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i l’antiguitat i permanència en el temps és un element fonamental per 
a mesurar la solidesa de les institucions polítiques, no hi ha dubte que 
la institució que avui dia encarna l’autogovern dels catalans ha assolit 
al llarg de la seva història un merescut prestigi . Catalunya es va formar 
com a nació a l’edat mitjana, en el decurs de la qual apareixen i es con-
soliden els tres elements fonamentals de la seva personalitat .

En el segle XI es troben els primers testimonis documentals de la 
llengua catalana, que és sens dubte el fet diferencial més característic . Després, en les  
dues centúries posteriors, es produeix l’acceptació del dret romà, que serà una de les ba - 
ses del desenvolupament del dret civil, l’altre pilar de l’identitat nacional . Finalment, en 
els segles XIII i XIV es creen les institucions polítiques bàsiques, les Corts i la Generalitat . 
La Diputació del General o Generalitat s’anirà enfortint com a institució cabdal de la na-
ció catalana per la seva actuació continuada, tant en circumstàncies de bonança i prospe-
ritat, com en els moments de crisi i de conflictes .

Els esdeveniments centrals de la nostra història apareixen nítidament reflectits a l’obra 
que ara surt a la llum . Aquests Dietaris de la Diputació del General, que s’inicien l’any 
1411, es converteixen en una veritable crònica, escrita en català, d’una gran multitud de 
notícies i esdeveniments que tenen lloc dins del palau de la Generalitat, a la ciutat de Bar-
celona, a diversos indrets de Catalunya i als països del seu entorn . Al llarg de les seves pà-
gines tenim l’ocasió d’assaborir la formació i la consolidació de l’esperit patriòtic, que té 
els seus fonaments en l’estimació de la terra i de les seves pròpies lleis, i en la resistència 
contra els intents assimilacionistes que vénen de l’exterior .

El fet que revesteixin la forma de crònica fidel dels esdeveniments aleshores d’actuali-
tat, converteix els Dietaris en una obra d’enorme interès, també a fora de Catalunya, per 
al coneixement de les institucions i de la societat medieval i moderna . En aquest sentit, 
aquesta obra presenta una característica singular, única, perquè de cap país d’Europa no 
es coneix l’existència d’una crònica similar .

Amb aquesta publicació, la Generalitat de Catalunya de l’última dècada del segle XX, i 
en un moment històric molt diferent i decisiu, se sent hereva i continuadora de la més 
important de les nostres institucions històriques, i vol contribuir al millor coneixement de 
la història del país i de les seves institucions .

Abans d’acabar, no vull deixar de celebrar que aquesta iniciativa neixi lligada a l’Arxiu 
Nacional de Catalunya, que ha impulsat i dirigit els treballs tècnics de la transcripció dels 
textos originals .

Presentació



X XI

El meu desig és que sigui una obra coneguda i llegida no solament per l’investigador 
especialitzat o per l’erudit encuriosit, sinó per aquest gran nombre de persones que esti-
men el seu país i procuren tenir-ne un coneixement cada cop més profund i més encorat-
jador .

Jordi Pujol 
President de la Generalitat de Catalunya



X XI

es tres institucions nacionals catalanes de més relleu i significació polí-
tica al llarg de la nostra història tingueren un origen molt reculat en el 
temps . Fou durant l’època medieval quan sorgiren el municipi, les 
Corts i la Generalitat o Diputació del General, tal com era cone -
guda antigament .

La Generalitat nasqué com a organisme delegat de les Corts –reunió 
dels tres braços (eclesiàstic, nobiliari o militar i reial o popular)  

juntament amb el rei per tal de legislar i pactar les grans línies d’orientació política del 
país– . Tot i la mancança d’estudis suficientment aprofundits sobre els orígens d’aquesta 
institució catalana cabdal, és acceptat per tothom que inicialment la comesa de la Genera-
litat se cenyí a recaptar per mitjà d’organismes delegats el “donatiu” o subvenció econò-
mica que els tres braços reunits a les Corts havien promès al monarcaa . Aquest tipus de co-
missions, que es dissolien quan acabaven la seva tasca, es donaren ja a partir de les Corts de 
Montsó de 1289, i es repetiren en d’altres assemblees celebrades el 1292, el 1300 i el 1323, 
però no foren estables fins a les Corts celebrades a Cervera el 1359, en què l’organisme re-
captador es convertí en permanent i assumí, com a fruit de la normativa que hom li donà, 
una primera estructura orgànica . La nova institució, integrada inicialment per diputats, 
administradors i consellers, representants dels tres braços, nascuda per a recollir i admi-
nistrar l’ajuda concedida al monarca, restava facultada per actuar amb total independència 
del rei i dels seus oficials . El nombre d’aquests delegats, que a partir de les Corts de Montsó 
de 1362-1363 s’anomenaren diputats i oïdors de comptes, varià en els anys successius 
fins a la seva fixació definitiva a les Corts de Barcelona de 1412-1413 .

Per aportar a la corona catalana els recursos financers pactats a les Corts, la Generalitat 
creà els seus propis impostos o generalitats –inicialment mitjançant del fogatge o im -
post exigible a totes les llars de Catalunya i, després, mitjançant el “dret de bolla”, que 
gravava els teixits auctòctons i estrangers, i el “dret d’entrades i exides”, que s’imposava a 
les mercaderies que s’importaven o exportaven i es pagava principalment a les duanes i 
llocs fronterers– . La capacitat econòmica de la nova institució, d’una banda, i el fet que 
sovint els monarques passaren llargues temporades fora del país –principalment durant  

a . Sobre la Generalitat en els primers anys de la seva singladura històrica són especialment significatius els treballs de A . DE 
LA TORRE Y DEL CERRO, Orígenes de la “Deputació del General de Catalunya”. Discursos leídos en la R. Academia de Bue
nas Letras de Barcelona, 1923; Ignacio RUBIO Y CAMBRONERO, La Deputació del General de Catalunya en los siglos XV y 
XVI, 2 vols ., Barcelona, 1950 . Pel que fa al període que va des del seu naixement efectiu a les Corts de Cervera de 1359 fins a 
la seva organització definitiva a les Corts de Barcelona de 1412-1413 destaca l’estudi de Maria Teresa FERRER I MALLOL, 
Els primers diputats de la Generalitat de Catalunya (13591412), a Miquel Coll i Alentorn. Miscel·lània d’homenatge en el seu 
vuitantè aniversari, Fundació Jaume I, Barcelona, 1984, pàgs . 221-254 .

Introducció



XII XIII

el segle XV– convertiren la Generalitat en la màxima autoritat de Catalunya que assumí 
la salvaguarda de les constitucions i lleis pròpies de Catalunya, el manteniment de l’or - 
dre i fins i tot en molts moments la defensa del país mitjançant la convocació de l’exèrcit i 
de l’armament d’estols .

Aquestes funcions de govern, les assumí la Generalitat especialment arran de l’entro-
nització de la dinastia dels Trastàmara al nostre país . A les Corts de Barcelona de  
1412-1413 –poc temps després de la designació de Ferran I com a rei–, els braços obtin-
gueren precisament del nou monarca, tot i les seves reticències, l’aprovació d’una sèrie  
de disposicions encaminades a la conservació de la Generalitat i que implicaren, d’altra 
banda, l’adopció de la seva organització pròpia definitiva, amb atribucions que ultrapas -
saren les financeres originàries, dotant-la així de més poder polític i militar per a la de - 
fensa del país, de les seves constitucions i lleis enfront fins i tot, si s’esqueia, del mateix 
monarca . Especialment important fou el reconeixement del poder propi de la Generali-
tat que restava desvinculada de les Corts ja que a partir d’aleshores es convertí en un or-
ganisme autònom integrat per tres diputats i tres oïdors de comptes, amb un mandat  
triennal i elegits d’entre els tres braços pels membres sortints . Amb algunes modifica - 
cions al llarg dels segles de la seva existència, aquesta organització subsistí fins a la desfeta 
de 1714 .

Tot i que les Corts celebrades a la segona meitat del segle XIV dictaren les primeres nor-
mes sobre el funcionament de la institució, no fou fins a les Corts de Barcelona de  
1412-1413 que l’organització de la Generalitat exigí la creació d’una infraestructura 
burocràtica pròpia, integrada per notaris, advocats, porters, collidors d’impostos, dras-
saners, etc ., per tal de gestionar i concloure els afers, cada vegada més nombrosos a me-
sura que la institució anava eixamplant les seves responsabilitats i assumia noves compe-
tències . En els darrers anys del segle XIV per als afers específics de la institució en els quals 
calia constància pública, hom utilitzà els notaris de la ciutat de Barcelona que progressi-
vament anaren essent substituïts pels propis de l’organisme institucional . Alguns d’a-
quests fedataris fins i tot recolliren en llibres especials els instruments atorgats pels res-
ponsables de l’esmentada institucióa .

Malgrat que no es disposa encara d’un treball rigorós i aprofundit sobre l’organització 
dels serveis interns de la Generalitat a les èpoques medieval i moderna,b de les notí -
cies aportades pels Dietaris i dels estudis d’alguns historiadors que han incidit margi-
nalment en el temac, hom pot avançar un primer esbós del funcionament intern 

a . A l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona hom pot trobar documentació específica sobre aquesta època de la Generali-
tat d’entre els protocols del notari Pere Balaguer (Manual de cartes de pagament de la col·lecta dels fogatges practicada pels Di
putats de la Generalitat de Catalunya, 21 abril 1366-15 maig 1366) i d’Andreu Figuera (Manual de cartes de pagament de fo
gatges dels Diputats del General de Catalunya , 27 octubre 1365-17 febrer 1366, i Manual de cartes de pagament de fogatges 
dels Diputats del General de Catalunya, 27 agost 1376-22 gener 1378) . ( Vegeu Archivo General de Protocolos de Barcelona. 
Sección Histórica. Indice Cronológico Alfabético, I. Siglos XIII, XIV, XV y XVI, Barcelona, 1950, pàgs . 7 i 17) . També sovint apa-
reixen notícies sobre aquesta institució en el seu període inicial en molts d’altres fedataris d’entre els quals destaca Francesc 
de Ladernosa (Vegeu Maria Teresa FERRER I MALLOL, Els primers Diputats de la Generalitat de Catalunya, obra cit., notes 
núms . 22, 28, 40, 51 i 65) .
b . En tot cas, però, són interessants en aquest aspecte les aportacions fetes principalment per Ignacio RUBIO Y CAMBRO-
NERO, La Deputació del General de Catalunya en los siglos XV y XVI, Barcelona, 1950, 2 vols ., i les síntesis de Víctor FERRO, 
El Dret Públic Català. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, Vic, 1987, pàgs . 243-288, i també la recent, 
pel que fa al període dels Àustria, de Joan Lluís PALOS, Catalunya a l’imperi dels Àustria. La pràctica de govern (segles XVI i 
XVII), Lleida, 1994, pàgs . 325-380 .
c . Destaquen les aportacions sobre l’organització de les escrivanies fetes per Marina Mitjà a la seva introducció a l’edició del 
Dietari oficial confeccionat pel notari Jaume Safont (Dietari de la Diputació del General de Catalunya 1454 a 1472 . Per Jacme 
SAFONT, pròleg i transcripció per Marina MITJÀ, Barcelona, MCML, pàgs . XIII-XL) i les recollides per nosaltres mateixos 
a la introducció del Dietari particular del mateix autor (Dietari o Llibre de Jornades (14111484) de Jaume Safont, a cura de 
Josep Maria SANS I TRAVÉ, Barcelona, 1992, pàgs . IX-CII) .



