
ABSTRACT

This article examines the continued presence of the memory of the queen Blanca 
d’Anjou and her husband, king James II, through the historical evolution of the Hos-
pital of Perelló (near Tortosa). It was founded by a bequest in the will of Blanca (in 
1308) and built and endowed by her husband James II (between 1310 and 1312). The 
memory of both monarchs was used to legitimize the rights of several Institutions who 
claimed the right of patronage in the following years (XIVth and XVth centuries): the 
Kings of the Crown of Aragon, the Masters of the two Orders of St. James of Altopascio, 
Pope Benedict XIII and the monastery of Santes Creus.

La memòria és una facultat biològica que permet codifi car les experiències vis-
cudes i les informacions rebudes, conservar-les, transformar-les i recuperar-les. Ens 
remet a un conjunt de funcions psíquiques gràcies a les quals l’ésser humà pot 
actualitzar les impressions o les informacions passades. Des d’aquest punt de vista, 
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l’estudi de la memòria és competència de la psicologia, de la neurofi siologia, de la 
biologia o de la psiquiatria.

Aquí interessa la memòria no en tant que facultat biològica, sinó en un sentit 
metafòric, situant la qüestió al voltant de les evocacions i els eventuals usos polítics 
del passat1. A més, cal distingir la memòria purament mental dels altres sistemes 
que utilitzen materials de tipus molt divers: l’escrit, la imatge...2

La memòria no és el refl ex exacte i perfecte del passat, només és el rastre o 
l’evocació. Els records no són conservats literalment, sinó més aviat modifi cats en 
funció de les condicions del present; no és total, sinó que reté els elements consi-
derats pertinents i oblida la resta; reté aquella història que es pot integrar en un 
sistema de valors específi c i la resta és ignorada, oblidada3.

Els esdeveniments són retinguts en la mesura que poden tenir una signifi cació 
present, de manera que aporten un coneixement útil actualment. És impossible re-
cordar un esdeveniment sense integrar el que ha passat des d’aleshores: l’historiador 
pot percebre el passat a través d’una visió modifi cada per les conseqüències que els 
protagonistes de l’època o els seus coetanis no podien conèixer4.

És a través d’aquestes transformacions de la memòria, i de vegades purament 
tergiversacions, que m’interessa resseguir la manera com es manté i com s’utilitza 
el record als fundadors de l’hospital de la Font del Perelló al llarg del complicat 
període que va de la fundació (1308) fi ns a l’encomanació al monestir de Santes 
Creus (1443).

LA FUNDACIÓ: BLANCA D’ANJOU I JAUME II

L’hospital de la Font del Perelló, construït a principis del segle XIV, fou una 
institució per a l’assistència a pobres, transeünts, pelegrins i malalts que estava situat 
a la població del Perelló (Baix Ebre), sobre la via de comunicació terrestre que unia 
Barcelona i Tarragona amb Tortosa i València, seguint en aquesta zona l’itinerari 
que resseguia l’antiga Via Augusta. Aquesta ruta travessava el Desert d’Alfama, una 
petita plana costanera situada al límit entre el Baix Ebre i el Baix Camp, quasi com-
pletament despoblada en aquell temps. Entre Cambrils i Tortosa hi havia poques 

1. ROSOUX, Valérie-Barbare: Les usages de la mémoire dans les relations internationales. Bruxelles, 
2001, p. 7.

2. CANDAU, Joël: Anthropologie de la mémoire. París, 1996, p. 42.
3. YERUSHALMI, Yosef Hayim: “Refl exiones sobre el olvido”, dins YERUSHALMI, Yosef Hayim 

et alii: Usos del Olvido. Comunicaciones al Coloquio de Royaumont. Buenos Aires, 1998, p. 20.
4. ROSOUX, Valérie-Barbare: op. cit., p. 9.
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poblacions on recollir-se5 i s’havia de passar el Coll de Balaguer, no gaire alt, però 
sí aspre i incòmode per a pelegrins, mercaders i viatgers de tota mena6. A més, la 
presència de lladres el convertia en un pas força insegur.

Aquest marc geogràfi c tan esquerp fou determinant per a la decisió de fer-hi 
construir l’hospital a la petita població aleshores anomenada La Font del Perelló, 
que havia rebut Carta de Poblament pocs anys abans, el 1294, per part de Jaume II, 
a través del batlle de Tortosa Bernat de Llivià7.

L’hospital va ser iniciativa de la reina Blanca d’Anjou mitjançant una deixa del 
seu testament, redactat a València el 18 d’agost de l’any 1308, en la qual disposava 
la quantitat de 2.500 lliures de Barcelona ad construendum et edifi candum hospitale 
in populacione Fontis del Paraylon, et pro emendis redditibus ad sustentacionem pau-
perum declinancium et hospitancium in hospitali predicto et sustentacionem eiusdem 
hospitalis8.

Blanca d’Anjou va morir l’any 1310 i va ser Jaume II, en tant que un dels mar-
messors designats per la reina9, qui va donar compliment al projecte de l’hospital,  
mobilitzant els recursos econòmics i humans necessaris per a la seva construcció i 
dotació a partir sobretot de l’any 1312.

En un primer moment, l’any 1313, Jaume II va provar de vincular la gestió de 
l’hospital al monestir de Santes Creus. Amb aquesta intenció va tenir tractes amb 
l’abat Pere Alegre i el 28 de juny de 1313 va promulgar unes Ordinacions10 on re-
gulava les característiques i funcions de l’administrador (un frare convers de Santes 
Creus bo i circumspecte), i les funcions i el personal de l’hospital.

La designació del frare administrador anava a càrrec de Jaume II i els seus suc-
cessors, el qual es reservava a més la capacitat per a decidir sobre altres qüestions: 
control de la gestió a través del batlle de Tortosa; inversió del superàvit de les rendes 

5. FORT I COGUL, Eufemià: El trànsit pel Coll de Balaguer (Del Perelló a l’Hospitalet de l’Infant). 
Barcelona, 1974, p. 20.

6. CONEJO DA PENA, Antoni: “Assistència hospitalària i defensa del territori al Baix Ebre: la forta-
lesa-hospital de Sant Jordi d’Alfama i l’hospital del Perelló”, dins Recerca, 8 (Tortosa, 2004), p. 254.

7. FONT Y RIUS, José María: Cartas de Población y Franquicia de Cataluña. Madrid-Barcelona, 
1969-1983, doc. 358, pp. 526-528. MARÍ i BRULL, Gerard: Carta de Poblament del Perelló. El Perelló, 
1995, pp. 15-18.

8. MARTÍNEZ FERRANDO, J. Ernesto: Jaime II de Aragón. Su vida familiar. Barcelona, 1948, vol 
II, núm. 57, p. 37.

9. A més de Jaume II, els altres marmessors foren el bisbe de València i canceller Ramon Des-
pont, el confesor del rei Guillem d’Aranyó, i els funcionaris de la casa de la reina Ramon de Munta-
nyana, Vidal de Vilanova i Gonçal Garcia, canceller, majordom i porter respectivament. El rei fou qui 
portà sempre la direcció en la qüestió de l’hospital del Perelló, de manera que els altres marmessors 
pràcticament no intervingueren sinó ocasionalment, limitant-se a manifestar el seu acord amb les 
decisions del rei: interveniente voluntate et consilio aliorum comanumissorum testamenti ipsius domine 
regine (A.C.A., Reial Cancelleria, registre 210, foli 60v-61r).

10. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 210, foli 60v-61r.
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amb un màxim de 20 lliures en la institució d’una capellania sota el patronatge 
reial; despesa del superàvit superior a 20 lliures a criteri del rei i els seus successors; 
designació de més personal, si fos necessari, a càrrec del monarca.

Jaume II va arribar a designar fra Sanç de Boïl com a administrador11, el qual 
fi ns i tot hauria pres possessió de la institució; però, davant la negativa de l’abat de 
Santes Creus, el rei va haver de buscar altres opcions. 

Pel desembre d’aquell mateix any 1313 va demanar a fra Sanç de Boïl que 
tornés la documentació que tingués en poder seu12 i va decidir posar l’hospital a 
càrrec d’un laic, promulgant unes Segones Ordinacions13, amb algunes modifi ca-
cions respecte a les primeres. Deixant de banda que l’administrador hauria de ser 
una persona laica, les condicions venen a ser gairebé les mateixes que les anteriors, 
amb una sola modifi cació important: el cobrament de les rendes ja no va a càrrec 
de l’administrador, sinó del batlle de Tortosa, el qual hauria de subministrar al nou 
hospitaler els recursos econòmics necessaris per al manteniment de la institució, així 
com controlar els seus comptes dos cops l’any (per Nadal i per Sant Joan). La per-
sona designada fou en Ramon Satorra, que desenvolupava l’ofi ci de panicer major 
a la casa reial14.

Aquestes Segones Ordinacions van ser pensades com una solució provisional 
davant la negativa de Santes Creus, mentre es buscava una altra institució que se’n 
fes càrrec defi nitivament. Efectivament, el 1315 ja tenim documentades les ne-
gociacions entre Jaume II i l’Orde de Sant Jaume d’Altopascio, originari del lloc 
d’Altopascio, prop de Lucca, a la Toscana, i estès per gairebé tota Europa occidental. 
Els seus orígens no es coneixen amb precisió, però sembla que va nàixer el segle 
XI15, amb una referència documental clara de l’any 107916, tot i que algun autor 

11. Així consta en dos manaments datats el mateix 28 de juny de 1313, dirigits al batlle de 
Tortosa i als habitants del Perelló (A.C.A., Reial Cancelleria, registre 210, folis 61v-62r i foli 62r, 
respectivament).

12. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 241, foli 93r.
13. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 211, foli 177r.
14. El trobem des de l’any 1302 en els llibres de tresoreria, fi ns i tot durant aquest mateix perí-

ode en què exercia l’ofi ci d’administrador de l’hospital del Perelló: A.C.A., Reial Patrimoni, Mestre 
Racional, núm. 277, foli 40r (juliol de 1314), i núm. 279, folis 84r i 108r (octubre i desembre de 
1315).

15. La bibliografi a sobre aquest punt és abundant, però potser sigui sufi cient esmentar BERTELLI, 
Lino: “L’Ospizio e il paese di Altopascio (dalle origini all’anno 1239)”, dins Atti del I Congresso itali-
ano di storia ospitaliera, Reggio Emilia, 1932, pp. 62-65; COTURRI, Enrico: “Le origini dello Spedale 
e il suo probabile fondatore: una ipotesi”, dins L’ospitalità in Altopascio. Storia e funzioni di un grande 
centro ospitaliero. Il cibo, la medicina e il controllo della strada, Lucca, 1996, p. 16.

16. COTURRI, Enrico: “Ospedali della Valdinevole al tempo di Sant’Allucio”, dins Un santo laico 
dell’età postgregoriana. Allucio da Pescia (1070 ca - 1134). Religione e società nei territori di Lucca e della 
Valdinevole. Pisa, 1991, p. 219.
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fi xa l’origen a la fi  del segle X17. Hom creu que es tractava d’una confraternitat de 
regulars18 a la qual Gregori IX va concedir posteriorment la regla de Sant Joan de 
Jerusalem, Els seus membres es dedicaven a l’assistència a viatgers i pelegrins, reco-
llint almoines per a la construcció i manteniment d’hospitals.

El traspàs de l’hospital del Perelló a aquest Orde va tenir lloc a través de tres 
moments diferents:

•  el 18 d’abril de 1315, Jaume II va enviar al Mestre d’Altopascio, fra Bentiveg-
na, les condicions en què li volia fer lliurament de l’hospital19.

•  el lloctinent del Mestre en el regne de França, fra Galter, va tornar resposta 
des de París el 4 de juliol, acceptant gairebé totes les condicions, demanant 
només una modifi cació i designant fra Martí de Lucca com a procurador per 
a tancar aquest afer20.

•  fi nalment, el 5 de març de l’any següent, 1316, Jaume II va encomanar l’hospital 
del Perelló a l’Orde de Sant Jaume d’Altopascio i, en nom seu, a fra Martí de 
Lucca com a administrador, tot acceptant la modifi cació proposada21.

A diferència de les anteriors Ordinacions, Jaume II va procedir a fer lliura-
ment perpetu de l’hospital, amb les seves rendes i drets, al Mestre i al Capítol 
d’Altopascio, sense reservar-se cap atribució específi ca: corresponia al Mestre la de-
signació de l’administrador, qui havia de tenir cura de mantenir les instal·lacions 
i d’atendre els pobres i malalts, sense gastar en altra cosa que no fos en profi t del 
propi hospital. A més, un capellà havia de fer missa diària pregant per l’ànima de 
Blanca d’Anjou i de Jaume II i els seus successors. Només en l’últim capítol, Jaume 
II disposava que si totes aquestes coses no eren observades, ell mateix podria proveir 
sobre l’administració de l’hospital de la manera que li semblés més adient.

Fra Galter va sol·licitar només la modifi cació d’aquest últim punt, argumentant 
que les coses donades a esglésies, hospitals i llocs pietosos no podien ser traspassades 
ni destinades a altres usos; per tant, va proposar que Jaume II hauria de notifi car al 
Mestre el pretès incompliment de les condicions, a fi  que aquell ho pogués corregir 
en un termini raonable; si passat el temps no s’havia rectifi cat la situació, el rei po-
dria disposar del càrrec d’administrador i designar una altra persona, però sempre 
un membre del mateix Orde d’Altopascio.

17. BIAGIOTTI, Dante: “La Magione dei Cavalieri di Altopascio”, dins Estratto dal Tomo VI della 
Nuova Serie degli Atti della R. Accademia Lucchese di scienze, lettere ed arti. Lucca, 1942, p. 10.

18. DAL CANTO, Giuseppe: Altopascio medicea. Lucca, 1974, p. 19.
19. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 242, folis 132v-133r.
20. A.C.A., Reial Cancelleria, pergamins, carpeta 182, núm. 3373. Transcrit a MARÍ I BRULL, 

Gerard: “L’hospital de la Font del Perelló i l’Orde de Sant Jaume d’Altopascio: notes inèdites de 
la seva relació”, dins Gimbernat. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència, XVII 
(Tarragona, 1992), pp. 231-237.

21. A.C.A., Reial Cancelleria, pergamins, carpeta 183, núm. 3447; registre 212, folis 113r-
114r.
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Finalment, Jaume II va acceptar completament el text de la modifi cació i va 
disposar que el termini fos de tres mesos. Restant sense validesa les Primeres i les 
Segones Ordinacions, va ser aquesta clàusula la que va marcar les atribucions del 
rei sobre l’hospital en relació al Mestre d’Altopascio: Item, quod si deputatus in dicto 
hospitali non adimpleret predictas condiciones in premissis vel aliquo premissorum, vel 
si in aliquo minus bene se habuerit, quod Nos vel successores nostri debeamus deffectum 
dicti deputati notifi care vobis dicto Magistro vel successoribus vestris vosque et successores 
vestri ad requisicionem nostram vel nostrorum infra tres menses postquam per Nos seu 
successores nostros vobis vel successoribus vestris notifi catum fuerit teneamini corrigere 
dictum deputatum vel illum removere et alium ydoneum de dicto Ordine loco ipsius su-
brogare prout melius Nos et nostri voluerimus; quod si non feceritis, elapso dicto tempore 
Nos et nostris possimus providere de dicto administratore ydoneo prout nostro placuerit 
voluntate, de aliquo tamen de dicto Ordine de Altopassu.

D’aquesta manera, el període fundacional va quedar tancat, però la implicació 
de diferents institucions en aquest procés va fer que posteriorment, quan sorgissin 
divergències, els enfocaments sobre el dret de patronatge i la legitimitat històrica 
per a la direcció de l’hospital fossin diferents segons les pretensions de cadascú. Les 
parts enfrontades foren bàsicament quatre:

•  els reis de la Corona d’Aragó, en tant que successors dels fundadors Blanca i 
Jaume II.

•  el Mestre i Capítol de l’Orde de Sant Jaume d’Altopascio, a partir de la con-
cessió de Jaume II l’any 1316.

•  vinculats amb Altopascio, també hi van intervenir alguns Papes, especialment 
en el període del Gran Cisma d’Occident (1378-1417), ja que aquell Orde 
depenia directament de la seva autoritat.

•  fi nalment, Santes Creus, ja que l’any 1443 la reina Maria va cedir defi nitiva-
ment l’hospital a aquest monestir, el qual destacava interessadament la volun-
tat inicial dels fundadors i les Primeres Ordinacions del 1313 com a principal 
justifi cació històrica dels seus drets.

Va seguir a continuació un període de 130 anys, setanta-cinc dels quals (entre 
1368 i 1443) foren particularment confl ictius per la pugna entre els reis d’Aragó, els 
Papes i els Mestres de l’Orde pel control de l’hospital, cadascú amb la seva pròpia 
justifi cació.

LA MEMÒRIA DELS FUNDADORS

La veneració als fundadors es va manifestar ben d’hora, des del moment que 
Jaume II exigia a Altopascio que tingués un prevere per a dir missa diàriament a la 
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capella de l’hospital pro anima dicte domine regine et nostri et successorum nostrorum 
et ipsius regine22.

Els anys immediatament posteriors, encara durant el regnat de Jaume II, l’evocació 
a Blanca d’Anjou era una mostra de respecte derivada de les clàusules del document 
d’encomanació a Altopascio: recipimus et constituimus sub comanda nostra proteccione 
et speciali ducatu hospitalem locis Fontis de Perilione, nunc per Nos traditum et comissum 
imperpetuum Magistro et fratribus Ordinis Sancti Jacobi de Altopascio23.

La mateixa situació es va donar amb el seu fi ll i successor Alfons el Benigne, 
fent una evocació a Blanca d’Anjou, la seva mare (cum per illustrissimam dominam 
Blancham, reginam Aragonum, matrem nostram karisimam memorie recolende, in loco 
Fontis de Perilione, termini civitatis Dertuse, fundatum sit quoddam hospitalem dicti 
Ordinis24) i reconeixent els drets d’Altopascio (recipimius et constituimus sub nostra 
proteccione, guidatico, custodia et comenda ac ducatu speciali hospitalem loci Fontis de 
Perilione, per serenissimum principem et dominum dominum Jacobum, felicis recorda-
cionis regem Aragonum, patrem nostrum, datum et comissum imperpetuum Magistro et 
fratribus Ordinis Sancti Jacobi de Altopassu25).

