et un cabrit: 5 sous 
Item a.n Pere Marqués de la vaU de Susqueda per rabó de dos covens de reym, et per ban 

que.n Vesquer ' O  n'ach: 21 sous 6 (diners). 
Item vol la dita nobla que sien donats a.n Bernar Ca Fornatna et a son fiU Dalmau de 

Sosqueda per rahó de reyms et de blat que meteren al casteli de Q p i t  et per rahód'una ferma 
de ter$: 15 sous 10 (diners)' 

Item vol la dita nobla que sien restituits als d i a  Bernat et Dalmau per rahó d'una ferma 
d'una rerra que n'ach: 46 sous 8 (diners). 

ltem vol la dita noble que sien restituits a.n Betnat Ramona de Sosqueda et en Bernat 
Asbert et per rahó d'una punició la qual no fo provada: 10 sous, 5 sous a quescú. 

Item vol la dita noble que sien restituits al dir Bernat per rahó d'un flacada qui li fo 
penyorada per so: 6 sous 

Item al dic Bernat per rahó de so: 10 sous 
Item en Pere Sabater de Sosquede per rahó de reyms et per rabó d'una ferma de ter5 la 

qual ja havia fermada madonacopnstan~a: 60 sous/" 
Irem vol madona que sien restinlla a.n Bemat Ca Plana de h u e d a  pu reyms: 6 sous 
Item en Pere qa Salma per rahó de reyms, tres covens: 3 sousX 
Item vol la dita nobla que sien restituits a.n Pere des Sola de Sosqueda per rahó d'un 

cabrit et de plantes de reyms: 7 sous 6 diners. 
Item vol la dira nobla que sien restituia a.n Bernat de Buscoses de Sosqueda per rabó 

com lo saig los n'agué per mesura de casranyes: 9 sous " 
Item sien restituits a.n Ramon des Quer de Sosqueda per rahó d'un cabrit: 3 sous 
Irem a.n Pese Ses Tries de Sosqueda per rahó de reyms: 2 sous 43 

Item vol la dita noble que sien restituits a.n Miró Ses Tries per dos covens de 
reyms: 2 sous 

Item vol la dita noble que sien restituits a.n Cases de la parroquia de Sent Johan de 
Fabregues per ferma d'un alberch: 6 sous' 

39. Al peu de pagina hi di": Suma 10 row. 
40. Vesquer creiem que és una mala grafia de Rosquer, hatiie de Rupit. 
41. Al peu de pagina hi di": Snmo 178 SOUJ. 

42. Al marge esquerre hi diu: du (segurament dubeo) no. 
43. Al marge esquerra hi di": Dubeo, no. 
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Volem encare et manam que sien donats al clergua de Sosqueda o per sa arma, lo qual 
ere de I'any M CCC XXXI: 80  ~ous*/~ '  

Item volem et manam que sien restituits enrre Bernat de Sent-Vicens et en Rochasalva, 
cavaiiers, per rahó de deume: 210 sous 

Item volem que sien pagats d s  hereus d'en Ramon Ca Rovira et d'en Ramon Sa Sala, per 
rahó de blat que nos prenem de les rendes que haviem arrendades de I'honrat en Francesch 
Sent-Vicens: 45 sous 

Item a.n Bernat Scutí, coch del prior de Montserrat, los quals nos li prometem cnm pres 
muller: 100 s o ~ s * ~ '  

Item volem que sien donars per anima da na Maaria Ces Cases que stech ab  nos a 
dida: 100 sous* 

Item a na Beatriu sa germana, los quals sien donats per sa Anima com nos nodri na 
Nina nostra filla a qui Deus perdó: 100 sous* 

Item a na Roqueta o a sos hereus per so com nos nodrí un infant: 100 sous 
Item a una fembre que ere de Mer, lo nomde la qual no.= se ve, per $0 com nodri en 

Ramonich "et que li romangueren a pagar de la saldada: 40 sous* 
Iten a.n Colel C'Alou de Ropit per prestech: 25 sous 
Item a.n Bernat Mathe per la dita rahó: 20 sous 
Item vol la dita nobla que sien d a s  a.n Guillem Ca Casassa que.ns presta 2 ~ o u s / ~ ~  
Item a.n Palanquí, prevere, defunt, per la dita rahó: 5 sous 
ltem a.n Ramon Ca Sala de Ropit per rahó de prktech: 20 sous 
ltem a.n Palanquí, prevere, los quals volem que sien donats per sa h ima:  110 sous' 
ltem en Guillem Ca Devesa, rector de Prohit, per rahó de prestech: 50 sons* 
Item a.n Devesa del Mas per prestech: 50 sous 
Item sien pagats a na Beatriu d'Alp, muller qui fo d'en Rosquer, per unes vestadures 

que nos li prometem con fo novia: 300 sous ' O  

Del castell de Fornils 
Item vol la dita nobla et manaque sien tornats als homens de ForniL los quals prestaren 

e.n Thomas de Vilacorba, procurador nostre de la restitució que madona los manave 
fer: 1300 sous 