XII XIII

de la institució, rectificable molt probablement en alguns aspectes a mesura que noves re-
cerques aportin més llum i que hauran de permetre una visió molt més objectiva del pro-
cés i de la importància que aquesta organització representà en la bona marxa de la insti-
tució .

Per tal d’atendre, doncs, els assumptes que gestionava la Generalitat i tramitar-ne amb 
més eficàcia els afers propis de la institució, els seus responsables l’anaren dotant pro-
gressivament dels funcionaris i oficials necessaris per cobrir les tasques administratives . 
Així mateix, es crearen diverses oficines o escrivanies on es tramitaven i resolien els afers 
que requerien una gestió burocràtica per part de la Generalitat .

Aquests departaments o escrivanies eren designats pel nom del càrrec dels funcionaris 
superiors que les regien: l’escrivania major, al capdavant de la qual hi havia l’escrivà major; 
l’escrivania del regent dels comptes i l’ escrivania del racional o Arxiu de la Diputacióa .

A l’escrivania major es donava “caràcter fefaent a certs actes, requisits, contractes i dili-
gències que es practicaven a la Diputació, els quals, per llur naturalesa, comportaven la 
garantia d’au ten ti ci tat”b . Les funcions que tenia assignades feien d’aquesta escrivania 
una veritable “oficina notarial” i exigien que al seu davant hi hagués un funcionari inves - 
tit del títol de notari públic . Els documents que s’hi autoritzaven eren enregistrats, se-
guint l’estil i les formes de les notaries, en un protocol anomenat Manual . Els Dietaris de 
la Generalitat permeten fer una relació exhaustiva de les persones que durant el llarg pe-
ríode de funcionament de la institució nacional catalana exerciren els càrrecs de les diver-
ses escrivanies .

La confecció del Manual, tal com s’esdevenia a les notaries públiques i tal com s’esde-
venia també a la Cancelleria Reial amb els Registres, no era obra exclusiva i directa del no-
tari titular, sinó en la seva major part d’escrivans, algunes vegades encara aprenents de 
l’art de notaria, que, sota la direcció i responsabilitat del cap, tenien cura de redactar o bé 
de copiar els documents en els corresponents llibres o registres .

L’escrivà major disposava de dos o tres funcionaris subalterns anomenats ajudants or-
dinaris de l’escrivania, precedits pel seu corresponent numeral, la tasca dels quals se cir-
cumscrivia quant a l’ajudant primer a portar el Llibre d’àpoques, on es feien constar les su-
mes de diners cobrades per la Diputació dels seus creditors, mentre que l’ajudant segon 
portava un registre que s’anomenava de Lletres i albaransc .

El regent dels comptes era el caixer de la Diputació del General i, per tant, la seva missió 
consistia a enregistrar els ingressos i abonar i anotar les despeses de la institució . La seva 
escrivania corresponia, doncs, a la caixa . Aquest oficial no era notari sinó que general- 
ment el càrrec era exercit en aquesta època per un mercader pèrit en el maneig de llibres 
de comptes i dotat de sentit financer i comercial . El seu sou era idèntic al de l’oficial ma-
jor, és a dir, cent lliures anuals . En l’exercici de les seves funcions s’auxiliava d’un escrivà  
o notari, el sou del qual s’elevava a setanta lliures anuals . Sovint disposava també d’un 
ajudant que l’auxiliava en les seves funcions de comptabilitatd .

a . Dietari de la Diputació del General de Catalunya. 1454 a 1472. Per Jaume SAFONT, pròleg i transcripció per Marina 
MITJÀ, Barcelona, MCML, pàg . XV .
b . Ibidem, pàg . XIV .
c . Ibidem, pàg . XV .
d . Ibidem pàg . XV .
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Finalment el racional era la persona de confiança de qui se servien els oïdors en la 
seva funció de supervisió del moviment econòmic del General; la seva funció corres-
pondria a l’actual interventor . El seu departament, anomenat arxiu o escrivania del ra-
cional, custodiava els llibres majors de comptes de la casa . La designació d’aquest oficial 
requeia generalment en un ciutadà prestigiós i a vegades també en un notari . El seu  
salari es corresponia amb els dels altres alts càrrecs administratius de la casa, caps de de-
partament, i s’elevava a cent lliures anuals . Per a la seva tasca s’auxiliava d’un escrivà ad-
junt, generalment amb el títol de notaria .

Tots aquests oficials i funcionaris tenien la seva oficina a la Casa de la Diputació . Re-
sulta avui, ateses les reformes que ha sofert al llarg de les diverses èpoques l’actual Palau 
de la Generalitat, difícil assignar el lloc que cada una hi ocupavab . En tot cas, però, resta 
encara la denominació de la Cambra o Arxiu de Comptes referida a l’estança situada al 
costat de la Capella de Sant Jordi .

D’entre les tasques que eren de responsabilitat de l’escrivà major destacava la confec - 
ció del Dietari . Inicialment aquest llibre tingué un caràcter eminentment administratiu 
car servia per enregistrar els nomenaments dels diputats i oïdors o dels altres oficials de  
la institució, els seus desplaçaments per afers de la Generalitat o bé les seves absències  
per motius personals, per tal de poder pagar després els corresponents salaris o dietes o  
fer també, si s’esqueia, els descomptes pertinents . Al segle XVI, atès que la Generalitat 
assumí el pagament dels salaris dels jutges de l’Audiència Reial, s’anotaren també en els 
Dietaris, en forma d’inscripcions marginals, les liquidacions d’aquests alts funcionaris  
de l’administració reial a Catalunya . D’acord amb aquesta finalitat administrativa, els  
Dietaris s’estructuraven internament per anys, mesos i dies, anotant-se a la data cor-
responent el fet administratiu que calia recordar .

A mitjan segle XV el registre administratiu sofrí un canvi substancial gràcies a l’actua -
ció personal de Jaume Safont, notari adscrit a l’escrivania major, que, per delegació del 
seu titular, assumí l’encàrrec de la redacció del registre, convertint l’anterior repertori  
en una mena de crònica, gairebé diària, de tot el que passava a Barcelona i a fora .

Des de 1454 fins a 1472 Jaume Safont fou el principal redactor d’aquest registre de 
l’escrivania major de la Diputació del Generalc . Aquest notari no enregistrà només les 
notícies compreses entre aquestes dues dates sinó que emplenà bona part dels buits de 
l’època anterior corresponents a les dates en què s’esdevingueren fets importantsd . A la 
seva redacció, amb posterioritat als fets, es deuen les notícies enregistrades en el Dietari  
i que no són estrictament de contingut burocràtice .

Fou de la mà de Jaume Safont, doncs, que el Dietari es convertí en un instrument  
mixt, entre administratiu i de crònica històrica . El primer aspecte, l’originari, no el va  
perdre al llarg dels cent nou volums de la col·lecció . Aquest segon aspecte, afegit grà- 
cies a la participació de Safont en la seva redacció, el matindria també fins al fi- 

a . Ibidem, pàg . XV .
b . Vegeu sobre l’edifici en els seus aspectes arquitectònics i escultòrics Joan AINAUD, El Palau de la Generalitat de Catalu
nya, Barcelona, 1988 .
c . Dietari de la Diputació del General de Catalunya. 1454 a 1472. Per Jaume SAFONT, pròleg i transcripció per Marina 
MITJÀ, pàg . XXI .
d . Ibidem, pàg . XXII .
e . Ibidem, pàgs . XXII-XXVI .
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nal, i la seva importància anà determinada per l’interès i capacitat del funcionari que el  
va tenir al seu càrrec .

Resulta obvi que quan Jaume Safont assumí la responsabilitat de donar aquest nou  
estil al Dietari no inventà el model sinó que seguí l’exemple, que el notari coneixia  
prou bé per raó dels seus treballs a les oficines municipals, de la Casa de la Ciutat . La  
Crònica del Racional, d’una banda, i especialment el Manual de Novells Ardits, iniciat el 
12 de setembre de 1390, representa el precedent més paradigmàtic dels Dietaris de la 
Diputació del General, sigui perquè s’originà en l’oficina administrativa del racional de  
la ciutat, sigui perquè, tal com hem dit més amunt, tenia idèntiques finalitats . Tant el 
tractament de les anotacions com l’enregistrament de les notícies és molt semblant, per 
bé que cada Dietari les refereix a la seva pròpia institució . A més, Safont devia conèixer  
el Dietari del municipi pel fet que fou contractat per aquesta institució entre els anys  
1436 i 1439, i també per la seva amistat i parentiu amb el notari Joan Franch, escrivà  
del racional i redactor de bona part del registre municipal d’aquesta època .

Els successors de Safont continuaren la tradició encetada per aquest notari en la re-
dacció dels següents volums dels Dietaris de manera que, aportant cada escrivà el seu 
propi estil, s’aconseguí formar una col·lecció d’enregistraments que constitueix una  
crònica excel·lent i de primera mà dels fets polítics, econòmics, socials i militars esde-
vinguts a Barcelona i a Catalunya entre el 1411 i el 1714 .

Inicialment, d’acord amb la tradició seguida pels notaris barcelonins, aquest tipus de 
registre rebé la designació de Manual, que ben aviat els funcionaris de la institució, 
atesa l’estructura interna de cada llibre, substituïren pel de Dietari, nom que prevalgué 
sobre la denominació originària . Quan la seva redacció i organització restà fixada defi-
nitivament, cadascun dels volums del Dietari abastà un període de nou anys, subdividit  
en tres períodes de tres anys, responent això a la pròpia dinàmica de la institució, el  
trienni, que corresponia al govern de cada delegació o diputació del General . Cada  
trienni, que és encapçalat pels noms dels diputats i oïdors, porta foliació pròpia i co - 
mença el primer d’agost, dia de la seva presa de possessió, i acaba el darrer dia de juliol  
del tercer any següenta .