Trobem les mateixes referències als fundadors durant gairebé tot el regnat de 
Pere el Cerimoniós (només hi haurà confl ictes les dues últimes dècades), tant es-
mentant Blanca d’Anjou sola o conjuntament amb Jaume II: domus hospitalis loci de 
Perilione, que fundata et dotata extitit ob remedium anime illustrissime domine Blan-
che, clare memorie regine Aragonum, avie nostre26; per lo molt alt senyor rey en Jacme, 
de bona memòria, besavi nostre, e la molt alta senyora dona Blancha, muller sua, sia 
stat edifi cat e fundat gran temps ha un spital e Orde appellat Sent Jacme d’Altipàs en lo 
loch de la Font del Perelló27.

En aquestes primeres dècades, aquesta manera de fer entrava dintre de la pràcti-
ca habitual d’honorar formalment la fi gura, l’actuació i la documentació dels avant-
passats i antecessors. L’ús específi c del record de Blanca i de Jaume II i de la seva 
voluntat amb una intencionalitat de justifi car el control de la institució i de les seves 

22. Aquesta clàusula, expressada amb petites variacions, es troba en les propostes per a la trans-
missió de l’hospital del Perelló a Altopascio (A.C.A., Reial Cancelleria, registre 242, foli 133r-v), 
acceptades pel lloctinent de Mestre a París (A.C.A., Reial Cancelleria, pergamins, carpeta 182, núm. 
3373) i plasmades defi nitivament en el text de l’encomanació (A.C.A., Reial Cancelleria, pergamins, 
carpeta 183, núm. 3447; registre 212, folis 113r-114r).

23. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 212, foli 115r.
24. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 480, foli 34r-v.
25. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 480, foli 37v.
26. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 860, foli 132r.
27. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1712, foli 24v. En aquest document, que pertany a l’infant 

Joan, s’evidencia l’ambigüitat que s’està produint entre l’hospital de la Font del Perelló, ja anomenat 
hospital de Sant Jaume d’Altipàs, i l’Hospital de Sant Jaume d’Altipàs, és a dir, l’Orde radicada a Itàlia.



GERARD MARÍ I BRULL352

rendes va ser posterior, en el moment que van esclatar diversos confl ictes sobre les 
rendes i sobre el patronatge de la institució.

I. LES RENDES DE L’HOSPITAL, ANY 1368

Una primera topada entre l’administrador de l’hospital i la reina Elionor, mu-
ller de Pere el Cerimoniós, es va produir al voltant del pagament de les rendes, 
l’any 1368, fet que va obligar per primer cop a revisar la documentació del període 
fundacional.

Efectivament, el 12 de juliol d’aquell any Elionor va manar al procurador reial 
de Tortosa que retingués els 800 sous que cada any es pagaven a l’hospital sobre les 
rendes i drets de la ciutat, fi ns a rebre noves instruccions28.

El 30 d’octubre següent, però, un cop demostrat que per privilegi del serenissimi 
domini Jacobi, bone memorie regis Aragonum, avi nostri, datat a València el 15 d’abril 
de l’any 1314, l’administrador de l’hospital havia de rebre anualment 800 sous 
barcelonesos sobre les rendes i la lleuda de la ciutat de Tortosa mentre no li fossin 
lliurats el 14.000 sous que encara restaven a pagar per a l’adquisició de rendes per a 
l’hospital29, la reina Elionor va procedir a manar al batlle de Tortosa que continués 
pagant aquells 800 sous anuals, tal com s’acostumava a fer fi ns aleshores30. El ma-
teix va manar al procurador reial, disposant explícitament per primera vegada que 
supervisés la gestió de l’administrador i li fés reparar sota jurament la cambra major 
del espital e tot ço que·y faça a reparar amb els diners del primer pagament31.

Per primer cop es va plantejar la noció que l’hospital non administratur suffi cien-
ter per comendatorem ipsius imo reparacione multiplicaret culpe comendatoris ipsius, 
pel qual motiu es va fer buscar i copiar dels registres de Jaume II una concessió reial 
(datada a València el 16 de juny de 131432) que fou enviada al batlle de Tortosa, al 
mateix temps que se li manava que obeís aquella provisió i ordinació de Jaume II, tal 
com pertocava al seu ofi ci de batlle, visitant dos cops l’any l’hospital, fent-lo reparar 
en les domus et suppellectilia amb els diners concedits pel rei a càrrec de les rendes i 

28. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1575, foli 157v.
29. MARÍ I BRULL, Gerard: La fundació de l’hospital de la reina Blanca (1308-1330). El Perelló, 

1988, pp. 27-28 i regest núm. 10. Aquest document es troba inserit en l’acta de presentació de 
diversos documents referents a l’hospital del Perelló feta el 10 de desembre de 1417: A.C.A., Reial 
Patrimoni, Batllia General, classe 1 A, núm 7, en els folis 74v-76r.

30. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1575, folis 191v-192r.
31. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1575, foli 192r.
32. Es tracta de les Segones Ordinacions: A.C.A., Reial Cancelleria, pergamins, carpeta 181, 

núm. 3236; la seva còpia registral es troba al registre 211, foli 177r.
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lleuda de Tortosa i del lloc de Fullola, obligant l’administrador a passar comptes de 
la seva gestió, revisant l’estat del dit hospital i informant per escrit a la reina33.

Aquesta provisió reial que va ser enviada al batlle eren en realitat les Segones 
Ordinacions, redactades quan en Ramon Satorra va ser designat administrador, en 
les quals constava que cada sis mesos, per Nadal i per Sant Joan, el batlle de Tortosa 
havia de revisar els comptes de l’hospitaler per a passar-los després al Mestre Racio-
nal com a despesa de les rendes de la seva batllia, i un cop l’any havia d’informar el 
rei de l’estat i les necessitats de l’hospital. Res d’aquest procediment de control cons-
ta en la posterior encomanació feta per Jaume II a l’Orde d’Altopascio, l’any 1316, 
que és en realitat l’únic text legal que regulava l’actuació del Mestre d’Altopascio 
sobre l’hospital del Perelló, en restar obsolets tots els anteriors.

Tal com correspon al contingut d’aquella encomanació, en tot aquest període 
entre 1316 i 1368 la monarquia no va reivindicar ni va exercir cap control sobre 
la gestió d’Altopascio i els seus representants al davant de l’hospital, fi ns a aquesta 
primera disputa sobre les rendes.

II. EL PATRONATGE SOBRE L’HOSPITAL DURANT EL GRAN CISMA D’OCCIDENT (1378-1417)

L’esclat del Gran Cisma d’Occident, l’any 1378, tingué importants i greus con-
seqüències per a l’Orde de Sant Jaume d’Altopascio i de retruc per a l’hospital del 
Perelló. Aquell mateix any, en morir Gregori XI, tingué lloc la forçada elecció del 
napolità Bartomeu Prignano, arquebisbe de Bari, amb el nom d’Urbà VI, després 
d’un conclave especialment difícil, amb avalots dels habitants de Roma pressionant 
els cardenals per a forçar l’elecció d’un Papa romà o com a mínim italià. L’actitud 
posterior d’Urbà VI es va tornar despòtica i tingué enfrontaments amb els carde-
nals, els bisbes, el personal de la cort pontifícia i de l’administració i fi ns i tot amb 
els ambaixadors enviats per diferents monarques34. 

Les condicions en què va tenir lloc la seva elecció serví de justifi cació a diver-
sos cardenals descontents per a proclamar un manifest declarant que havien votat 
forçadament a favor de Bartomeu Prignano a fí d’evitar el perill de mort i sense 
cap refl exió sobre els mèrits i la categoria de la persona35. Es van reunir a Fondi i 
procediren a elegir el cardenal Robert de Genevois com a Papa Climent VII, qui 
s’acabà instal·lant a Avinyó.

33. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1575, foli 192v-193v.
34. FINK, Karl August: “El Gran Cisma hasta el Concilio de Pisa”, dins JEDIN, Hubert (dir.): 

Manual de Historia de la Iglesia. Barcelona, 1973, vol. IV, pp. 638-639.
35. Vegeu RAYNALDUS, Odoricus: Annales ecclesiastici ab anno MCXCVIII ubi cardinalis Baronius 

desinit. Roma, 1659, tom XVII, 1378, 65: omnes simul volentes vitare mortis periculum, cui procul 
dubio subiacebat, quasi ex abrupto et sine aliqua discusione meritorum et status persone.
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A partir d’aquell moment, els estats catòlics es van dividir en dues obediències. 
A grans trets, l’Imperi Alemany, Anglaterra, Irlanda, Flandes i el Nord d’Itàlia, amb 
Florència i Milà, es van declarar partidaris del Papa de Roma. Els regnes de França, 
Escòcia, la Corona d’Aragó, Castella, Navarra, Nàpols, Savoia i Portugal foren se-
guidors del Papa d’Avinyó, Climent VII. En realitat, la situació no fou mai tan 
clara, ja que alguns territoris es mantingueren més o menys neutrals36 i de vegades 
van canviar d’obediència.

