los XVIII que los deputats e lur consell havien
elegits, ultra los III que ja·y havien tramesos, lo
nom dels quals és continuat alt, sotz kalendari
de XVIII del present mes, e los XII que la ciutat
de Barchinona ne elegí, axí que foren tots los
dits embaxadorsa en nombre XXXVIIIIo, e anaven
per cobrar resposta diffinitiva d’och o de no, si
lo senyor rey fermarà certs capítols deb què la
terra l’à suplicat. E són los VI embaxadors que·l
dit senyor primogènit hi tramet, bisbec d’Oscha, don Johan d’Íxer, don Ffrancesch de Pinós,
Bernat Fivaller, lo vici-canceller e Martín d’Olite; e los dels deputats foren archabisbe de Terragona, bisbe de Vich, abbat de Poblet, abbat
de Sent Johan çes Bbadesses, mossèn Miquel
Peris, canonge de Leyda, misser Johan Çaplana, canonge de Barchinona, comte de Modica,
vezcomte d’Illa, mossèn Dalmau de Queralt,
Phelip Albert, mossèn March Dezllor, Bernat
Splugues, Luís Xetantí, Johan Agulló, payer e
síndich de Leyda, Ffrancesch Pericoles, de Perpenyà, Ffrancesch Burguès, síndich de Tortosa,
Jacme Tallada, síndich de Cervera, Gabriel
Puig, síndich de Manresa; e los de Barchinona
són mossèn Johan de Marimond, mossèn Pere
Dusay, mossèn Pere Buçot, Pere Johan de
Sentcliment, Gabriel Miró, Ffrancí Çescorts,
Nicholau de Madiona, notari, Bernat Marquilles, spacier, Ffrancesch Badia, barber, Pere
Guillem Renad, parayre, Pere Alberich, parayre, e en Pere Cerdà, tanborer.

lo principat de Cathalunya hi havia trameses
per tractar ab la senyora reyna lo benavenir del
dit Principat, sobre certs capítols qui·s devien
fermar entre lo senyor rey e la terra. E vench ab
ells lo discret en Pere Peralló, notari.
Dissabte, a VI. Aquest die tornà de Perpenyà
mossèn Ffrancesch Lobet.
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Dilluns, a XV. Aquest die los reverend e hono* rables deputats provehiren en Johan Albanell,
àlias Maldà, del castell de Maldà, del ofici de
porter del General de Cathalunya, lo qual vacava per mort d’en Johan Martí, porter, qui der
rerament obtenia aquell, ab lo salari, percassos
e altres emoluments acustumats. Prestà sacrament e homenatge en poder de mossèn Luís
d’Ivorra, deputat, reebent-lo en nom del senyor rey, de haver-se bé e leyalment en son
ofici.
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Dimecres, a XVII. Aquest die tornaren de Vilafrancha de Penedès los missatgers del principat
de Cathalunya e de la ciutat de Barchinona qui
eren anats a la senyora reyna, qui era en la dita
vila, per fer-li jurar, com a procuradriu del senyor rey, certs capítols de concòrdia qui·s eren
ordenatsa entre lo senyor rey, de una, e lo principat de Cathalunya, de la part altra. E vench ab
ells lo discret en Pere Peralló, notari e scrivà de
la dita embaxada.

Dijous, a XXVIII. Aquest die los senyors deputats provehiren que, d’ací avant, en Martí Coll,
porter, hagués càrrech de scombrar la casa de la
Deputació, ab lo salari acustumat de cent sous.
Divenres, a XXVIIIIo. Aquest die tornaren de
Caldes part dels embaxadors qui eren anats a la
senyora reyna, e part d’ells restaren allà, e
restà·y ab ells lo discret en Pere Peralló, notari.
Dissabte, a XXX. Aquest die se’n tornaren anar a
Caldes los propdits embaxadors.
85r
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Dijous, a IIII. Corpus Christi. Aquest die no
fonch feta la processó ne los jochs o entramesos
qui·s acustumen de fer per aquest die, per raó de
la differència qui era entre lo senyor rey, de una,
e lo il·lustre senyor primogènit, de la part altra.
Divenres, a V. Aquest die retornaren de la missatgeria de Vilafrancha part dels missatgers que
a.
b.
c.
d.

Dijous, a XI. Aquest die se’n tornaren a Vilafrancha aquella part dels embaxador de Cathalunya qui se’n eren venguts divenres proppassat, e portaren-se’n los capítols que la senyora
reyna, com a procuradriu del senyor rey, devia
fermar per lo repós e benavenir de aquest Principat. E tornà-se’n anar ab ells lo discret en Pere
Peralló, notari.

a continuació una paraula ratllada i il·legible.
de interlineat
bisbe d’Oscha interlineat
Marimon interlineat.