Al començament, però, els Dietaris presenten una estructura incipient encara, de  
balbuceig dels primers temptejos, que abocaran a la seva configuració definitiva . El  
primer volum, d’un format més petit que els següents, s’enceta sense cap solemnitat,  
simplement amb el títol que diu: Manual que comença lo primer d’octubre . Tampoc l’a-
companya cap nota explicativa de les raons que van moure els responsables de la insti- 
tució o de l’escrivania major a compondre la nova sèrie de registres ni tampoc una ex-
posició dels fins que es perseguien o s’hi proposaven, tal com esdevé, per exemple,  
amb el Manual de Novells Ardits del municipi barceloníb . A partir del volum setè des-
apareix aquesta inseguretat inicial i hom troba ja l’organització definitiva que hem ex-
posat .

a . Dietari de la Diputació del General de Catalunya. 1454 a 1472. Per Jaume SAFONT, pròleg i transcripció per Marina 
MITJÀ, pàg . XVI .
b . En lo present Libre, lo qual és apellat Manual, seran continuades totes les jornades qui d’aquí avant se seguiran aytants com en lo 
present volum ne cabran et tots los novells ardits qui.s esdevindran en les dites jornades, et anades et vengudes dels honrats consellers  
de la ciutat et de misatjers et altres persones qui seran trameses per ordinació del Conçell de la dita ciutat, e totes coses qui novella 
ment seran começades o finades e tots altres novells ardits, segons la forma davall contenguda. Lo qual Manual fo començat per los 
racionals de la dita ciutat dilluns, a XII dies del mes de setembre del any M.CCC.XC (Manual de Novells Ardits, Volum Primer, 
pàg . 1) .
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La col·lecció dels Dietaris de la Generalitat consta de 109 volums, a més de quaranta 
esborranys que abracen de 1611 a 1713, dipositats actualment, juntament amb l’altra 
documentació de la Generalitat de Catalunya, a l’Arxiu Reial de Barcelona, conegut  
també des de final del segle XVIII com a Arxiu de la Corona d’Aragóa . Durant els segles 
XV i XVI cada volum dels Dietaris generalment contenia més d’un trienni o temps d’exer-
cici del càrrec dels responsables de la institució –que s’iniciava el primer d’agost i acabava 
el 31 de juliol de tres anys després–; a començament del segle XVII cada volum enregistra 
només un trienni, mentre que a partir de la segona dècada d’aquest segle fins al final de la 
institució, determinat pel fet d’haver-se eixamplat força l’espai dedicat a l’enregistra- 
ment de les notícies, un trienni pot ésser distribuït en més d’un volum . Els moments his-
tòrics, d’altra banda, de més activitat política o bé militar tenen també una major presèn-
cia en les pàgines de la crònica .

El contingut dels Dietaris de la Generalitat és molt variat i complex i respon a la capa-
citat tècnica i a l’aptitud literària de cada responsable que tingué cura de la seva redac-
ció . En concret, però, se cenyeix a ésser una crònica diària que enregistra tot allò d’im-
portant que s’esdevenia a la Casa de la Diputació del General o bé que estava relacionat 
amb la institució . A més, però, els seus redactors no descuraren d’anotar, perquè hi es-
taven immersos, el clima social, amb totes les manifestacions de l’esperit, que vivia la 
Barcelona de cada època, així com els fets més destacables ocorreguts al Principat i  
arreu del món .

El propòsit de publicació dels Dietaris de la Generalitat de Catalunya ha tingut alguns 
precedents que, tot i no haver reeixit plenament, palesen la importància d’aquesta font 
tant per al coneixement de la Generalitat com per a molts aspectes històrics del nostre 
país . En aquest sentit, destaca la iniciativa de la Diputació de Barcelona, que el 1971 es 
proposà l’edició d’alguns dels documents de l’antiga Diputació del General de Catalu- 
nya i que es concretà en la publicació d’alguns dels volums dels Dietaris . En efecte, amb  
el mecenatge de l’esmentada institució –sota la direcció de Frederic Udina i Martorell, i 
amb la col·laboració de personal del centre arxivístic que guarda aquesta sèrie documen-
tal–, sortia a la llum el 1974 el primer volum que abraçava els anys 1411-1458b . Al cap de 
tres anys, el 1977, es publicava el segon volum que enregistrava els Dietaris pertanyents  
al període 1458-1512, aturant-se en aquesta darrera data l’edicióc . Tot i que aquesta fou 
la iniciativa més seriosa de publicació sistemàtica dels Dietaris, cal recordar que amb an-
terioritat se n’havien donat d’altres: a final del segle passat el diari La Vanguardia, en la 
seva col·lecció “Biblioteca de la Vanguardia”, publicava un resum en castellà del contin-
gut dels Dietaris fins el 1598 elaborat per Josep Coroleud . Una edició molt fragmentària 
–cenyida cronològicament als anys 1460-1461, corresponent a les anotacions relatives al 
príncep de Viana– fou publicada en el volum XXVI de la “Colección de Documentos  
Inéditos del Archivo de la Corona de Aragón”e . Més recents que les esmentades edi -
cions destaca la de l’Associació de Bibliòfils de Barcelona, que publicà l’any 1950, a  
cura de Marina Mitjà, el contingut dels Dietaris comprès entre els anys 1454 i 1472, pe-
ríode en què Jaume Safont tingué la responsabilitat de la seva redaccióf . Darrerament la 

a . Federico UDINA MARTORELL, Guía Histórica y Descriptiva del Archivo de la Corona de Aragón, Ministerio de Cultura, 
Madrid, 1986, pàgs . 321-342 .
b . “Dietari de la Deputació del General de Cathalunya”, edición preparada por el Archivo de la Corona de Aragón, Volumen 
I, Barcelona, 1974 .
c . “Dietari de la Deputació del General de Cathalunya”, Vol . II, Barcelona, 1979 .
d . José COROLEU, Los Dietarios de la Generalidad de Cataluña, “Biblioteca de la Vanguardia”, Barcelona, 1889 .
e . Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, Tomo XXVI, Barcelona, 1864, pàgs . 23-61 .
f . Dietari de la Diputació del General de Catalunya. 1454 a 1472. Per Jacme Ça Font. Pròleg i transcripció per Marina MITJÀ, 
Barcelona, 1950 .
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Fundació Noguera ha tret a llum, a cura de Josep Maria Sans i Travé, el dietari particular 
de Jaume Safont, que presenta, òbviament, moltes coincidències amb els dietaris oficials, 
tot i la llibertat amb què molt sovint enregistra els assentaments, fet que li dóna una ma- 
jor agilitat i vivesaa .

El projecte que, amb el patronatge de la Generalitat de Catalunya, s’enceta amb la pre-
sent publicació pretén recollir els 303 anys de la història de la Generalitat, de Barcelona i 
de Catalunya, compresos entre el 1411 i el 1714 . Aquest llarg i important període del 
nostre passat enregistrat en els Dietaris es concretarà editorialment en 10 volums, distri-
buïts de la forma següent:

Volum I .– Anys 1411-1539
Volum II .– Anys 1539-1578
Volum III .– Anys 1578-1611
Volum IV .– Anys 1611-1625
Volum V .– Anys 1625-1640
Volum VI .– Anys 1640-1649
Volum VII .– Anys 1649-1673
Volum VIII .-Anys 1673-1689
Volum IX .– Anys 1689-1701
Volum X .– Anys 1701-1714

La distribució en volums, tal com es pot veure, no ha anat determinada per una equiva-
lència dels anys de cada tom sinó per la brevetat o amplitud de les notícies d’un període . 
En tot cas, però, s’ha evitat la disgregació d’un mateix trienni en volums diferents i s’ha 
procurat també que un fet històric d’especial rellevància restés integrat totalment en un 
mateix volum .

Per tal de garantir el rigor científic i l’homogeneïtat que el conjunt d’aquesta obra me-
reix, l’Arxiu Nacional de Catalunya assumeix tècnicament la direcció i coordinació de 
les tasques de transcripció dels diversos Dietaris que durà a terme un equip tècnic, inte-
grat per paleògrafs i historiadors . Així mateix, cada volum contindrà una breu presenta- 
ció d’un especialista de l’època que n’emmarcarà els continguts .

Amb la publicació d’una de les fonts més importants i accessibles relatives al passat de  
la nostra institució d’autogovern s’inicien les primeres activitats amb projecció pública  
de l’Institut per a la Història de la Generalitat que hom preveu que aculli l’Arxiu Nacio- 
nal de Catalunya .

La present edició dels Dietaris reprodueix fidelment el text original, resolent, però, les 
abreviatures, uniformant l’ús de les majúscules i minúscules, regularitzant l’ús de la u i 
de la v, de la i i de la j, i adoptant els signes de puntuació i accentuació actuals . El punt vo-
lat s’ha fet servir per indicar l’elisió de lletres . També s’han respectat les consonants do-
bles a principi de paraula .

Els mots o frases escrits amb llengua diferent de l’ordinària dels Dietaris, el català,  
s’han transcrit en lletra cursiva .

a . Josep Maria SANS I TRAVÉ, Dietari o Llibre de Jornades (1411-1484) de Jaume Safont, “Textos i Documents, 28”, Bar-
celona, 1992 .
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Els claudàtors s’han utilitzat per indicar aquelles lletres o paraules de lectura dubtosa, 
mentre que acompanyats de tres punts suspensius es refereixen a fragments de text inin-
tel·ligible . Els parèntesis s’han usat per indicar aquelles lletres o paraules no escrites en el 
text original i que s’hi han afegit per facilitar la seva correcta interpretació . El claudàtor 
oblic s’ha fet servir per indicar aquelles lletres o paraules que l’escrivà o copista ha afegit 
de més a més .

A l’aparat crític, per mitjà de notes alfabetitzades, s’hi recullen els ratllats, els interli-
neats, les cancel·lacions, els afegits, les anotacions marginals, les correccions, les errades 
de l’escrivà, els espais en blanc, etc .

Dels dibuixos mnemotècnics que acompanyen alguns dels assentaments dels Dietaris 
números 1 al 7, i deguts a la mà del notari Jaume Safont, se’n recull una selecció gràfica  
en la present edició; així mateix, un asterisc col·locat al marge esquerre d’un assentament 
recorda l’existència d’aquesta il·lustració en el text original .

Clouen cada volum els Apèndixs i els Índexs toponomàstics . Els primers apleguen la 
transcripció dels textos que no formen part de la redacció original del dietari, però que hi 
guarden relació i que l’autor ha afegit posteriorment (per exemple, memorials, cartes, al-
barans, etc .) . Pel seu contingut molts d’aquests textos tenen un especial interès històric . 
Als índexs, finalment, s’hi han regularitzat els topònims i antropònims, adoptant les gra-
fies actuals . Finalment, el darrer volum de la col·lecció inclourà un índex temàtic relatiu  
al contingut dels Dietaris .

Voldria cloure aquestes línies de presentació destacant la contribució específica dels 
autors de la transcripció del primer volum, la senyora Lluïsa Cases i Loscos i els senyors 
Laureà Pagarolas i Sabaté i Josep Fernàndez i Trabal, en la concreció de la normativa de 
transcripció dels Dietaris que, tot respectant fidelment el text, els fan molt més intel·ligi-
bles per al públic en general . Finalment vull regraciar la participació de Concepció Petit, 
Llorenç Codern, Amèlia Castán i Mercedes Díaz, tècnics de l’Arxiu Nacional de Catalu-
nya, que han col·laborat en la correcció de les notes d’una part dels dos primers volums .

Josep Maria Sans i Travé 
Director de l’Arxiu Nacional de Catalunya
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[1411 ]1411-1413
DIETARI NÚMERO 1

Folis 1r-54v

Aquest dia partí lo vescomta d’Illa. Vench mi-
cer Guillem Domenge e en Pere Margall.

Dimarts, a XIII del dit mes, en Barchinona. 
Aquest dia partí l’erchabisba de Terragona. 
Vench lo prior de Tortosa. Vench micer Fran-
cesch Çasala. Partí Guillem Ramon de Lorach 
per anar a casa sua.

 2v Dijous, a XV del dit mes, en Barchinona. Aquest 
dia fo novi micer Vicens Padriça.