Les conseqüències del Cisma es van fer notar aviat a Altopascio i a l’hospital del 
Perelló. Cada Papa va procedir a nomenar una persona de la seva fi delitat per a cada 
institució eclesiàstica important; com a conseqüència, en alguns casos hi va haver 
dues persones diferents per a regir la mateixa institució: dos bisbes per una mateixa 
diòcesi, dos abats per un mateix monestir, dos Grans Mestres per un mateix Orde 
Militar...37. Aquesta bipartició de les institucions universals amb una direcció centra-
litzada va comportar en aquest període la formació d’un doble llistat de Mestres38.

Això va passar també amb l’Orde de Sant Jaume d’Altopascio, de manera que 
trobem un Mestre General a Altopascio, fi del al Papa Urbà VI de Roma, i un Mestre 
General a París, seguidor del Papa Climent VII d’Avinyó. Per les característiques 
polítiques del regnat de Pere el Cerimoniós i sobretot dels seus fi lls Joan I i Mar-
tí l’Humà, l’hospital del Perelló va quedar sota la dependència efectiva de l’Orde 
d’Altopascio a París.

Amb aquesta duplicitat va augmentar el nombre de les parts interessades sobre 
l’hospital del Perelló en aquest període:

•  els reis de la Corona d’Aragó, concretament Pere el Cerimoniós, Joan I i Martí 
l’Humà, amb els primers Trastàmares Ferran I i Alfons el Magnànim.

•  el Mestre i Capítol de l’Orde de Sant Jaume d’Altopascio amb seu a París, 
seguidor dels Papes d’Avinyó, mentre va durar el Cisma o, per ser més precís, 
mentre va durar l’adhesió del rei de França a Climent VII i a Benet XIII.

•  el Mestre i Capítol de l’Orde de Sant Jaume d’Altopascio amb seu a Altopas-
cio, seguidor dels Papes de Roma, Urbà VI i els seus successors Bonifaci IX, 
Innocenci VII i Gregori XII39.

•  els Papes d’Avinyó, Climent VII i, de manera especial, Benet XIII.
•  el monestir de Santes Creus, a partir de l’any 1443.

36. És el cas de Pere el Cerimoniós, que es va mantenir neutral durant tot el seu regnat; fou el 
seu fi ll i successor, Joan I, qui es va adherir a Climent VII. Vegeu: IVARS, Andrés: La indiferencia de 
Pedro IV de Aragón en el Gran Cisma de Occidente. Madrid, 1928.

37. PUIG Y PUIG, Sebastián: Pedro de Luna, último papa de Aviñón (1387-1430). Barcelona, 1920, p. 8.
38. FINK, Karl August: Chiesa e Papato nel medioevo. Bolonia, 1987, p. 66.
39. Manquen estudis per a saber com va afectar a Altopascio l’elecció l’any 1409 d’un nou Papa 

al Concili de Pisa, Alexandre V, amb la intenció d’aconseguir la unifi cació de l’Església Catòlica, però 
que va acabar simplement coexistint amb els altres dos, que no van renunciar.
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Aquesta situació tan complexa va multiplicar els confl ictes entre les parts i va 
donar peu a la intervenció reial sobre la direcció de l’hospital, fi ns al punt de pre-
tendre obertament disposar de la facultat de designar l’administrador. Amb aquesta 
fi nalitat, cada un dels contendents va utilitzar tots els arguments que el podien be-
nefi ciar, bàsicament diferents capítols dels tres textos fundacionals que hi va haver 
(els primers estatuts de 1313, els segons estatuts de 1314 i l’encomanació a Alto-
pascio de 1316) i la legitimitat que li podia atorgar el tipus de vincle (genealògic, 
institucional, legal...) amb els fundadors i la seva suposada voluntat inicial.

La primera confrontació correspon a l’any 1383, ja iniciat el Cisma, amb els 
intents de l’Orde de Sant Jaume d’Altopascio, a Altopascio mateix (Lucane diocesis, 
de la diòcesi de Lucca), per mantenir la direcció de l’hospital, en aquells moments 
que Pere el Cerimoniós es mantenia en una neutralitat respecte als dos Papes.

a. Mestre de Sant Jaume d’Altopascio a Altopascio

Efectivament, l’any 1383 el Mestre de Sant Jaume d’Altopascio comorantem in 
civitate Lucana, in qua est caput Ordinis40, havia cessat l’administrador fra Simone 
Seruchi com a dilapidador i mal administrador de l’hospital, procedint a nomenar 
fra Simone Galgani, tots frares d’Altopascio41. En aquell moment, la direcció de 
l’hospital era exercida per Nicolau Sabater i la seva muller, per la qual cosa van haver 
de moure un litigi que Pere el Cerimoniós va encarregar al jurista de Tortosa Eixi-
mén Ripoll, sense que tinguem constància del desenllaç posterior d’aquesta causa.

No tenim el nomenament de Nicolau Sabater com a administrador, però sem-
bla que fou el mateix Pere el Cerimoniós qui el va nomenar o el va comissionar 
per a dirigir l’hospital42. Molt possiblement fos a l’inici mateix del Cisma, quan el 
monarca va declarar la seva neutralitat (aleshores anomenada indiferència) i es va 
negar a prendre partit per un o altre Papa, de manera que va agafar el control de 
diverses institucions vinculades a la Santa Seu i les corresponents rendes temporals, 
tot esperant la resolució del confl icte43 i, en defi nitiva, traient un clar profi t de la 
situació. Documentació posterior ens porta a creure que la solució a la disputa entre 

40. Noteu l’interès a ressaltar la població d’Altopascio com a única seu central legítima del Mes-
tre i del Capítol de l’Orde de Sant Jaume d’Altopascio, davant la designació per part de l’antipapa 
Climent VII d’un Mestre i un Capítol paral·lels amb seu a París, l’any 1380. A.S.V., Reg. Aven., 223, 
foli 71r-v.

41. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 834, folis 20v-21r.
42. Així consta en un document de Joan I, del 3 d’agost de 1387, on s’explicita que Nicolau 

Sabater regia l’hospital ex commissione illustrissimi domini regis, patris nostri. A.C.A., Reial Cancelleria, 
registre 1913, foli 32r.

43. TASIS I MARCA, Rafael: Pere el Cerimoniós i els seus fi lls. Barcelona, 1991, pp. 111-113.
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Nicolau Sabater i fra Simone Galgani podria ser una pacte mitjançant el qual el 
Mestre d’Altopascio va procedir a designar el primer com a administrador vitalici, 
amb l’aquiescència reial i del bisbe de Tortosa44.

D’aquesta manera es va salvar el procediment legítim per a la renovació 
d’administrador contingut en la darrera clàusula del document d’encomanació a 
Altopascio, l’any 1316, en tant que atribució exclusiva del Mestre de l’Orde. Amb 
la mort del Cerimoniós l’any 1386 i la declarada adhesió del seu successor, Joan I, 
a la causa de Climent VII, la seu d’Altopascio no va tenir cap més intervenció sobre 
l’hospital de la Font del Perelló fi ns a la resolució fi nal del Cisma.

b. intromissió de Joan I

Malgrat el recolzament de Joan I al Papa d’Avinyó, la seva política respecte a 
l’hospital del Perelló no va respectar l’autoritat que hauria de tenir la seu d’Altopascio 
a París, sinó que va ser d’una manifesta intervenció en profi t propi. Conscient, 
però, que la legalitat no l’acompanyava, va defensar la legitimitat de la seva ac-
tuació amb diversos arguments. Així es constata en el seu primer nomenament 
d’administrador45, l’any 1387:

•  en el preàmbul feia una bella dissertació de les seves obligacions materials i 
espirituals respecte als seus avantpassats i llurs obres pies: Pensantes quod si erga 
patrimonii nostri jura integriter conservanda pervigili cura tenemur, multo am-
plius ad ea que ob Dei laudem, servicium et honorem constructa, hedifi cata dedi-
cataque fuerunt per nostros predecessores, Aragonum reges vel reginas illustrissimos, 
ob animarum ipsorum refrigera obligamur, ut condirecta seu in eorum statu quo 
per dictos nostros predecessores constructa et ordinata sunt perpetuo conserventur.

•  l’hospital i la seva capella van ser construïts per serenissimos dominos Jacobum, 
felicis memorie Aragonum regem, abavum nostrum, et dominam Blancham, regi-
nam recordacionis inclite, coniugem ipsius.

•  aquest hospital i capella havien arribat a una gran destrucció i migradesa de 
rendes i ingressos per culpa d’una administració negligent i descurada. 

•  les funcions d’acolliment, alimentació i cura dels pobres no eren observades, 
ni tampoc la celebració de misses, sicuti per iamdictum dominum Jacobum 
provisum est ac eciam ordinatum.

•  la capellania era vacant per deserció de qui la tenia, i el dret de patronat cor-
responia al rei.

44. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1913, folis 94r-95r; registre 1878, foli 29r; registre 2229, 
folis 25v-26r.

45. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1922, folis 75v-76r.
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A partir d’aquests plantejaments, Joan I va procedir a conferir la capellania a 
Bernat Mateu, capellà reial, i al mateix temps li va conferir la direcció i administra-
ció de l’hospital i dels seus drets, fruits i rendes, de manera que pogués actuar tal 
com constava en les ordinacions, provisions i estatuts promulgats pel rei Jaume II, 
evidentment sense precisar a quins textos en concret es referia.