Item vol la dita nobla que sien donats als homens de Fornils per rahó del seu bestiar, de 
dans donats et tales fetes et que sien "/ parrits que n'haien més aquells de la montanya 
aytant com mes staven la, et C sous per rahó de missatges e.s destorbaven les gens en 

44. Al msrge esquerre hi diu: F~rrnrerrh der Solrr, *octw de Sabddell. Af peu de la p$gina hi diu: 
Suma 118 tour 6. 

45. Al marge esquerre hi diu: Pngua-li Lsomquepelen Guillem Ca Pana,povon,porurad~~~eu, 
fu albard en lo manual de I>ninioyna. 

46. Al marge esquerre hi diu: Du (poner dubro) Filia wt hbcnr, uxori Bernnnii Roquer. 
47. Se urament era la dida del seu 6U Ramon Roger. 
48. ~ 8 g i t  a sota amb &erra de molt difícil lecwa: A na Cilia netc del f... ) Brnnguer Mar- 

bep. 
49. Al peu de página hi diu: Snmn 742 mur, 
50. Al macge esquerre hi di": Du (dubeo?) no. 
51. Al peu de la pagina hi di": Svma 1832. De fer la suma de pagina donaria 1835 sour. 
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missatges, segons que apar en los compres d'en GuiUem des Palau et d'en Guillem de 
Puiggalí. et ac6 segons més e menys: 15 Uiures, d'altra p a r  100 sous 

Irem vol la dita nobla que sien donan als hereus d'en Monich Ca Tria del terme de 
Fornils per rahó de soldada et dineti que.ns presta a pagar missatges que staven en lo casteU 
de Fornills: 273 sous 

Item volem que sia reconeguda una enquesta que fo feta contra en GuiUem des Palau, 
batle ladonchs del castel de Fornils, et si aquesta troben ésser criminosa no y cal fer restitució, 
et si aquella no s'és criminosa volem que sien satisfeyts a I'hereu seu, a coneguda de nostre 
marmesors de $0 que nos n'avem haut és saber: quate mil sous que n'hagué en diners et un 
delme que nos coliem el terme de Fornils: 3.200 " 

Item volem que sien pagats a.n Guillem Domen&, capella de Sent Martí de Canta- 
lops: 100 sous Bar. ' 

Item vol la dira nobla que sien restituits a n'Arnau Ca Pruenquera de la parroquia 
d'Encols de la Val d'ustals, per rahó de blat et de un moltó que n'havie pres:68 sous 

Item volem que sien donats a Bernat Pinyat, sartre d'usrales: 13 sous 
Item volem que sien donats a.n Verneda d'ustales per besriar que li fo levat en 

I'agrer ''de madona la vescontessa et nostra: 80 sous 

De Tavertet 

Item vol la dita nobla que sien resrituits a.n Pere ga Balma de la parroquia de Tavertet 
per diners a fotment que.ns presta 30 sous 

Item vol la dita nobla que sien restituits a.n Pere des Monteys de la dita parroquia per 
rahó de blat e un molró que n'ach: 48 sous 

Item vol la dita nobla que sien restituirs a.n ces Cases de la Asegrera per rahó de blat, 
penes trencades e molrons e de totes altres coses que li fos tengut: 105 sous 

Item a n'Aiieren Juntquera de Tavmet per lexa que sa germana li havien + 40 sous 
Irem a.n Guillem c'Esplugues per pa que en prengueren una vegada: S sous 
Irem a.n Splugnn del Mas los quals n'aguem per en Cucia e no venia a nos: 100 sous 
Item a.n Pere Sagrer, de la Sagrera per pa er vi que.n prenguerem 13 sous 6 (dheti) 
Item vol la dita nobla que sien rntituits a.n Pere Triador de Tavener per pena que 

n'havien haut I'any del mal any: 60 sous 
Irem volem que sien restituitsel masde Rajols, terme deTavertet, per rahóde bous et de 

bestiar que n'haguem: 313 sous 8 (diners)/" 
Item a.n Rnure de Fornils los quals nos presta 25 sous 
Item a.n Barrolí des Torrent per la dita raho 50 sous 