Divenres, a XVI del dit mes, en Barchinona. 
Aquest dia vench lo bisbe de Vich.

Digmenge, a XVIII del dit mes, en Barchinona. 
Festa de sent Luch. Aquest dia vench en Gui-
llem Gavella. Vench en Ramon Berenguer de 
Loracha.

 3r Dimecres, a XXI del dit mes, en Barchinona. 
Festa de les XI Mília Vèrgens.

Dijous, a XXII del dit mes, en Barchinona. 
Aquest dia vench Johan Fanies, conestable de 
LX, ab tots los seus, e vench n’Antoni Molins e 
en Barthomeu Ladób. Aquest dia partí micer 
Aymó Dalmau per anar al Para Sant.

Divenres, a XXIII del dit mes, en Barchinona. 
Festa de santa Eulàlia. Aquest die vench Pere 
Artaguil, conestable de XL servents, ab se gent. 
Vench Guillem Torres, conestable de L, e 
vench fra Johan d’Esquerrigues. Vench Martí 
d’Ordàs, conestable de XXV servents. Ítem, en 
Pere Plegamans, conestable de XXXX. Ítem, Be-
renguer Cathalà, conestable de XXXX.

Dissapte, a XXIIII del dit mes, en Barchinona. 
Aquest dia vench Ffranchesch Moragues, co-

a. en l’assentament corresponent a dilluns, dia XVIIII, es lle-
geix ratllat Aquest dia vench Guillem Ramon de Lorach.
b. a continuació ratllat e vench fra Johan d’Escarigues.

 1r Manual que comença 
lo primer dia d’octobre,  
l’any M CCCC XI

Dijous, primer dia d’octobre, any sobredit, en 
Barchinona, vench lo vescomte d’Illa. Partí mi-
cer Guillem de Vallsecha per anar a Tortosa.

Dissapta, a III d’octobre, en Barchinona, partí 
an Pere Artaguil, conestable de XL servents, per 
anar al setge del castell de Palau Çaverdera, e en 
Gem Torres, conestable de XL servents.

Digmenge, a IIII d’octobre, en Barchinona. 
Ffesta de sent Ffrancesch.

 1v Diluns, a V d’octobre, en Barchinona. Aquest 
dia vench en Leonart [de] Sos. Aquest dia partí 
n’Arnau [...] sanes, conestable de [...] servents, 
per anar a Palau Çaverdera, e en Bernat Ca - 
thalà.

Dimarts, a VI d’octobre, en Barchinona, parti-
ren en Bernat Palatzí [e en] Pere de Plagamans, 
conestable cascú de XL servents.

Dimecres, a VII d’octobre, en Barchinona. 
Aquest dia vench ena Ramon Berenguerb de 
Lorach.

Dijous, a VIII d’octobre, en Barchinona. 
Aquest dia partí en Ramon Batla. Vench mos-
sèn l’abat de Santes Creus.

 2r Dissapta, a X del dit mes, en Barchinona, partí 
enc Ramon Berenguerd de Lorach.

Diluns, a XII del dit mes, en Barchinona. 

a. a continuació ratllat Gem.
b. Berenguer interlineat.
c. a continuació ratllat Guillem.
d. Berenguer interlineat.
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[1412 ] nestable de XXV, ab se conestablia. Ítem, en 
Bernat Palatsí, conestable de XXXX, ab se cones-
tablia.

 3v Dimarts, a XXVII del dit mes, en Barchinona, tro 
per tot aquest dia fon fet compta als missa - 
gers qui van en Sicília, e reste·ls a fer compta tro 
les naus fassen vela, ço és, a·n aquells qui no 
són poblats en Barchinona.

Dimercres, a XXVIII del dit mes, en Barchinona. 
Festa de Simon e Judes. Aquest die vench en 
Pere Grimau del Parlament de Tortosa.

 4r Dissapta, a XXXI del dit mes, en Barchinona. 
Aquest die vench en Johan Ros de Castelló.

Primer dia de noembre,  
any M CCCC XI

Digmenge, primer dia de noembre, en Barchi-
nona. Festa de Tots Sants.

 4v Dimercres, a IIII del dit mes, en Barchinona. 
Aquest dia partí en Pere Grimaut [per] anar al 
Parlament. E vench en Pere de Sentcliment e  
en Guillem Oliver, del setge de Palau Çaver-
dera.

Divenres, a VI del dit mes, en Barchinona. 
Ffesta de sent Sever.

Dissapta, a VII del dit mes, en Barchinona. 
Aquest dia partí en Berenguer Dezcortey.

 5r Dilluns, a VIIII del dit mes, en Barchinona. La 
festa de Passio Ymaginis.

Dimarts, a X del dit mes, en Barchinona. 
Aquest dia se perdé per furtuna que vench a 
ter ra la fusta appellada axelech de castallans o  
cocha.

Dimercres, a XI del dit mes, en Barchinona. 
Festa de sent Martí.

 5v Divenres, a XIII del dit mes, en Barchinona. 
Festa de sent Bres. Aquest dia partí en Pere 
March per anar per los senyors deputats a Tor-
tosa. Ítem, en Barthomeu Gras, qui anà al Par-
lament a Tortosa.

Dissapta, a XIIII del dit mes, en Barchinona. 
Aquest dia foren pagats los missagers qui  
deuen anar en Sicília de XVII dies, enclès lo pre-
sent dia, de mig salari qui·ls fon tatxat.

Digmenge, a XV del dit mes, en Barchinona. 
Aquest dia se reculliren ab gran solemnitat lo 
reverent frare Bernat, abbat de Santes Creus, 
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los noble [e] honorables mossèn Bernat de For-
tià, fra Johan Escarigues, Ramon Berenguer de 
Lorach, [...] Oliver, fill del honorable en Gui-
llem Oliver, ciutadà de Barchinona, e en Gui-
llem Gavella, qui foren trameses per missagers 
en lo dit regne de Sicília. E aquest dia comensa-
ren [a] córrer los sis meses.

 6r Dimercres, a XVIII del dit mes, en Barchinona. 
Aquest dia, en la nit, se perlongaren les naus 
qui van en Sacília ab los ambaxadors.

 7v Diluns, a XXIII del dit mes, en Barchinona. 
Aquest dia vench servir en Berenguer Dez-
cortey.

 8r Dilluns, a XXX del dit mes, en Barchinona. Festa 
de sent Andreu.

Primer dia de desembre  
del any M CCCC XI

 8v Digmenge, a VI del dit mes, en Barchinona. 
Festa de sent Nicholau.

 9r Dimarts, a VIII del dit mes, en Barchinona. 
Festa de la Concepció de la Verge Maria.

 9v Dissapte, a XII del dit mes, en Barchinona. 
Aquest dia vengueren los missagers de Ffrança.

 10v Dimarts, a XXII del dit mes, en Barchinona. 
Aquest dia vench en Pere March.

Dimercres, a XXIII del dit mes, en Barchinona. 
Aquest dia vench la nova que lo Castellviy de 
Rosanes fon pres e occupat per mossèn Arnau 
de Santacoloma.

 11r L’any de la Nativitat de Nostre 
Senyor M CCCC XII

Dimarts, a XXVIIII del dit mes, en Barchinona. 
Aquest dia partí en Ffrancesch de Pere-rossa, 
porter, per anar a Perpenyà, a Puigcerdà e a 
Sent Johan ses Abedesses.

 11v Dimercres, a XXX del dit mes, en Barchinona. 
Aquest dia partí en Ffrancesch de Pera-rossa. 
Aquest dia fon feta crida en la ciutat de les III 
mília persones que los honorables deputats de 
Cathalunya han acordar per deliberació del Par-
lament General de Cathalunya ajustat en Tor-
tosa, ço mil hòmens d’armes, mil pillarts e mil 
ballesters.

Dijous, a XXXI del dit mes, en Barchinona. 
Aquest dia partí Steva Carrió, correu, a IX hores 
de nit.
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[1412 ]Primer die de janer  
del any M CCCC dotze

 12r Dimercres, a VI del dit mes, en Barchinona. 
Festa de Aparici.

 12v Dimarts, a XII del dit mes, en Barchinona. 
Aquest dia vench en Ffrancesch de Pere-rossa 
de Puigcerdà. És stat pagat per en Bernat de 
Puigmitia, que li donà II scuts, d’en Ramon Bu-
lòs I florí. Aquest die se reté lo Castellví de Ro-
sanes a la ciutat de Barchinona.

 13v Dissapte, a XXIII del dit mes, en Barchinona. 
Aquest dia partí mossèn Berenguer d’Olms. En 
aquest matex dia fon fet clavari de la ciutat en 
Berenguer Dezcortey.

Dimarts, a XXVI del dit mes, en Barchinona. 
Aquest dia partí en Ffrancesch de Pere-rossa.

 14r Primer dia de ffebrer, M CCCC XII

 14v Dimarts, a dos de ffebrer, en Barchinona. Festa 
de Santa Maria.

Dimecres, a III de ffebrer, en Barchinona. 
Aquest dia partí en Galceran de Materó.

Divenres, a V de ffebrer, en Barchinona. Aquest 
dia partí en Guillem Martina.

 15r Dissapta, a XIII del dit mes, en Barchinona. 
Aquest dia vench en Ffrancesch de Pere-rossa, 
porter.

 15v Dilluns, a XV del dit mes, en Barchinona. 
Aquest dia vench en Galceran de Materó.

Dimercres, a XVII del dit mes, en Barchinona. 
Primer dia de Corema.

 16v Dilluns, any bisestill, a XXIX del dit mes, en Bar-
chinona.

Primer de març, M CCCC XII

Dijous, a III del dit mes. Aquest jorn vench la 
nova del desbarat de València, en què morí lo 
governador de València. Ítem, aquest matex 
jorn vench en Martina del Parlament.

 17r Disabte, a XII del dit mes. Aquest jorn vench 
micer Aymó Dalmau.

 17v Disabte, a XVIIII del dit mes. Aquest jorn los de-
putats reberen una letra del Parlament, conte-
nent la reformació de les VI persones.

Disabte, a XXVI del dit mes. Aquest dia partí en 

*

Johan Prats, lo qual se’n portà los testaments  
e altres scriptures fahents per la successióa.

Dimarts, a XXVIIII del dit mes. Aquest dia ces-
saren de servir en Gabriel Çapila e en Romeu 
Pallerès.

 18r Abril, M CCCC XII

Divenres, sant de Pascha, primer d’abril, en 
Barchinona.

 18v Divenres, a XV del dit mes. Aquest jorn hic 
partí micer Aymó Dalmau.

 19r Digmenge, a XVII del dit mes. Aquest jorn se 
posà l’estandart per acordar CCCC hòmens 
d’armes e CCC balesters, per anar en Cer -
denya.

Dissabte, a XXIII del dit mes. Festa de sent 
Jordi.

 19v Digmenge, a XXIIII de abril, en Barchinona. 
Aquest dia desbaratà mossèn Ramon de Pere-
llós los castellans qui eren en la plana de Cas-
telló de Burriana.

 20r Primer dia de maig, 
M CCCC XII

Digmenge, primer dia de maig, en Barchi -
nona. Festa del(s) Apòstols.

Dimarts, a III de maig, en Barchinona. Feste 
de Santa Creu.