A partir d’aquest moment, es van succeir multitud de nomenaments de dife-
rents persones per a la direcció de l’hospital. Així, el 3 d’agost del mateix any 1387 
va procedir a encomanar nostrum hospitalem quod serenissima domina Blancha, regi-
na Aragonum memorie recolende, instituit in loco Fontis de Perillione, a fra Galceran 
de Ventallols46, precisant que exercís d’administrador tal com manaven les disposi-
cions de la dita senyora reina Blanca, cui ullomodo nolumus contraire. 

Es tractava d’un intent d’apartar l’Orde Altopascio de la direcció de l’hospital i 
de lliurar-lo a l’Orde de San Jordi d’Alfama, més proper geogràfi cament i política-
ment, concedint-li explícitament l’administració així com ho havien e tenien los frares 
del Orde de Altipàs47. Aquesta separació, ja continguda inicialment en uns Capítols 
sense data, però possiblement redactats entre 1384 i 1385 per Pere el Cerimoniós 
per a la reforma de l’Orde d’Alfama, no tingué cap efecte48.

Amb exactament la mateixa data del nomenament de fra Galceran de Venta-
llols, trobem la designació de Joan de Bordell, ciutadà de Tortosa, argumentant que 
Nicolau Sabater no podia ocupar el càrrec propter eius senectutem i, a més, havia 
renunciat a favor d’aquell49. Així, Joan I va intentar disposar novament del dret de 
patronat sobre l’hospital del Perelló, quod nostris antecessores fundarunt50, com si no 
existís cap impediment ni oposició.

Aviat, però, va haver de fer una rectifi cació, quan el 4 de març de 1388 va ad-
metre la falsedat de tots aquests plantejaments i reconèixer que l’administració de 
l’hospital pertocava a Nicolau Sabater per designació feta per fra Robert51, Mestre i 

46. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1913, foli 32r.
47. SÁINZ DE LA MAZA LASOLI, Regina: La Orden de San Jorge de Alfama. Aproximación a su his-

toria. Barcelona, 1990, p. 107 i p. 385.
48. SÁINZ DE LA MAZA LASOLI, Regina: op. cit., doc. 128, pp. 382-388. La mort de Pere el Ce-

rimoniós l’any 1386 devia ser el motiu principal per no seguir endavant amb el projecte, malgrat el 
nomenament de fra Galceran de Ventallols contingut en els registres de Cancelleria.

49. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1913, foli 34r-v.
50. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1913, foli 79r.
51. Es tracta de Roberto Doffi no de Pescia, Mestre d’Altopascio entre els anys 1360 i 1384. 

L’any 1380, poc després de produir-se el Cisma, va ser destituït per Climent VII pro eo quod scelerato 
viro Bartholomeo de Prignano, dudum Barense archiepiscopo, qui Sedem predictam per violenciam et 
impressionem occupare conatur notorie, adherebat, és a dir, en tant que partidari del Papa de Roma, 
Urbà VI (A.S.V., Reg. Aven., 223, f. 71r-v). Vegeu diferents cronologies de Mestres a MUCIACCIA, F.: 
“I cavalieri dell’Altopascio (con documenti inediti)”, a Studi Storici, Livorno, vol. VIII, 1899, p. 373; 
STIAVELLI, Carlo: “I cavalieri de l’Altopascio”, a Bullettino Storico Pistoiese, Pistoia, 1903, pp. 8-18.
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rector de l’Hospital de Sant Jaume d’Altopascio, cui magistro ex concessione per illus-
trissimum dominum Jacobum, felicis memorie regem Aragonum, proavum nostrum, 
facta de cura et regimine dicti hospitalis incumbit onus providendi de administratore 
et procuratore hospitalis eiusdem. Joan I, havent estat informat que no era tan ancià 
i que la veritat era que havia fet moltes millores en la direcció i administració de 
l’hospital, fi ns i tot invertint els seus propis diners, va disposar que romangués com 
a administrador, tal com havia estat la voluntat del dit Mestre d’Altopascio52.

Dintre de les contradiccions de la documentació d’aquest període, aquest reco-
neixement explícit dels drets del Mestre d’Altopascio per concessió de Jaume II és la 
manifestació més evident de quina era la legalitat, malgrat que no sempre interessés 
reconèixer-la. En res no canvia aquesta apreciació el fet que dues setmanes més 
tard Joan I anul·lés aquest últim document pel fet que hi havia una causa judicial 
pendent entre Joan de Bordell i Nicolau Sabater, davant del llicenciat en lleis Joan 
de Vallseca53.

c. el Mestre de Sant Jaume d’Altopascio a París

En aquest estat de coses, va arribar la intervenció per primer cop del Mestre 
General d’Altopascio a París, fra Domènec de Lucca àlies de Pescia54, seguidor dels 
papes d’Avinyó. Amb data de 25 de gener de l’any 1389, de París estant, va designar 
Íñigo Ortiz de Salvatierra com a vicarium nostrum generalem et specialem, receptorem, 
gubernatorem, sindicum, actorem, factorem negociorum, gestorem et certum nuncium 
specialem ac visitatorem de l’hospital de la Font del Perelló55. El Papa Climent VII, el 
31 de juliol de l’any següent, va confi rmar aquesta designació i li va concedir a més 
una pensió vitalícia de 25 fl orins anuals sobre les rendes de l’hospital56.

52. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1913, folis 94r-95r.
53. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1913, foli 105r.
54. El seu nomenament, l’any 1380, va signifi car la destitució de fra Roberto Doffi no de Pescia 

(A.S.V., Reg. Aven., 223, f. 71r-v). Fou el Mestre d’Altopascio a París que més anys va exercir el càrrec; 
va morir l’any 1404 i fou enterrat a l’església de la seu de París, on hi havia la seva làpida: DU BREUL, 
Jacques: Le theatre des antiquitez de Paris, où est traicte de la fondation des Eglises et Chapelles de la Cité, 
Vniversité, Ville, et Diocese de Paris: comme aussi de l’institution du Parlement, fondation de l’Université 
et Colleges, et autres choses remarquables. Paris, 1612, II, p. 578.

55. Arxiu Capitular de Tortosa, Comú, calaix II, pergamí 31. Vegeu la transcripció a MARÍ I 
BRULL, Gerard: “Les funcions de l’administrador de l’Hospital del Perelló segons el Mestre d’Altopas-
cio (1389) i el Papa Benet XIII (1415): l’època del Cisma d’Occident (1378-1417)”, dins Gimbernat. 
Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència, XLVI (Barcelona, 2006), pp. 31-35.

56. A.S.V., Reg. Aven., 261, foli 314v.
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Íñigo Ortiz era natural de Navarra i estava al servei dels Papes, de primer amb 
Gregori XI i després amb Climent VII i Benet XIII. Els seus serveis eren de ti-
pus militar57, i com a tal va participar en les campanyes militars sobre Itàlia, l’any 
138258. De resultes del Cisma havia perdut tot el seu patrimoni que tenia a Itàlia; la 
seva designació com a gestor de l’hospital va ser en realitat una manera de procurar-
li rendes per al seu manteniment personal, molt evident si tenim en compte l’afegit 
de la pensió vitalícia59.

La disposició del Mestre d’Altopascio a París va ser acceptada en un primer 
moment. Encara que va trigar més d’un any, Joan I va acabar manant al veguer i 
als procuradors de Tortosa que posessin en execució aquella concessió i lliuressin 
l’hospital a l’esmentat Íñigo Ortiz60. Nicolau Sabater, però, no estava disposat a ser 
cessat del seu càrrec. De fet, l’enfrontament es va plantejar entre dues persones de-
signades pel Mestre d’Altopascio, només que la més antiga, Nicolau Sabater, ho era 
per fra Roberto Doffi no, Mestre d’Altopascio a Altopascio mateix, abans del Cisma, 
i l’altra, Íñigo Ortiz, pel Mestre d’Altopascio a París, fra Domènec de Lucca.

Joan I va recolzar decididament en Nicolau Sabater, fent notar que l’hospital va 
ser fundat e dotat ... per nostres predecessors, que l’administració va ser concedida al 
dit Sabater vitalíciament, que l’hospital estava correctament administrat i complia 
les seves funcions d’acolliment als pobres de Crist i que l’esmentat Íñigo Ortiz va 
aconseguir el seu nomenament subreptíciament. Va manar que fossin lliurats tots 
els documents de l’arxiu reial que Sabater pogués necessitar a fi  de reivindicar els 
seus drets61 i va sol·licitar al bisbe de Tortosa que també el defensés62.

En contra dels pretesos drets d’Íñigo Ortiz, Joan I va continuar actuant com a 
detentor del dret de patronat, i el 1394 va designar administrador vitalici el ciutadà 
de Tortosa Jaume Pallarès a partir del moment que quedés vacant el càrrec, fos per 
renúncia o per defunció63.