52. Al rnacge esqueice: Puamnt rolute XL libm. Itcm totum p me Bnengmii Cathalnni 
53. A peu de pagina hi diu: Svma 4.041 lous. 
54. &er: es referek al que tributava la terca. 
5 5 .  Al peu de pagina hi di": Sume 808 mur 2. 
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Irem a.n Guillem de Deu de Vich que presta a.n Rosquer, barle nostre: 60 sous 
Item a n'Arnau Carbonell, prevera beneficiar en la sgleya de Senr Vicens des 

Orts '6 300 sous 

Mataplana 

Primerament a.n Bernat Miquel, prevera, per rahó de soldada que stech ab nos un ao et 
romangueren 50 sous, los quals volem que sien dars per sa anima, si donchs eil no havie 
ordonat en son testament derer: 50 sous 

Item volem que sien pagats a na Alamanda de Maganes car lo sobrepus que son XXII 
Uiutes de la quanritar de mil sous los quals nos li promesem en temps de nubcies paga a.n 
Lavanera, marit seu, los quals li pagam per arendament de dos anys del forn de Peramena lo 
quals s'arendave XL Uiures per any, el senyor comte ha volgur et nos aquels li puscam metre 
en compre el nos hi ha donats: 560 sous 

Item volem et manam que sien pagats a I'hereu de na Beatriu ces Cases, e I'hereu deu 
tornar una carta per rahó de soldada que nos deviem a la dita na Beatriu, lo quals li sien 
pagats com nodrí na Sibilia oostra fila: 80 sous 

Item sien pagats a.n Tacrer de Queralps et a un seu companyó lo qual no.ns menbre et 
deuen tornar a nos una carta de XXX Uiures: 7 Iiiures "/ 

Et ideo nos dicta comitissa cum hoc publico instrumento volumus et jubemus quod 
heredes et manumissores nostri statim post obitum nnstrum solvant et restituan injurias 
predictas sive quantitates peccunie supradictas. Et quod hec faciant de bonnis noscris 
breviter, simpliciter, summarie et de plano et sine aliqua malicia et diffugui ad ex ... acionem 
anime nostre et dicti nnbiles comitis viri nostti, quondam, pro quibus injuriis seu quantitati- 
bus peccunie supradictis nos obligamus personis supradictis et eciam vovis notario infras- 
cripto tanquam publice persone pro ipsis personis et pro aliis personis quarum interest et 
interetit recipienti, pacixenti et stipulanti nmnia et sigula bona et jura nostra mobilia et 
immobilia, habita et habenda, de quibus omnibus supradictis volumus et jubemus fier 
nobis er manumissoribus et heredibus nostris et aliis quorum intersit, unum seu plura 
publica insrrumenta per notarium infrascriptum, in testimonium premissorum Actum est 
hoc Barchin~ne.'~ 

56. Porser la parr6quia de Sant Vicens de Susqueda? 
17. Al peu de pAgina hi di": Suma 126s mur. 
58. Al peu de p i  ina hi di": Sumo 13.293 mur, 6 (diners). Es refereix a la ruma total, que de fet 

seria de 12.090 sour. ~fdocurnent 6s una copia fera a Barcelona sense data. Aquerra copia acompayava 
el tesrament de Sibil.la, com ella mateixa fa constar a les reves darreres volunrars. 



GENEALOGIA DE SIBIL.LA AMAT DE CARDONA, BARONESSA DE RUPIT, 
S COMTESA DE PALLARS 
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Sibil.la 

T 
Hug de 

comresa de Maraplana 
Pallaa baró de Rupir 
(+1330) (+1328) 

~ r n a u - b g e r  11 ~amon-Roger 11 Rsrn~n-Amar ~onsra&a 
comte (+1343) comte (+1350) = Gilaben de Cruilles 

adquireix Rupir (1369) 

r I I I I I I I 
Hug-Roger l* Bemar-Amar* Sibil.la* Violanc Ramon-Roger Ami-Roger E/ionor= Nina* Berrrar Guillem 
comte (t1317) =Pedro monja =N.Anglesola? =Bestriu de Ramon R. monjo monio 
=Gemda de CNiller de Luna Pedralbes Vilafamny de Bmniquet Gerri Geni 

(r1365) 

Amau-Rogez 111 Hug-Roger 11 
comte(t1369) come (t1416) 

Els fills marcats amb un asterisc eren morts i'any 1362. 
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