 21r Dimercres, a XI de maig, en Barchinona. 
Aquest dia vench nova con lo vescomte de  
Narbona havia scalat lo loch del Alguer, en  
Sardenya, e fon desconfit e pardé, qui foren 
scapsats, mossèn Altura ab XIII gentils hò -
 mens e molts altres qui foren morts.

Dijous, a XII de maig, en Barchinona. Festa 
de la Ascensió.

 21v Dijous, a XVIIIIo de maig, en Barchinona. 
Aquest dia féu la mostra mossèn Acart de  
Mur, capità del ostol de Sardenya.

 22r Digmenge, a XXII de maig, en Barchinona. 
Festes de Cinquogema. Aquest dia vench  
nova que havien preses dues galiots de  
moros.

a. a continuació ratllat Aquest dia prengueren comiat en 
Gabriel Çapila e en Romeu Pallerès, dients que no volien 
més servir en l’ofici.
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[1412 ]  25v Primer de juliol

Digmenge, a III de juliol, en Barchinona. 
Aquest dia vench micer Aymóa Dalmaub e mi-
cer Francesch Amella. Aquest dia partiren de 
Tortosa, segons relació d’en Ffrancesch Man-
resa, deputat lochal de Tortosa, losc VI missat-
gers qui foren anedits als altres VI qui anaren, 
per part del principat de Cathalunya, per fer re-
verència al senyor rey. E lo dit dia fo començat 
a fer compta a tots los XII missatgers, car del 
temps passat que los VI stigueren a Casp, per 
oyr la publicació, los fo fet compte tro per tot lo 
segon dia del dit mes.

 26r Dimercres, a VI de juliol, en Barchinona. 
Aquest jorn vench micer Vicens Pedriça.

Dijous, a VII de juliol, en Barchinona. Aquest 
jorn vench en Verdeguer de Casp.

Dissapte, a VIIIIo de juliol, en Barchinona. 
Aquest jorn vench micer Bernat de Gualbes. Lo 
dit dia feren gran festa per lo senyor rey, e lo dia 
següent.

 26v Diluns, a XI del dit mes, en Barchinona. Aquest 
jorn hic partí en Ffrancesch de Pera-rossa, por-
ter. Vench en Ffrancesch Burguès de Vila-
decans.

 27r Dimercres, a XX de juliol, en Barchinona. 
Aquest jorn hic partí un lahut qui porta letres 
en les illes.

Dijous, a XXI de juliol, en Barchinona. Aquest 
dia vench lo senyor de Nualles de Sicília.

 27v Dimecres, a XXVII de juliol, en Barchinona. 
Aquest jorn foren en la playa de Barchinona XI 
naus de Jènoves ab una galiota, les quals passa-
ren per Càller e barrejaren la Llàpola e crema-
ren la paliçada, e entraren a Portopí ded Mallor-
ques e menà-se’n dues naus e cremaren totes les 
altres fustes qui eren en lo port e en lo moll. Era 
regent la vegueria de Barchinona en Genís Al-
mu[gàver]. Consellers, en Marquet de Palou, 
micer Guillem Pere Buçot, en Johan Civaler, en 
Ffrancesch de Cono[mines e en Gal]ceran de 
Gualbese. E havie lavors en la dita playa naus 
nostres XI e més, les quals meta [...] tal que ha-
guessen ajuda, les quals naus estigueren en la 
dita playa dos jorns.

a. Aymó interlineat.
b. a continuació ratllat Aymó.
c. a continuació ratllat XI.
d. de Mallorques interlineat.
e. a continuació ratllat en.

 22v Diluns, a XXXa de maig, en Barchinona. Aquest 
dia se recullí mossèn Aquart, capità, per anar en 
Sardenya.

 23r Juny, M CCCC XII

Dimercres, al primer de juny, en Barchinona. 
Aquest jornb se alargaren les naus a la primera 
guayta, perc portar la gent d’armes en l’Alguer.

Dijous, a II de juny, en Barchinona. Festa de 
Corpus Christi.

Dissapte, a IIII de juny, en Barchinona. Aquest 
dia vench lo comte de Cardona.

 23v Dimarts, a VII de juny, en Barchinona. Aquest 
dia entrà servir per advocat micer Pere Dezcoll, 
en loch de micer Vicens Padrissa.

 24r Digmenge, a XII de juny, en Barchinona. 
Aquest jorn se posaren VI estepes per fer VI ga-
leas en la Dreçana.

Dilluns, a XIII de juny, en Barchinona. Aquest 
die partiren, ora de miyanitd, lo comte de Car-
dona, micer Ffrancesch Amenla e micer Vicens 
Padrissa, qui anaren a Casp. Aquest matex dia 
vench en Guillem Oliver, menor de dies, de la 
missageria de Sicília.

 24v Dimarts, a XXI de juny, en Barchinona. Aquest 
jorn vengueren les nou naus de levant, ço és, 
Girardo ab sos companyons.

 25r Dimarts, a XXVIII de juny, en Barchinona. 
Aquest jorn se féu la publicació, per les nou per-
sones, del infant de Castella don Ferrando, rey 
d’Aragó, en la vila de Casp.

Dimecres, a XXVIIIIo de juny, que fon festa de 
sant Pere, en Barchinona. Aquest dia vench la 
nova, vers hora de completa, en Barchinona, 
com les nou persones havien feta la publicació, 
en la vila de Casp, que·l infant don Fferrandoe 
de Castella fos rey d’Aragó. Aquest dia partí de 
Casp lo bisba d’Oscha, mossèn Ffrancesch d’A-
randa, lo don de Cartuxa, micer Pere Bertran.

Dijous, a XXXf de juny, en Barchinona. Aquest 
dia partiren de Casp lo senyor archabisbe de 
Ter ra go na, maestre Vicens Fferrer, micer Ber-
nat de Gualbes e micer Guillem de Vallsecha.

a. a continuació ratllat VIIIIo.
b. a continuació ratllat fe.
c. a continuació ratllat anar.
d. a continuació ratllat micer.
e. a continuació ratllat fos rey.
f. a continuació ratllat VIIIIo.
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[1412 ] 28v Lo primer de agost, M CCCC XII

Diluns, primer dia de agost, en Barchinona. 
Aquest jorn fonch la festa de sent Pere e sent 
Ffeliu. Aquest jorn vench la galiota d’en Pere 
Faner, la qual fo en la presa de Sarcell ab mo - 
ros que hac a sa part.

Dimarts, a II de agost, en Barchinona. Aquest 
jorn entrà lo senyor rey ena Ferrando en Sa-
ragoça.

 29v Dijous, a XI de agost, en Barchinona. Aquest 
jorn començà de servir del offici de la advoca-
ció micer Bernat de Gualbes, aprés que fo  
vengut de Casp.

 30r Dimercres, a XVII de agost, en Barchinona. 
Aquest die vench la nau d’en Pujalt de Sarde-
nya, en la qual venchb mossèn Simon de 
Mur, mossèn Bernat de Vilagut, en Bernat de 
Corbera, los ministres e molts d’altres.

 31r Setembre, M CCCC XII

 31v Dijous, a VIII de setembre, en Barchinona. 
Festa de Santa Maria.

 33r Diluns, a XXVI de setembre, en Barchinona. 
Aquest jorn partí lo senyor bisbe de Bar-
chinona.

Dimecres, a XXVIII de setembre, en Barchi -
nona. Aquest dia fon donada sentència sobre  
lo fet de Gerona.

Dijous, a XXVIIII de setembre, en Barchinona. 
Festa de sent Miquel.

Divenres, a XXX de setembre, en Barchinona. 
Festa de sent Gerònim.

Prima octobre, M CCCC XII

Dissabte, lo primer dia d’octobre, en Barchi-
nona. Aquest dia vench mossèn Bernat de  
Fortià, fra Johan d’Esquerigues e Berenguer  
de Lorach, missatgers, los quals vingueren de 
Sicília ab la galeac de mossèn Ramon Tor -
relles.

 33v Dimarts, a IIII del dit mes, en Barchinona. 
Ffesta de sent Ffrancesch.

 34r Dimecres, a XII del dit mes, en Barchinona. 

a. en Ferrando interlineat
b. a continuació ratllat mossèn Vilagut, ab gran partida de 
sa companya.
c. a continuació ratllat d’en.

Aquest dia partí en Ffrancesch de Pera-rossa per 
anar a Gerona.

Dijous, a XIII del dit mes, en Barchinona. 
Aquest dia foren elets en Bernat de Montpalau 
e ena Thomàs Gerona per ésser de les VI per-
sones.

Divendres, a XIIII del dit mes, en Barchinona. 
Aquest dia fo elet mossèn Bernat de Fortià en 
ésser de les VI personesb a deputats adjunctes. 
Aquest dia partí mossèn Bernat de Fortià per 
anar al senyor rey.

 35v Divenres, a XXVIII de octobre, en Barchinona. 
Aquest dia mossèn Ponç de Perellós, mossèn 
Ffrancesch de Vilanova, mossèn Ramon de Pe-
rellós, mossèn Dalmau Çacirera feren faeltat al 
senyor rey, axí com a procuradors del comte 
d’Urgell, en la Seu de la ciutat de Leyda.

 36v Novembre

Dijous, a X de novembre, en Barchinona. 
Aquest dia vench mossèn Bernat de Fortià de 
explicar la ambaxada de Sicília al senyor rey.

 38r Divenres, a XXV de noembre, en Barchinona. 
Aquest dia partí en Ffrancesch Garau, porter.

Dissapte, a XXVI de noembre, en Barchinona. 
Aquest jorn vench lo senyor rey en Fferrando e 
sa muller e lur primogènit. Vingueren de Tor-
tosa e alotjaren a Valldonzela.

Diluns, a XXVIII de noembre, en Barchinona. 
Aquest dia entrà en Barchinona lo senyor rey 
en Fferrando e fonch-li feta gran festa.

 38v Dimarts, a XXVIIII de noembre, en Barchinona. 
Aquest jorn entrà la senyora reyna dona Alie-
nor e donc Alonso, lur primogènit, e dond Pe-
dro ee.

Deembre, M CCCC XII

Dissabte, a III de deembre, en Barchinona. 
Aquest dia vench en Ffrancesch de Pera-rossa 
de Gerona.

 39r Dijous, a VIII de deembre, en Barchinona. 
Aquest jorn fo la festa de la Concepció de la 
Verge, Nostra Dona Santa Maria. Aquest dia 
partí en Johan Prats, porter, qui anà Cervera e 
Ytona.

a. a continuació ratllat Pere.
b. a continuació ratllat en.
c. don interlineat.
d. don interlineat.
e. text inacabat.
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[1413 ]  39v Dimecres, a XIIII de deembre, en Barchinona. 
Aquest dia vench lo senyor bisbe.

 40r Divenres, a XVI de deemebre, en Barchinona. 
Aquest dia mossèn Pons de Perellós e mossèn 
Loís de Perellós prometeren als deputats en 
Barchinona de sustenir qualsevol guardes del 
General, en lo loch de Millars, e de donar-li fa-
vor e ajuda.

Digmenge, a XVIII de deembre. Aquest dia ven 
en Johan Prats.

Dilluns, a XVIIIIo de deembre, en Barchinona. 
Aquest dia vench en Francesch Garau, porter.