Poc després, decidit a evitar la intervenció del dit Íñigo Ortiz sobre l’hospital, 
va demanar que li fos enviada còpia de totes gràcies e concessions fetes per nostres prede-
cessors al spital de la Font del Perelló, lo qual és stat ediffi cat per los dits nostres predeces-
sors64. Va justifi car aquesta seva actitud d’intromissió en el control de l’administració 
i dels comptes per la seva responsabilitat històrica respecte a la memòria i la voluntat 

57. A.S.V., Reg. Aven., 230, foli 263r-v; Reg. Aven., 261, foli 341v.
58. VALOIS, Noël: La France et le Grand Schisme d’Occident. París, 1899-1904, vol. II, p. 47.
59. MARÍ I BRULL, Gerard: “Les funcions de l’administrador ...”, pp. 24-25.
60. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1847, foli 29r.
61. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1849, foli 22v.
62. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1878, foli 29r.
63. A.C.A., Reial Cancelleria, pergamins, carpeta 316, núm. 478. La còpia registral es troba al 

registre 1916, foli 85r-v.
64. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1984, foli 72r.
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de Blanca d’Anjou: Com Nós vullam haver compte e rahó de la administració per vós 
feta de les rendes e altres drets del loch de la Font del Perelló e d’altres lochs pertanyents al 
spital, lo qual fon ediffi cat per la reyna dona na Blanca, àvia nostra de bona memòria, 
del testament e de la ànima d’aquella nostres predecessors e Nós som marmessors65.

La mort de Joan I, l’any 1396, i la renúncia de Nicolau Sabater66 no van frenar 
aquesta dinàmica, que va ser continuada pel seu germà i successor Martí l’Humà. 
La seva muller, la reina Maria, sembla que, en lloc de Nicolau Sabater, va designar 
en Ramon Barberà, ciutadà de Tortosa. A continuació, l’agost de 1397 va escriure 
al Papa, Benet XIII, exposant els seus raonaments per a la negativa a acceptar Íñigo 
Ortiz67:

•  l’il·lustre senyor Jaume, rei d’Aragó, per la salvació de l’ànima de la reina 
Blanca, sa muller, va instituir al Perelló un hospital en el qual els pobres de 
Crist poguessin ser acollits.

•  la direcció i administració d’aquest hospital va ser lliurada per Jaume II al 
Mestre i Rector de l’Hospital de Sant Jaume d’Altopascio, de la diòcesi de 
Lucca.

•  el rei Martí va designar el ciutadà de Tortosa Ramon Barberà per a regir 
l’hospital fi ns que fos proveït degudament d’administrador segons els esta-
tuts, al qual vol foragitar Íñigo Ortiz de Salvatierra en funció d’unes lletres 
pontifícies.

•  inspeccionades aquestes lletres pontifícies, s’ha vist que són molt perjudicials 
al rei i contràries als estatuts i al text de l’encomanació a Altopascio, que entre 
altres coses disposaven que la designació d’administrador pertanyia al Mestre 
de l’Orde, qui havia de designar una persona idònia que hi fes residència 
personal, mantenint decentment els ornaments i l’edifi ci, invertint les seves 
rendes i drets en el manteniment del hospital i l’alimentació dels pobres i dels 
religiosos d’ordes de pobresa, de tal manera que mai de les rendes i drets, totes 
o una part, no es podia despendre res en altra cosa que no fos pel bé, utilitat i 
necessitat de l’hospital i dels pobres.

•  per aquest motiu, va demanar que tot fot tornat a l’estat anterior a aquella 
concessió.

Com veiem, el contingut d’aquesta lletra reconeixia clarament que el dret de 
patronat corresponia al Mestre d’Altopascio, i la seva oposició era conseqüència de 
la contradicció que es feia a la documentació fundacional, de l’ús que es volia fer 
de les rendes de l’hospital i dels perjudicis que ocasionava al rei68. Fins i tot es va 
redactar un document dirigit al procurador reial a la Cúria Romana, en Domènec 

65. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1984, foli 72r.
66. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2229, folis 26v-27r.
67. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2241, folis 19v-20v.
68. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2229, folis 25v-26r.
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Riera, per a què fes el lliurament de la lletra al Papa69. Aquestes dues lletres, però, 
sembla que no van arribar a ser enviades mai. 

En lloc d’això, es va optar per escriure al Mestre d’Altopascio, complimentant 
així el procediment estipulat en el document d’encomanació de l’any 1316. Efec-
tivament, amb data de 31 d’agost de 1397, Martí I li va comunicar la renúncia de 
Nicolau Sabater, olim administratorem hospitalis instituti per dominam Blancham, 
reginam Aragonum felicis memorie, coniugem illustrissimi domini Jacobi, regis Arago-
num, proavi nostri memorie gloriose; i les pretensions d’Íñigo Ortiz, que ell es negava 
a acceptar perquè el seu nomenament era contrari als estatuts i en perjudici dels in-
teressos reials i de l’hospital; com que, segons les disposicions de Jaume II, el Mestre 
estava obligat a designar el successor (iuxta tenorem comande de dicto hospitali et eius 
administracione factis per dictum dominum proavum nostrum et manumissorem dicte 
domine Blanche quondam tenemini administratorem ponere in eodem) li va demanar 
que en el temps establert proveís l’administració de l’hospital, ja que en cas contrari 
procediria a nomenar en Ramon Barberà, qui ja havia estat designat provisional-
ment per ocupar el càrrec70.

El rei Martí va disposar també que fos el propi Ramon Barberà qui tramités 
les cartes a despeses de les rendes del mateix hospital, demanant que es respectés 
la forma de la fundació e dotació d’aquell hospital feta per l’alt senyor en Jacme, rey 
d’Aragó, besavi nostre de bona memòria, com aquell espital e regiment de aquell comanà 
al ladonchs Maestre e Covent d’Altipàs71.

En la documentació d’aquest període, tot i reconeixent el dret de patronat a 
l’Orde d’Altopascio, el rei Martí innovava fórmules inèdites per a representar la 
seva potestat d’intervenir sobre l’hospital, sempre dimanant de la seva condició 
de descendent i successor dels fundadors. Així, una vegada es va intitular protector 
dicti hospitalis quod nostri progenitores fundarunt72; i justifi cava la defensa dels seus 
interessos ut quasi patronus eiusdem, cum nostri predecessores ipsius extiterint funda-
tores73.

El confl icte sobre Íñigo Ortiz de Salvatierra va quedar tancat el 9 de gener 
de 1398, quan després de la intervenció del doctor en lleis Nicolau Canyelles, 
Martí l’Humà va declarar de manera sorprenent que la concessió feta pel Mestre 
d’Altopascio, amb la confi rmació papal, era justa i legítima, havent estat feta rite et 
legittime et iuxta dotaliam hospitalis eiusdem; per tant, va disposar que fos posat en 
possessió de l’administració de l’hospital, amotis inde Raimundo Barberani et Nicho-

69. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2241, foli 20v.
70. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2229, folis 25v-26r.
71. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2229, foli 26r-v.
72. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2229, folis 25v-26r.
73. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2210, folis 28v-29r.
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lao Çabaterii et quolibet alio detentore, als quals va manar que passessin comptes de 
la seva gestió74.

Cap menció a la seva responsabilitat sobre l’hospital ni als arguments que ex-
pressava poc abans com a contraris a la legalitat dels estatuts. Aquest manament 
devia fer-se efectiu i devia deixar tancada la qüestió, ja que no hi cap referència en 
els anys immediatament posteriors, fi ns a l’any 1414, llevat d’un episodi puntual 
l’any 1402.

Efectivament, el 13 d’abril de 1402 Martí l’Humà, davant el fet que no hi ha 
administrador i amb la voluntat, en tant que patronus, de salvaguardar l’hospital 
i les seves obres de caritat, va encomanar la seva custòdia al ciutadà de Barcelona 
Domènec de Montfort, a fi  que exercís les funcions d’administrador mentre fos la 
voluntat reial75. Va necessitar, però, una manament específi c dirigit al veguer i ofi -
cials reials de Tortosa, els quals es negaven a lliurar-li l’hospital76.

Aquesta vegada, però, les circumstàncies són diferents. Efectivament, el càrrec 
d’administrador de l’hospital era “vacant”, però per un fet concret. Íñigo Ortiz de 
Salvatierra, el qual segurament no va fer mai residència al Perelló, en aquell període 
estava residint al palau pontifici d’Avinyó, que des de l’any 1398 es trobava 
assetjat, amb el Papa Benet XIII reclòs a l’interior, a conseqüència del trencament 
de relacions entre el Papa avinyonès i el rei de França Carles VI, qui li havia enretirat 
l’obediència i esperonava el setge, sense participar-hi directament.

Està documentat que Íñigo Ortiz era a Avinyó aquells anys. El 26 d’octubre de 
1398, poc després de començat el setge, una cinquantena de soldats van aconseguir 
entrar al palau a través d’una mina, directament a les cuines, fornits amb malls, te-
nalles, destrals i altres eines per a rebentar les portes. Per sort per als assetjats, els van 
descobrir a temps i tothom va córrer cap a les cuines per a expulsar-los, aconseguint 
matar-ne molts i fer-los presoners77. Entre els defensors que hi van tenir una acció 
destacada s’esmenta precisament Íñigo de Salvatierra, ocupant l’ofi ci de magister 
coquine, el mestre de les cuines.

Va continuar a Avinyó els anys següents: el 1406, Benet XIII el va nomenar 
clavari de la cúria temporal d’Avinyó78; l’11 de maig de 1414, li va concedir una 
pensió anual i vitalícia de 200 fl orins d’or d’Aragó sobre les rendes de la Mensa 
Episcopal de Toledo79.

74. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2113, folis 61v-62v.
75. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2219, foli 39r.
76. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2219, foli 63vr.
77. SESMA MUÑOZ, José Ángel; AGUDO ROMEO, María del Mar (ed.): Martín de Alpartil. Cronica 

actitatorum temporibus Benedicti pape XIII.  Saragossa, 1994, pp. 47-48.
78. A.S.V., Reg. Aven., 324, f. 373v.
79. A.S.V., Reg. Aven., 344, f. 663v-664r.



363LA MEMÒRIA DE BLANCA D’ANJOU I JAUME II EN LA LLUITA PEL CONTROL...

Com hem comentat, la situació de l’hospital del Perelló no va tenir variacio-
ns fi ns a l’any 1414 i està documentat el pagament a Íñigo Ortiz dels 800 sous 
anuals corresponents a l’hospital a compte dels ingressos de la batllia de Tortosa, 
reconeixent sempre la fi gura de Jaume II: virtute cuiusdam assignacionis per illus-
trissimum dominum regem Jacobum, memorie preexcelse, facte de juribus regiis que per 
ipsum in dicta civitate colliguntur et levantur80.

Aquell any 1414, però, durant el breu regnat de Ferran I, es va tornar a recupe-
rar les antigues argumentacions contra aquest estat de coses, que atemptava contra 
mentem et seriem dotalie dicti hospitalis. Ferran I va haver de recordar que amb les 
rendes s’havia de pagar la reparació de les cases i edifi cis i la renovació dels llits, 
llençols, cobrellits i altres estris i necessitats de l’hospital81. A més, va disposar que 
fos respectada la documentació fundacional, segons la qual ex fundacione facta per 
serenissimum dominum Jacobum, sancte memorie regem Aragonie, de hospitali loci de 
la Font del Perelló, quod ... dictum hospitale pie et devote instituit et super eius utili et 
felici regimine multum ordinavit salubriter et discrete, li corresponia a ell l’obligació 
de fer observar aquella institució i les seves ordinacions82.

Malgrat que la documentació no dóna cap pista, probablement es va produir la 
mort d’Íñigo Ortiz, de manera que Ferran I es va preparar per a intentar novament 
recuperar el control de l’hospital. Per això, el 8 de juny de 1415, com que es troba-
va vacant i per aquest motiu inibi universa opera caritatis cessant solita, en tant que 
patronus de l’hospital, cuius collacio et provisio ad nos in solidum pertinet et spectat, va 
nomenar administrador en Pere d’Osona, ciutadà de Tortosa, durant el beneplàcit 
reial83.

d. intervenció del Papa Benet XIII

Aviat, però, es va haver de fer enrere i el 25 d’octubre va anul·lar aquest nome-
nament84, ja que el Papa Benet XIII, precisament en un moment de declivi del seu 
poder, havia concedit el 10 de juliol l’administració a un servidor seu, en Ramon 
Trilla, a fi  de recompensar-lo per la seva “fi del obediència i atenta lleialtat, ho-
nestedat de vida i costums i altres mèrits de rectitud i virtuts”85. El 31 d’octubre, 
Ferran I va manar als ofi cials reials de Tortosa que lliuressin a Trilla la possessió de 

80. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2370, folis 18v-19r.
81. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2370, foli 53r-v.
82. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2370, foli 53v.
83. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2396, foli 141r.
84. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2396, foli 147r-v.
85. MARÍ I BRULL, Gerard: “Les funcions de l’administrador ...”, p. 28. La transcripció del no-

menament es troba a les pàgines 35-36.
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l’hospital86; poc després, l’11 de setembre de 1416, el seu successor Alfons el Mag-
nànim va haver d’insistir en aquest manament87.

En Ramon Trilla va tenir algunes difi cultats per a mantenir el seu càrrec 
d’administrador, degut a l’evolució del Cisma i a la davallada defi nitiva del poder 
del seu protector, el Papa Benet XIII, poc després del nomenament.

Si el 1408 va ser el rei de França qui va retirar, ja defi nitivament, la seva obe-
diència al Papa d’Avinyó, aviat va ser la Corona d’Aragó qui va seguir el mateix 
camí. Efectivament, iniciat el Concili de Constança l’any 1414, s’arriba al 6 de 
gener de 1416, quan Ferran I, en un solemne acte que tingué lloc a Perpinyà, va 
retirar l’obediència dels seus regnes amb una declaració llegida públicament per sant 
Vicent Ferrer88.

Aleshores, el Concili va actuar contra en Benet XIII, llegint el 26 de juliol de 
1417 una sentència en què se’l privava de la dignitat pontifícia i se l’acusava de ser 
causa del Cisma, obstacle per a la unió de l’Església i heretge89. Va ser elegit Otó 
Colonna com a nou Papa, amb el nom de Martí V.

Tancat Benet XIII a Peníscola, mantenint-se encara com a Papa, el Cisma que-
dava quasi superat; van intentar fer-lo renunciar fent-li ofertes molt avantatjoses90, 
fi ns i tot va ser enverinat91, però es va mantenir en la seva actitud fi ns a la seva mort, 
l’any 1423. Pel que respecta a l’Orde d’Altopascio, després de gairebé 40 anys podia 
per fi  aspirar a tornar a regir l’hospital de la Font del Perelló.

e. reclamacions de Sant Jaume d’Altopascio

Efectivament, un cop reunifi cada la cristiandat, el Mestre de l’Orde de Sant 
Jaume d’Altopascio, ja unifi cat i centrat en la seva seu d’Altopascio mateix, va recla-
mar el 1417 el control de l’hospital del Perelló, ocupat per Ramon Trilla. Com és 
natural, el record als fundadors es va tornar a plantejar com l’origen de la legitimitat 
de les seves reclamacions.

86. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2396, f. 148v; Reial Patrimoni, Batllia General, classe 1, 
A, núm. 7, folis 73r-74r. Inserit en el manament d’Alfons el Magnànim per a què sigui obeïda, datada 
a Barcelona, l’11 de setembre de 1416.

87. A.C.A., Reial Patrimoni, Batllia General, classe 1, A, núm. 7, folis 72r-76v.
88. ÁLVAREZ PALENZUELA, Vicente Ángel: El Cisma de Occidente. Madrid, 1982, p. 276.
89. Vegeu el text de la declaració a PEREIRA PAGÁN, Begoña: El Papa Luna Benedicto XIII. Madrid, 

1999, pp. 222-224.
90. PARRILLA, José Antonio; MUÑIZ, José Antonio; CARIDE, Camilo: Benedicto XIII. La vida y el 

tiempo del Papa Luna. Zaragoza, 1987, p. 154.
91. DOMINICI, G.: “Pedro de Luna (Benedetto XIII) secondo nuovi documenti (1423-1923)”, 

dins La Civiltà Cattolica, 74-4 (Roma, 1923), p. 341.



365LA MEMÒRIA DE BLANCA D’ANJOU I JAUME II EN LA LLUITA PEL CONTROL...

Ramon Trilla va recopilar els documents que li interessaven per a defensar els 
seus drets. Alguns dels que en tenim constància són els tres següents, continguts 
en una còpia del notari tortosí Pere Miralles, del 10 de desembre de 1417: la lletra 
patent d’Alfons el Magnànim, datada l’11 de setembre de 1416, disposant que 
s’obeís una lletra de Ferran I, del 31 d’octubre de 1415, inserida, on es manava 
obeir la revocació del nomenament de Pere d’Osona com a nou administrador de 
l’hospital; la concessió de Jaume II, datada el 15 d’abril de 1314, cedint a l’hospital 
800 sous anuals sobre les rendes reials de Tortosa fi ns que es fes efectiu el pagament 
dels 14.000 sous que encara restaven a pagar de la deixa testamentària de la reina 
Blanca d’Anjou; fi nalment, la concessió de Jaume II, datada el 13 de juny de 1314, 
assignant a l’hospital del Perelló les rendes reials de Fullola92.

La sentència sobre aquesta reclamació d’Altopascio, datada el 25 d’octubre de 
1419, va ser contrària a Ramon Trilla93. El procurador d’Altopascio, l’ardiaca de 
Tortosa Joan Amargós, havia reclamat la restitució al seu principal de totes les ren-
des de l’hospital, que havien caigut des de feia temps en mans de persones incapaces 
i que les havien gairebé dilapidades. Això era contrari a la disposicionem testamenta-
riam serenissime domine regine Blanche, quondam consortis excellenti domini regis Ja-
cobi, alte recordacionis, et contra dotaliam et fundacionem de dicto hospitali, fructibus, 
redditibus et juribus per dictum dominum regem Jacobum realiter et perfecte constitutis, 
datis et factis. Segons el text de la sentència, el mateix rei Alfons, des de Fraga, va fer 
enviar còpia dels estatuts, dotalia i fundació al Mestre i Capítol d’Altopascio, de-
manant quod dictus magister et Capitulum infra tres menses miterent administratorem 
et gubernatorem ac fratrem seu fratres dicti sui Ordini qui predictum hospitale regerent 
et gubernarent iuxta dictam disposicionem dicte domine regine Blanche. A aquesta 
petició havia respòs el Mestre des de Florència, el 2 de març de 1419, manifestant 
estar disposat a exercir el servei, direcció i govern de l’hospital. Finalment, en la 
data esmentada, el rei Alfons va sentenciar que la direcció, cura i administració de 
l’hospital, amb els seus ingressos, rendes i drets, pertanyia al Mestre d’Altopascio, 
iuxta et secundum disposicionem dicte regine et dotalium dicti domini regis Jacobi, 
expulsant en Ramon Trilla del càrrec.