Divenres, a XVIIIIo. Missatgeria. Aquest die, deprés dinar, partiren lo reverend abbat de Poblet, mossèn Johan Çabastida e mossèn Johan
Lull, missatgers tramesos a la senyora reyna,
qui era a Vilafrancha, com a procuradriu general del senyor rey, per fer certa resposta en scrits
a certa requesta que la sua senyoria havia feta
als cathalans sobre la feeltat, e anaren-se’n ab
ells los discrets en Pere Peralló e n’Anthoni
Lombard, notaris, però no partiren los propdits
notaris fins lo sendemà a l’alba, que era dissabte, a XX del corrent mes.
Dicmenge, a XXI. Concòrdia del senyor rey ab
la terra. Aquest die, hora ja tarda, poch ans del
toch del seny de la Avemaria, tornaren de Vilaa. a continuació ratllat per.
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francha de Penedès los missatgers que lo princi
pat de Cathalunya hi havia tramesos divenres proppassat, e moch-se gran alagria per tota
aquesta ciutat, per la bona nova que aportaren
dels capítols que la senyora reyna, com a procuradriu del senyor rey, havia fermats de la concòrdia seguida entre lo dit senyor, de una, e lo
il·lustre primogènit, fill seu, e tot lo principat
de Cathalunya, de la part altra. E, de continent,
lo senyor primogènit vench ab gran luminària
de entorxes a la Seu, e per semblant los deputats e consellers de Barchinona e infinit poble, e
foren tocats los senys majors e tots los altres
senys e squelles de la Seu, e lo rotlo de les squelles, ea los òrgens majors, e fonch feta gran luminària per tota la Seu. E devallaren baix, a la
capella de la beneÿta sancta Eulàlia, cors sanct
de Barchinona, e aquí ab gran alagria començaren a cantar lo Te Deum laudamus e hac-ni de
tals qui per sobres de alagria les làgrames los
corrien per la cara, e aprés muntaren-se’n dalt e
feren una solemna professó entorn de la Seu. E
aquella mateixa nit, si bé s’ere assats vespre,
fonch feta crida per tota la ciutat que lo sendemà tothom fes festa e regàs e scombràs les car
reres, e fonch ordonat que lo vespre propsegüent tothom fes grans alimares. E mossèn
Pere Torrent, conseller en cap de Barchinona,
per sobres de alagria perdé·y lo caperó de grana
de la consellaria.

governador en Cathalunya, lo qual fonch pres a
XI de març proppassat a instància dels deputats
e del consell del principat de Cathalunya e consellers de Barchinona, delat que havia sentit e
sabut en la presó del il·lustre senyor primogènit nostre, e delat encara d’altres leigs e detestables crims e dans donats a la ciutat de Barchinona e a tots los poblats en lo dit Principat. E
fonch exellat perpetualment de tot lo dit Principat e de la cort del senyor rey, on no gosàs és
ser may sots pena de perdre la vida e los béns,
los quals, si lo contrari per ell era fet, sien confiscats al General de Cathalunya.
Dicmenge, a XXVIII. Aquest die tornà misser
Garau Gordiola, qui era anat per lo fet de les
reemences dels pageses. Aquest die hic partí
lo discret en Pere Peralló, notari, ajudant de
la scrivania de la Deputació, per anar a Vilafrancha.
Dimarts, a XXX. Aquest die tornà de Vilafrancha de Penedès lo discret en Pere Peralló, no
tari.
87v

Dilluns, a XXII. Alimares. Aquest die foren fetes
grans alimares ab grandíssima alegria per tota la
ciutat de Barchinona, per la raó largament continuada dessús lo die proppassat.
Dimarts, a XXIII. Aquest die retornaren de Vilafrancha los discrets en Pere Peralló e n’Anthoni
Lombard, notaris.
Dimecres, a XXIIII. Sent Johan de juny. Aquest
die, de matí, lo senyor primogènit, loctinent
general del senyor rey, jurà tenir e servar consti
tucions, capítols de Cort de Cathalunya, privilegis de Barchinona e altres libertats de la terra,
lo qual jurament féu al altar major de la Seu. E
aquí féu cavallers mossèn Bernat Çapila, mossèn Bernat Fivaller, en Bernat Fivaller, son fill,
e en Miquel de Vilagaya, sotz-vaguer de Barchi
nona. E, de continent, anà ab spasa deva(n)t,
com a loctinent general, e al deprés dinar anà
oir vespres a Sent Johan e féu cavaller en Luís
d’Avinyó, donzell, uxer de sa cort.
87r

Divenres, a XXVI. Governador isqué de la presó.
Aquest die isqué de la presó lo noble mossèn
Galceran de Requesens, òlim portantveus de
a. e ... majors interlineat

164

*

Juliol del any

M CCCC LXI

Dijous, a II. Aquest die partí lo discret en Pere
Peralló, notari e ajudant de la scrivania de la
Deputació, per anar a Vilafrancha de Penedès.
Divendres, a III. Aquest die tornà de Vilafran
cha lo discret en Pere Peralló, notari. Aquest
die los reverend e honorables deputats del General de Cathalunya provehiren del ofici de me
nyà de la casa de la Deputació n’Anthoni Vadell, ferrer, lo qual vaccava per mort d’en
Berenguer Sabater, ferrer, qui aquell derrerament obtania, axí que, d’equí avant, fos ferrer
menyà del dit General e hagués càrrech de fer
tots panys, claus, forrollats, armelles, cadenats,
anells de portes, fronzices e altres semblants co
ses qui són de son ofici, e que per semblant hagués càrrech de fer les pólvores de bombarda
que lo General haurà necessàries, axí per armades de mar com per exèrcits o necessitats de la
terra. E foren presents en aquesta provisió los
honorables misser Agustí de la Ylla, canonge de
Barchinona, mossèn Galceran Burguès e mossèn March Dezllor, cavallers, e molts altres.
Dissabte, a IIII. Missatgeria. Aquest die los deputats, per comissió qui·ls ne fonch feta per lo
consell dels XXVIII, elegiren per embaxadors,
los quals anassen al rey de Castella per los fets
de Navarra, los reverend e magnífichs archa
bisbe de Terragona, abbat de Poblet, comte de
Prades, vezcomte d’Illa, Johan de Marimon,
ciutadà de Barchinona, e Thomàs Taquí, burgès de Perpenyà.