 40v Any M CCCC XIII

 41r Divenres, a XXX de deembre, en Barchinona. 
Aquest dia vengueren los genovesos mis - 
sagers.

Dissabte, a XXXI de deembre, en Barchinona. 
Aquest jorn vench lo senyor bisbe de Vich de 
son bisbat.

 41v Janer, M CCCC XIII

Dissabte, a VII de janer, en Barchinona. Aquest 
dia s’ich partí en Bernat Blanch, porter. Anà a 
Cervera per fer execució contra los arrenda - 
dors del trienni passat.

 42r Dicmenge, a VIII de janer, en Barchinona. 
Aquest dia hic partí en Pere-rossa, porter.

Diluns, a VIIIIo de janer, en Barchinona. 
Aquest dia començà de tenir les Corts de Ca-
thalunya en lo monastir dels pre ycadors de Bar-
chinona.

Dimecres, a XI de janer, en Barchinona. Aquest 
dia partí en Pere Torró, notaria, per anar en la 
Vall d’Aran, per pendre informació de testimo-
nis en la dita Vall.

Divenres, a XIII de janer, en Barchinona. 
Aquest dia manà lo senyor bisbe que fos fet no-
tament a les VI persones dels dies que hic fa-
liran.

 42v Dicmenge, a XVb de janer, en Barchinona. 
Aquest dia vench en Barthomeu Ripol, notari.

Dicmenge, a XXII de janer, en Barchinona. 
Aquest dia fo novi en Pere Ramis.

a. notari interlineat.
b. XV interlineat, damunt de XIIII ratllat.

1413

 43r Dimecres, a XXV de janer, en Barchinona. Festa 
de sent Pau.

Dimarts, a XXXI de janer, en Barchinona. 
Aquest jorn fon novi en Barthomeu Ripoll,  
notari.

 43v Ffebrer, M CCCC XIII

Dimecres, primer dia de ffebrer del any M CCCC 
XIII. Aquest jorn començà sonar lo seny de les 
hores per les Corts. E aquest jorn morí micer 
Guillem de Vallsecha.

Divenres, a III de ffebrer, en Barchinona. 
Aquest dia partí en Barthomeu Ripoll per anar 
a Perpenyà.

 44r Diluns, a XIII de ffabrer, en Barchinona. Aquest 
dia vench en Pere Torró de la Vall d’Aran.

 46v Març del any M CCCC XIII

Dijous, a VIIIIo de març, en Barchinona. Aquest 
dia de dijous foren revocats e destituïts de lurs 
officis los III deputats, les VI persones, los dos 
jutges, los dos advocats e los III oÿdors de 
comptes.

Divenres, a X de mars, en Barchinona. Aquest 
dia fon notificat als senyors deputats lur remo-
cióa e deposició per la Cort General de Catha-
lunya, celebrant en Barchinona, entorn VIIIIo 
hores ans de migjorn, per los honorables mos-
sèn Pere Regaçol, canonge de Barchinona, Dal-
mau de Castellbisbal, donzell, e Johan Fivaller, 
síndich de la ciutat de Barchinona, en nom e 
per part de la Cort General de Cathalunya  
que·l < s > senyor rey en Fferrando celebra de 
present en Barchinona. E notifficaren als hono-
rables mossèn Garau de Palou, cavaller, e a·n 
Ramon Dezplà, deputats del General de Catha-
lunya, residents en Barchinona, absent lo reve-
rent pare en Christ n’Alfonso, bisbe de Vich, lo 
qual lo dit VIIIIo dia havia renunciat en presèn-
cia de la dita Cort; e al noble mossèn Bernat de 
Fortià e a micer Guillem Carbonell, canonge de 
la Seu de Barchinona, e a micer Johan de Pra-
des, infermer de la Seu de Tortosa, a·n Bernat 
de Monpalau, donzell, a·n Guillem Oliver e a·n 
Thomàs Gerona, ciutadans de Barchinona, qui 
són les sis persones als deputats adjunctes; e als 
honorables micer Guillem Pere Buçot e micer 
Ffrancesch Sasala, jutges; a micer Aymó Dal-
mau e micer Vicens Padriça, advocats del dit 
General; e als honrats en Berenguer Dezcortey, 
Gabriel Çapila e Romeu Pellarès, oÿdors dels 

a. remoció interlineat.
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[1413 ]comptes, com la dita Cort los havia remoguts e 
relevats lo dia passat, que fon dijous, a VIIIIo del 
present mes de març, axí del profit com del càr-
rech de llurs administracions que cascun d’ells 
tanien del dit General; e, de fet, faheren legir la 
dita revocació e remoció pera en Johan Pujol, 
scrivà de la dita Cort, davant ells, la qual notif-
ficació fon feta divenres, a X del dit mes de 
març, e per totes les dites persones de grat ac-
ceptada.

Dicmenge, a XII de març, en Barchinona. 
Aquest jorn vench en Pere Sartre, notari de Cas-
telló d’Ampúries, de la dita vila, e aportà diver-
ses scriptures que staven en l’archiu del compte 
d’Ampúries, faents per les XII mília D lliures 
que·l General demanà a·n.

 47r Dissapte, a XVIII de març, en Barchinona. 
Aquest dia vench en Pere-rossa de Gerona, per 
la execució que feya contra alguns ciutadans de 
Gerona.

Dicmenge, a XIX de març, en Barchinona. 
Aquest dia vench en Bernat Blanch de Cervera, 
on era anat per fer execució en los béns d’en 
Jacme Dezvall e Pere de Roqueta.

Dimarts, a XXI de març, en Barchinona. Aquest 
dia tornà servir micer Vicens Pedrissa la advo-
cació del General per ordinació de la Cort.

 47v Dijous, XXX de març, en Barchinona. Aquest 
dia la Cort de Cathalunya, qui·s celebra en Bar-
chinona, jurà lo il·lustre don Alfonso, fill pri-
mogènit del senyor rey en Fferrando, en ver rey 
e senyor de tots los regnes aprés mort del dit 
senyor rey en Fferrando, pare seu.

Divenres, a XXXI de març, en Barchinona. 
Aquest dia se’n tornà a Castelló lo dit Pere Sar-
tra, notari de la dita vila. Aquest dia foren refor-
mats los discrets en Pere Dezcolls e Pere Ramis, 
a X jorns primersvinents, en la administració 
del General.

 48r Abril del any M CCCC XIII

Dimarts, a IIII d’abril, en Barchinona. Aquest 
dia vench en Ripol de Perpenyà.

 49v Maig del any M CCCC XIII

Dimarts, a II de maig. Aquest dia tornà en 
Ffrancesch de Pera-rossa, porter, a fer la execu-
ció contra en Ramon Sampsó, en Ramon Bò-

a. que al manuscrit.

xols e altres, ab comissió de la Cort qui·s cele-
bra en Barchinona.

Dijous, a IIII de maig. Aquest dia vengueren les 
dues galees [de] castellans que·l senyor havia 
trameses en Scicília ab lo maestre de Montesa, 
vizrey en Scicília, de matí. E lo vespre lo dit dia 
matex partiren de la plage de Barchinona, tor-
nant-se’n en Castella.

 50r Dimecres, a XVII de maig. Aquest jorn se co-
mençaren a vendre les generalitats, per les VI 
persones per la Cort de Cathalunya a vendre les 
dites generalitats ordenades.

 51r Juny, M CCCC XIII

Diluns, a V de juny, en Barchinona. En aquest 
dia les VI persones, per gran diceptació que ha-
gueren en la dita Cort qui·s celebra de present 
en Barchinona, per tal com lo braç militar volia 
que les generalitats de lurs lochs fossen venu-
des, ço és, a cascun de sa baronia e de sos lochs, 
cessaren de vendre les dites generalitats, les 
quals havien començades de vendre.

 52r Dimecres, a XXI de juny, en Barchinona. Aquest 
dia la Cort qui·s celebra en Barchinona féu do-
natiu al senyor rey don Fferrando de C LXXXII 
mília D lliures barceloneses.

 52v Diluns, a XXVI de juny, en Barchinona. Aquest 
jorn foren accorreguts e pagats del dit donatiu 
L mília florins, incluses VI mília florins que ja la 
dita Cort havia acorregut al senyor rey ab carta 
debitòria, ço és, XXXV mília al senyor rey e XV 
mília al primogènit.

 53r Juliol, any M CCCC XIII

Dissapte, primer dia de juliol, en Barchinona. 
Aquest jorn vench en Pere-rossa de Gerona, 
però vench per instigar a les Cort que sia prove-
hit en lo seu fet.

 54r Dijous, a XX de juliol, en Barchinona. Aquest 
jorn començaren a manlevar per haver los XXXX 
mília florins pagadors al senyor rey.

Divenres, a XXI de juliol, en Barchinona. Aquest 
dia aspirà lo poder dels discrets en Pere Descoll 
e Pere Ramis.

Dimecres, XXVI de juliol, en Barchinona. 
Aquest jorn hic partí lo senyor rey en Fferrando 
per anar e fer execució en lo comtat d’Urgell.

 54v Divenres, a XXVIII de juliol, en Barchinona. 
Aquest jorn començaren a manlevar per haver 
los XXV mília florins al senyor rey pagadors.



8

[1413 ] 1413-1416
DIETARIS NÚMEROS 1 i 2

Folis 55r-93v i 1r-38r

Septembre del any M CCCC XIII

Die veneris, prima septembris, en Barchinona. 
Aquest dia començaren a seure los honorables 
deputats per continuar e servir en lur offici.

Dimarts, a V de setembre, en Barchinona. 
Aquest dia començaren [de] manlevar per ha-
ver [...] noranta tres mília [florins] pagadors al 
senyor [rey].

 57r Dimecres, a VI de setembre, en Barchinona. 
Aquest jorn hic partiren los honorables l’abat 
de Montserrat, micer Bonanat Pere e en Caste-
llbisbal, ora de vespres.

Dijous, a VII de setembre, en Barchinona. 
Aquest dia començà a servir micer Johan de 
Prades en loch de mossèn l’abat.

Divenres, a VIII de setembre, en Barchinona. 
Aquest jorn fonch la Nativitat de Santa  
Maria.

Diluns, a XI de setembre, en Barchinona. 
Aquest dia fon feta la cridaa primera dels 
sclaus, que tothom los manifestàs.

 57v Dissabte, a XVI de setembre, en Barchinona. 
Aquest jorn hic partí en Ffrancesch de Sant-
celoni.

Diluns, a XVIII de setembre, en Barchinona. 
Aquest jorn vench en Berenguer de Lorach  
per servir en loch de mossèn Guillem de Ra-
jadell.

 58r Divenres, a XXII de setembre, en Barchinona. 
Aquest dia vengueren los reverent abbat de 
Montserrat, misser Bonanat Pere e en Dalmau 
de Castellbisbal del reyal del senyor rey, qui·s té 
a Balaguer.

a. a continuació ratllat de.

 55r Agost, M CCCC XIII

Dimecres, a VIIIIo de agost. Aquest jorn s’ic par-
tiren mossèn Melxior de Gualbes, e mossèn 
Guillem Pereller, e en Roqueta e en Pere-rossa 
per anar a Gerona.