Però dos anys més tard, l’1 d’octubre de 1421, en Ramon Trilla va aconseguir 
de la reina Maria, muller d’Alfons el Magnànim, una nova sentència revocant i 
declarant nul·la l’anterior94. A més, considerant que ex institucione per illustrissimam 
dominam Blancham, reginam Aragonum recordacionis eximie, facta de hospitali cons-
tructo et instituto in loco Fontis Perilionis teneamini singulis annis visitare, recognoscere 
et videre dictum hospitale an bene regatur et gubernetur nec ne et si redditus quos habet 

92. A.C.A., Reial Patrimoni, Batllia General, classe 1, A, núm. 7, folis 72r-76v.
93. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2741, foli 41v-42v. L’executòria es troba al mateix registre, 

als folis 42v-43r.
94. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 3237, folis 90v-91r.
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dictum hospitale suppetunt ad expensas quas dictum hospitale facit et tenetur facere sin-
gulis annis aut quantum ad eas faciendas deffi ciat annis singulis et alias providere circa 
eiusdem hospitalis conservacionem, la reina Maria va disposar també que el batlle de 
Tortosa, acompanyat del jurista tortosí Joan Jover, fes una inspecció a l’hospital per 
a saber l’estat de l’edifi ci i de les rendes, enviant l’informe a la reina per a proveir el 
que fos necessari95.

Malgrat tot, en Ramon Trilla no va poder estar tranquil del tot: el 19 de març de 
1434 la reina Maria, a petició del seu marit Alfons el Magnànim, qui argumentava que 
el juspatronatus domus sive hospitalis vocati Sancti Jacobi d’Altipàs, loci Fontis del Parelló, 
ad regiam pertinere disposicionem, va concedir l’administració de l’hospital a Bernat Fe-
rrer, donzell de Xàtiva96. En aquest document la reina Maria reivindicava que el dret de 
patronat pertanyia al rei, tal com constava per regias provisiones in regio archivio civitatis 
Barchinone reconditas, ostensas nobis occulariter. Aquesta situació es va resoldre novament 
mitjançant una sentència, favorable a Ramon Trilla, datada el 27 d’abril següent97.

Aquest plantejament de la reina Maria sobre el dret de patronat no va tenir 
oposició a partir de la sentència de 1421 i es va manifestar en diverses ocasions més. 
Així, el 1436, en un confl icte per uns drets que l’hospital cobrava a Fullola98, la reina 
Maria no es va estar de manifestar que la jurisdiccio et totali administracio hospitalis 
ville Fontis del Perelló, tam ex dotacione seu fundacione hospitalis ipsius quam alias ad 
dominum regem manifeste spectet et in earum possessione seu quasi idem dominus rex sit 
hospitaleque predictum eciam sit sub regiis proteccione et salvaguardia constitutum.

f. encomanació al monestir de Santes Creus

A partir d’aquell moment, la història de l’hospital del Perelló va tornar als seus 
orígens, quan la reina Maria va projectar el lliurament al monestir de Santes Creus, 
els anys 1442-1443. De primer, el 26 d’octubre de 1442, va enviar el seu capellà, 
mossèn Pere Sancho, a visitar l’hospital per a informar-se de l’estat de l’edifi ci i de 
les rendes, de l’administració, de l’assistència a pobres, pelegrins i malalts, del com-
pliment de les funcions de la institució, de l’estat de la capella i de la vida i costums 
de l’administrador99.

95. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2955, foli 109v.
96. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 3125, foli 138r-v. La corresponent executòria en el mateix 

registre, al foli 138v.
97. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 3244, folis 45r-46r. Entre els diversos documents aportats 

per Ramon Trilla es troba la butlla del Papa Benet XIII, datada a València el 10 de juliol de 1415, 
per quam constat predictum Raymundum Trilla fuisse provisum ad sui vitam de dicta administracione 
predicti hospitalis.

98. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2987, folis 50v-51r.
99. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 3023, foli 112r-v.
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El 28 de gener de l’any següent, 1443, la reina Maria va destituir en Ramon 
Trilla del càrrec d’administrador i va posar l’hospital del Perelló sota la direcció de 
Santes Creus100. La seva justifi cació s‘articulava en tres punts: la fundació i cons-
trucció per part de Blanca d’Anjou: Cum itaque hospitale per illustrem dominam 
Blancham ... in loco Fontis de Perilioni constructum et hediffi catum; la mala gestió de 
Ramon Trilla: culpa, negligencia et mala administracione Raymundi Trilla, qui illud 
rexit et administravit ac ipsius curam gessit ab annis citra et ultra viginti, ad tantam 
devenerit diminucionem, ymmo perniciem quod fere nil quam fi nale eius exterminium 
speratur, domorum quidem eius jam corruit hediffi cium, pauperes Christi sani vel infi r-
mi non recipiuntur in illo nec per consequens sustentantur, non celebrantur misse, Deo 
non cantantur laudes, non orationes funduntur, non alia caritatis opera ibi fi unt ...; 
prefatus etenim Raymundus Trilles, proprie utilitatis cupidus, divini honoris et servicii 
ac sue salutis inmemor regiamque disciplinam contempnens, redditus, fructus et emo-
lumenta hospitalis jamdicti uxori et fi liis ac sibi alimentis prestitis in alios suos usus et 
proprium patrimonium semper convertere non expavit nec saltem despectis pauperibus 
unquam cordi gessit in domorum ipsius hospitalis hediffi cia jam corruenti quid modi-
cum pro illius reservacione expendere; fi nalment, totes aquestes irregularitats entraven 
en contradicció amb les obligacions que marcaven les ordinacions de l’hospital: 
juxta fundacionem dicti hospitalis erant et sunt fi eri ordinata.

Aquesta disposició de la reina Maria es va completar amb la concessió de la pro-
tecció reial sobre l’hospital, els frares, l’edifi ci i les rendes, també amb les mateixes 
justifi cacions de negligència i ruïna, sicut nemo est qui nesciat101. Tot plegat ho va 
confi rmar el rei Alfons el Magnànim, des d’Itàlia, el 20 de setembre de 1445102.

Aquestes acusacions contra Ramon Trilla van ser reproduïdes en un manuscrit 
anomenat Compendium abreviatum, compilat pel monjo de Santes Creus fra Ber-
nat Mallol entre 1413 i 1430 i continuat a fi nals d’aquell mateix segle per un altre 
monjo, fra Joan Salvador103. Els historiadors que han estudiat l’hospital del Perelló 
han seguit gairebé al peu de la lletra aquest text, difonent d’aquesta manera la versió 
de la reina Maria en l’encomanació a Santes Creus104.

*    *    *

100. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 3139, folis 77r-79r (28 de gener de 1443). Inserit en 
la confi rmació d’Alfons el Magnànim, A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2780, folis 26v-29r (20 de 
setembre de 1445).

101. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 3140, folis 119v-120v.
102. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2780, folis 26v-29r.
103. A.H.N.M., secció Códices, núm. 302-B, antigament codi 459.
104. FORT I COGUL, Eufemià: “Els hospitals del coll de Balaguer”, dins Estudis d’Història Medi-

eval, III (Barcelona, 1970), p. 10; FORT I COGUL, Eufemià: El trànsit..., p. 30; BOYER I GIL, Antoni; 
PALLARÈS I LLEÓ, Amadeu: Història d’El Perelló. El Perelló, 1978, p. 112.
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Cal remarcar, però, que a partir d’aquell moment el monestir de Santes Creus 
no va recolzar la seva legitimitat històrica sobre l’hospital de la Font del Perelló en 
aquesta concessió de la reina Maria i posterior confi rmació d’Alfons V, sinó en un 
fet anterior: la voluntat inicial de la mateixa reina fundadora Blanca d’Anjou: cum 
regimen et administracio ad dictos domini abbatem monasterium et conventum iuxta 
fundatricis voluntatem pertinet105. Es tracta, en defi nitiva, de l’intent de Jaume II, 
l’any 1313, per a encomanar l’hospital a l’abat Pere Alegre, amb la promulgació de 
les primeres Ordinacions. És l’estratègia de recuperar un passat anterior i denigrar, 
oblidar, un passat més proper que no interessava106.

El record de la reina Blanca d’Anjou va perdurar encara molts anys, com cons-
ta en els diversos nomenaments d’administrador (que rebien el nom de majoral) 
per part dels abats de Santes Creus al llarg del segle XVI, exalçant la fi gura de la 
reina com a fundadora de la institució i destacant també la circumstància d’estar 
sepultada en l’església del monestir, al costat de Jaume II: excellentissimam dominam 
Blancham, reginam Aragonum, eximie memorie, in dicto nostro monasterio honorifi ce 
tumulatam107.

105. A.H.N.M., Clero secular y regular, 13864, folis 44v-45v.
106. YERUSHALMI, Yosef Hayim: op. cit., p. 22.
107. A.H.N.M., Clero secular y regular, 13909, folis 126r-127v.