 55v Dimecres, a XVI d’agost, en Barchinona. Aquest 
jorn se reté Alcoleya al rey.

Dissapte, a XVIIIIo d’agost, en Barchinona. 
Aquest jorn finí tot lo poder d’en Pere Dezcolls 
e Pere Ramis, per tal com la Cort stava en deli-
beració de< l > fer deputats.

 56r Dicmenge, a XX d’agost, en Barchinona. Aquest 
jorn se reté Agramunt al rey.

Dimecres, a XXIII d’agost, en Barchinona. 
Aquest die foren creats los deputats del Gene-
ral de Cathalunya per la Cort General qui·s ce-
lebra en Barchinona, ab tres hohidors de comp-
tes, los quals són dejús nominats.

Divendres, a XXV d’agost, en Barchinona. 
Aques dia entraren en possessió los deputat(s) 
de Cathalunya, ço és, lo reverent abbat de 
Monserrat, lo noble mossèn Gilabert de Sente-
lles e lo honorable en Johan Ros, ab tres hohi-
dors de comptes, ço és, misser Johan de Prades, 
canonge de Tortosa, mossèn Guillem de Raja-
dell e lo honorable en Ffrancesch Senceloni, 
ciutadà de Gerona. Aquest dia se collí lo reve-
rent maestre Vicenç Ferrer en la nau per passar 
en Mallorques.

Diluns, a XXVIII d’agost, en Barchinona. Aquest 
dia partí en Ramon Francholí dea la algutziria, 
per anar a Gerona per affers del General.

 56v Dijous, a XXXI d’agost, en Barchinona. Aquest 
dia finiren les Corts.

a. de la algutziria interlineat.
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[1414 ] 58v Divenres, a XXVIIII de setembre, en Barchi -
nona. Aquest jorn fo sent Miquell.

 59r Octobre, M CCCC XIII

Dimecres, a XI de octobre, en Barchinona. 
Aquest jorn vench en Ffrancesch de Sentceloni.

 60r Diluns, a XXIII de octobre, en Barchinona. 
Aquest dia, aprés dinar, hic partiren los honora-
bles mestre Falip de Maylla, en Ramon Beren-
guer de Lorach, en Ffrancesch Sentceloni, mi-
cer Vicens Pedriça, micer Pere Descollsa, em-
baxadors elets per lo General per anar al senyor 
rey, al siti de Balaguer perb.

Dijous, a XXVI de octobre, en Barchinona. 
Aquest jorn, ora de tèrcia, hic partiren los ho-
norables en Pere Sentcliment, Johan Fiveller, 
micer Guillem Ros, en Monich Oliver, enbaxa-
dors elets per la ciutat de Barchinona. E, axí 
matex, mossèn Pere Guillem Joffre e mossèn 
Pere Palou, canonges de la Seu de Barchinona, 
enbaxadors elets per lo honorable Capítol de la 
dita Seu, elets per anar explicar certes causes al 
senyor rey, al siti de Balaguer. Aquest matex 
dia fonc donada la letra per lo correu a mossèn 
Melchior, que se’n vingués.

 60v Dimarts, a XXXI de octobre, en Barchinona. 
Aquest dia entraren en Barchinona mossèn 
Melchiol, e micer Guillem Pereller, e l’escrivà, 
e·l porter e en Ramon Francholí, del offici del 
alguzaria. Aquest jorn de dimarts, hora del 
seny de la oració, don Jayme d’Urgell se mès 
en poder del senyor rey, qui·l tenia assatjat.

 61v Noembre

Dissabte, a XI de noembre, en Barchinona. Pa-
sio Ymaginis.

 63v Deembre

Dimarts, a XII de deembre, en Barchinona. 
Aquest jorn fonch la festa del gloriós archàngel 
sent Gabriel.

Dimecres, a XIII de deembre, en Barchinona. 
Aquest jorn fonch la festa de santa Lúcia. 
Aquest jorn vingueren del senyor rey los ho-
norables mestre Falip de Malla, en Ramon  
Berenguer de Lorach, en Ffrancesch Sentce-
loni, micer Vicens Pedriça, micer Pere Des-
colls, enbaxadors elets per lo General, per raó 

a. a continuació ratllat per.
b. text inacabat
c. a continuació ratllat relació.

1414

de la convocació dela usatge Princeps namque.

Dijous, a XIIII de deembre, en Barchinonab.

 64r Divenres, a XV de deembre, en Barchinona. 
Aquest dia elegiren los deputats e oÿdors de 
comptes l’onrat micer Vicenç Pedriça, que tor-
nàs al senyor rey per finar e haver les cartes de la 
concòrdia e provisions concordades sobre lo fi-
nament de la convocació del Princeps namque.

Dicmenge, a XVII de deembre, en Barchinona. 
Aquest jorn hic partiren micer Vicens e en Pere 
Torró per anar al senyor rey, a Leyda, per les 
rahons sobredites, ora de vespres.

Dimarts, a XVIIIIo de deembre, en Barchinona. 
Aquest jorn s’ich partí, de matí, mossèn l’abat 
per anar tenir festes a Monserrat.

Dimecres, a XX de deembre, en Barchinona. 
Aquest jorn s’ic partí mossèn Gilabert.

Dijous, a XXI de deembre, en Barchinona. 
Aquest jorn hic partí en Berenguer de Lorach e 
en Ffrancesch Santceloni.

 64v Diluns, a XXV de deembre, en Barchinona. 
Aquest jorn fonch la festa de la Nativitat de 
Nostre Senyor.

 65r Dicmenge, a XXXI de deembre, en Barchinona. 
Aquest jorn vench micer Vicens del senyor rey, 
e en Pere Torró, a XII ores.

 65v Hic incipit annus quartus 
decimus

Janer
Diluns, a I de janer, en Barchinona, vench mos-
sèn l’abat.

Dimarts, a II de janer, en Barchinona. Aquest 
jorn vench mossèn Gilabert, ora de migjorn.

Dijous, a IIII de janer, en Barchinona. Aquest 
jorn començaren a manlevarc los cent mília flo-
rins per reemçó del Princeps namque.

Dissabte, a VI de janer, en Barchinona. Aquest 
jorn hic partíd mossèn Gilabert.

 66r Dimarts, a VIIIIo de janer, en Barchinona. 

a. a continuació ratllat Princeps.
b. a continuació un assentament il·legible.
c. a continuació ratllat a IIII de.
d. partí interlineat.
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[1414 ] Aquest jorna en Pere-rossa, porterb, per mana-
ment dels honorables deputats, manà a·n 
Ffrancesch Richsen que se’n anàs e que no vin-
gués a la scrivania, ni comptaria salari tro que 
fos absolt del vet.

Dijous, a XI de janer, en Barchinona. Aquest 
jorn vench mossèn Gilabert.

Divenresc, a XII de janer, en Barchinona. 
Aquest jorn vench en Berenguer de Lorach.

Dissabte, a XIII de janer, en Barchinona. Aquest 
jorn, de matí, hic partí mossèn Gilabert.

 66v Dimarts, a XVI de janer, en Barchinona. Aquest 
jorn vench mossèn Gilabert, hora de vespres.

 67r Dimecres, a XXIIII de janer, en Barchinona. 
Aquest jorn partiren los deputats per anar a Sa-
ragoça a la coronació del senyor rey. Roman-
gueren deputats micer Johan de Prades per 
l’Esgleya, en Ramon Berenguer de Lorach per 
lo braç militard.

 67v Dimarts, a XXX de janer, en Barchinona. Aquest 
jorn vench en Ffrancesch de Sentcelonie en la 
ciutat de Barchinona, aprés dinar, per servir en 
l’offici en absència de deputats.

Dimecres, a XXXI de janer, en Barchinona. 
Aquest jorn vench lo dit en Ffrancesch de Sent-
celoni en la casa de la Deputació. Aquest jorn 
s’ic partí en Barthomeu Feu per anar al Sant 
Pare, a Tortosa, sobre lo desteniment del mes-
tre de les galeres.

 68r Ffebrer, M CCCC XIIII

Divenres, a II de ffebrer, en Barchinona. Purifi-
cacio Beate Marie.

Dissabte, a III de ffebrer, en Barchinona. Fes-
tum beati Blasii.

Diluns, a V de ffebrer, en Barchinona. Festum 
beate Agate, virginis.

 68v Dimecres, a VII de ffebrer, en Barchinona. 
Elene, martiris.

Divenres, a VIIII de ffebrer, en Barchinona. 
Apollonie, virginis et martiris. Aquest jorn vench 
en Barthomeu Desfeu de Tortosa. Aquest jorn 

a. a continuació ratllat los honorables deputats.
b. a continuació ratllat manà.
c. a continuació ratllat dissabte.
d. a continuació ratllat en.
e. a continuació ratllat deprés.

*

hic partí en Pere Bofill, correu, per anar al de-
putat lochal de Puigcerdà.

Dissabte, a X de ffebrer, en Barchinona. Scolas-
tice, virginis.

Dicmenge, a XI de ffebrer, en Barchinona. 
Aquest jorn se coronà lo senyor rey en Ffer ran-
do en la ciutat de Ceragoça d’Aragó.

Diluns, a XII de ffebrer, en Barchinona. Eulalie, 
virginis et martiris.

 69r Dimecres, a XIIII de ffebrer, en Barchinona. 
Aquest jorn se coronà la senyora reyna dona.

Diluns, a XVIIII de ffebrer, en Barchinona. 
Aquest jorn vench en Pere Bofill, correu, de 
Puigcerdà.

Dimarts, a XX de ffebrer, en Barchinona. Dia de 
Carnestoltesa.

 69v Dijous, a XXII de ffebrer, en Barchinona. Catre-
da sancti Petri.

Dissabte, a XXIIII de ffebrer, en Barchinona. Sant 
Macià. Aquest jorn vench de la coronació e entrà 
en Barchinona l’onrat en Johan Ros, deputat.

 70r Març, M CCCC XIIII

Dijous, a I de març, en Barchinona. Aquest 
jorn vench mossèn l’abat, hora de dinar.

Dissabte, a III de març, en Barchinona. Aquest 
jorn vengueren los missatgers de la ciutat de 
Barchinona de Çaragoça, de la coronació del 
rey don Fferrando.

Dimarts, a VI de març, en Barchinona. Aquest 
jorn vench mossèn Gilabert de Scentelles.

Dimecres, VII de març, en Barchinona. Thomàs 
de Aquino.

 70v Dijous, a VIII de març, en Barchinona. Sancti 
Paciani, episcopi Barchinone. Aquest jorn partí 
mossèn l’abbat per anar al concili de Terra-
gona. Aquest jorn se’n anà en Ramon Beren-
guer de Lorach.

Diluns, a XII de març, en Barchinona. Festum 
beati Gregorii, pape.

 71v Dimecres, a XXI de març, en Barchinona. Fes-
tum beati Benedicti.

Dissabte, a XXIIII de març, en Barchinona. 

a. al marge esquerre Aquest jorn.
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[1414 ]Aquest jorn vench mossèn l’abat del col·legi de 
Terragona.

Dicmenge, a XXV de març, en Barchinona. 
Anunciacio Beate Marie.

Diluns, a XXVI de març, en Barchinona. Aquest 
jorn s’ich partí lo senyor en Johan Ros.

 72r Dimecres, a XXVIII de març, en Barchinona. 
Aquest jorn vench lo senyor en Johan Ros, ora 
de dinar.

Dijous, a XXVIIII de març, en Barchinona. 
Aquest jorn hic partí, de matí, mossèn l’abat. 
Aquest jorn vench en Ramon Berenguer  
de Lorach, hora baxa. Aquest jorn hic partí  
en Ffrancesch de Sentceloni, ora de com- 
pleta.

 72v Abril, M CCCC XIIII

Dimarts, a III de abril, en Barchinona. Aquest 
jorn s’ic partí mossèn Gilabert, ora de dinar.

Dimecres, a IIII de abril, en Barchinona. 
Aquest jorn se’n anà en Ramon Berenguer de 
Lorach, per lo matí.

Divenres, a VI de abril, en Barchinona. Diven-
res Sant. Aquest jorn vench mossèn Gilabert  
de Cànoves. Aquest jorn s’ich partí en Ramon 
Berenguer de Lorach.

 73r Dicmenge, a VIII de abril, en Barchinona. Fes-
tum Pasche Resureccionis Domini.

Dijous, a XII de abril, en Barchinona. Aquest 
jorn, de matí, hic partí mossèn Gilabert.

 74r Diluns, a XXIII de abril, en Barchinona. Aquest 
jorn fo la festa de mossèn sent Jordi.

Dimarts, a XXIIII de abril, en Barchinona. 
Aquest jorn vench mossèn l’abat, ora de  
dinar.

Dimecres, a XXV de abril, en Barchinona. Fes-
tum beat i Marchi, evangeliste. Aquest jorn 
vench mossèn Gilabert, ora de sopar.

Dijous, a XXVI de abril, en Barchinona. Aquest 
jorn vench lo senyor en Ramon Berenguer de 
Lorach.

Divenres, a XXVII de abril, en Barchinona. 
Aquest jorn, de matí, hic partí en Johan Ros.

Dissabte, a XXVIII de abril, en Barchinona. 
Aquest jorn vench en Johan Ros, ora baxa.

 75r Maig M CCCC XIIII

Dimarts, a I de maig, en Barchinona. Apostolo-
rum Philipi et Jacobi.

Dijous, a III de maig, en Barchinona. Invencio 
Sancte Crucis.

 75v Dijous, a X de maig, en Barchinona. Aquest 
jorn, ora de V ores e mige, vench en Ffrancesch 
de Sentceloni.

Dissabte, a XII de maig, en Barchinona. Aquest 
dia hic partí mossèn Gilabert Sentelles, qui se’n 
anà a Cànoves, de matí.

 76v Dimarts, a XXII de maig, en Barchinona. Aquest 
jorn vingueren los missatgers de Barchinona 
del senyor rey. E aquest jorn partí en Ffran-
cesch de Pera-rossa per anar a Puigcerdà.

 77r Dimecres, a XXX de maig, en Barchinona. Aquest 
jorn, a quatre ores, hic partí en Pere March, no-
tari, per anar a les noces en Ampurdà.

 77v Juny, M CCCC XIIII

Diluns, a IIII de juny, en Barchinona. Aquest 
jorn vench mossèn Gilabert.

Dijous, a VII de juny, en Barchinona. Aquest 
jorn fonch la festa de Corpo Christ.

 78r Dissabte, a VIIII de juny, en Barchinona. 
Aquest jorn hic partí en Ramon Berenguer de 
Lorach, de matí.

Dicmenge, a X de juny, en Barchinona. Aquest 
jorn vench en Pere March de les noces de Am-
purdà.

Diluns, a XI de juny, en Barchinona. Aquest 
jorn hic partí micer Bonanat Pere per anar a Sa-
ragoça, al rey.

 78v Dimarts, a XVIIIIo de juny, en Barchinona. 
Aquest jorn partí lo senyor rey de Saragoça.

Dijous, a XXI de juny, en Barchinona. Aquest 
jorn, de matí, s’ic [partí] mossèn l’abat per anar 
a Munserrat.

 79r Dicmenge, a XXIIII de juny, en Barchinona. 
Aquest jorn fonch la festa de sent Johan.

Diluns, a XXV de juny, en Barchinona. Aquest 
jorn fonc la festa de sent Aloy.

Dijous, a XXVIII de juny, en Barchinona. 
Aquest jorn, de matí, vench mossèn Gilabert.
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[1414 ]  79v Divenres, a XXVIIII de juny, en Barchinona. Fes-
tum sanctorum Petri et Pauli.

 80r Juliol, M CCCC XIIII

Dijous, a V de juliol, en Barchinona. Aquest 
jorn, de matí, vench en Ramon Berenguer de 
Lorach.

Dissabte, a VII de juliol, en Barchinona. Aquest 
jorn partí en Pere Torró per anar a Gerona.

 80v Dimarts, a X de juliol, en Barchinona. Festum 
beati Christofori.

Dimecres, a XI de juliol, en Barchinona. Aquest 
jorn vench en Pere Torró de Gerona.

Divendres, a XIII de juliol, en Barchinona. Fes-
tum beate Margarite.

 81r Dimecres, a XVIII de juliol, en Barchinona. 
Aquest jorn vench en Ffrancesch de Pera-rossa, 
porter, de Puigcerdà.

 81v Dicmenge, a XXII de juliol, en Barchinona. Fes-
tum beate Magdalene.

Dimecres, a XXV de juliol, en Barchinona. Fes-
tum sanctorum Jacobi et Cucufatis.

Dijous, a XXVI de juliol, en Barchinona. Festum 
beate Anne, matris Virginis Marie. Aquest jorn 
partí mossèn Gilabert, de matí.

Divenres, a XXVII de juliol, en Barchinona. 
Aquest jorn hic partí en Ffrancesch de Sent-
celoni.

Dissabte, a XXVIII de juliol, en Barchinona. 
Aquest jorn, de matí, vench mossèn Gilabert, 
[de] matí.

 82r Dicmenge, a XXVIIII de juliol, en Barchinona. 
Festum beati Severii.

Diluns, a XXX de juliol, en Barchinona. Festum 
sanctorum Abdon et Sennen. Aquest jorn partí 
micer Vicens Pedrissa per anar al senyor rey 
com a missatger de la ciutat.

 82v Agost
Dimecres, a I d’agost, en Barchinona. Festum 
Petri et Ffelicis.

Dijous, a II d’agost, en Barchinona. Aquest 
jorn hic partí mossèn Gilabert, de matí.

Diluns, a VI d’agost, en Barchinona. Festum 
Justi et Pastoris. Aquest jorn hic partí en Ffran-
cesch de Pera-rossa.

 83r Divenres, a X d’agost, en Barchinona. Festum 
sancti Laurencii.

Dissabte, a XI d’agost, en Barchinona. Aquest 
jorn vench mossèn Gilabert.

Dicmenge, a XII d’agost, en Barchinona. Fes-
tum beate Clare. Aquest jorn vench mossèn l’a-
bat, de matí.

Diluns, a XIII d’agost, en Barchinona. Festum 
beati Ipoliti. Aquest jorn vench en Ffrancesch 
de Pera-rossa.

 83v Dimecres, a XV de agost, en Barchinona. As-
sumpcio Beate Marie.

Dissabte, a XVIII de agost, en Barchinona. 
Aquest jorn morí n’Anthoni Çaplana, notari e 
scrivà de la cort del veguer de Barchinona.

Diluns, a XX de agost, en Barchinona. Festum 
beati Bernardi. Aquest jorn s’ic partí en Bernat 
Blanch, porter, de matí, per anar a Cervera e a 
Leyda e a d’altres lochs.

 84r Dijous, a XXIII de agost, en Barchinona. Aquest 
jorn hic partí mossèn Gilabert, dues ores aprés 
migenit.

Divenres, a XXIIII de agost, en Barchinona. Fes-
tum beati Bartholomei.

Dissabte, a XXV de agost, en Barchinona. 
Aquest jorn hic partí, de matí, mossèn l’abat.

 84v Diluns, a XXVII de agost, en Barchinona. Aquest 
jorn s’ic partí en Ramon Berenguer de Lorach. 
Aquest jorn vench lo senyor en Ffrancesch de 
Sentceloni. Ítem, aquest dia matex vench mos-
sèn Gilabert e amanà la senyora sa muller.

Dimarts, a XXVIII de agost, en Barchinona. Fes-
tum beati Augustini.

Dimecres, a XXVIIII de agost, en Barchinona. 
Festum beati Johannis Degolaci.

 85r Setembre, M CCCC XIIII

 85v Dissabte, a VIII de setembre, en Barchinona. 
Nativitas Beate Marie.

Dimarts, a XI de setembre, en Barchinona. 
Aquest jorn vench en Ramon Berenguer de Lo-
rach, deprés dinar.

Dijous, a XIII de setembre, en Barchinona. 
Aquest jorn hic partí mossèn Johan de Prades 
per anar a Muntserrat.
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[1414 ]Divenres, a XIIII de setembre, en Barchinona. 
Festum Sancte Crucis. Aquest jorn hic partí en 
Johan Ros per anar Alela.

 86r Dissabte, a XV de setembre, en Barchinona. 
Aquest jorn vench en Bernat Blanch.

Dicmenge, a XVI de setembre, en Barchinona. 
Festum sancti Raphaelis, archangeli.

Diluns, a XVII de setembre, en Barchinona. 
Aquest die vench en Johan Ros de Alella, ves-
pre.

Dimecres, a XVIIII de setembre, en Barchinona. 
Aquest jorn vench mossèn Johan de Prades de 
Muntserrat.

Dijous, a XX de setembre, en Barchinona. 
Aquest jorn hic partía en Ramon Berenguer de 
Lorach.

Divenres, a XXI de setembre, en Barchinona. 
Festum beati Mathei. Aquest jorn hic partí mos-
sèn Gilabert.

 86v Dissabte, a XXII de setembre, en Barchinona. 
Festum sancti Mauricii cum sociis suis.

Dicmenge, a XXIII de setembre, en Barchinona. 
Festum beate Tecle. Aquest jorn vench mossèn 
Gilabert.

Diluns, a XXIIII de setembre, en Barchinona. 
Aquest jorn vench micer Bonanat Pere.

Dijous, a XXVII de setembre, en Barchinona. 
Cosme et Demiani.

Divenres, a XXVIII de setembre, en Barchinona. 
Aquest jorn vench mossèn l’abat.

Dissabte, a XXVIIII de setembre, en Barchinona. 
Festum sancti Michaelis, archangelis.

 87r Dicmenge, a XXX de setembre, en Barchinona. 
Festum sancti Geronimi.

Octobre, M CCCC XIIII

Dijous, a IIII de octobre, en Barchinona. Fes-
tum sancti Ffrancisci.

Divenres, a V de octobre, en Barchinona. 
Aquest jorn hic partiren en Luís de Gualbes e 
en Ramon Dezplà, síndichsb, e misser Bonanat 
Pere de Barchinona, per anar al Parlament de 

a. a continuació ratllat mossèn.
b. síndichs interlineat, damunt de missatgers ratllat.

Muntblanch. Aquest jorn començà d’estar en 
Monge ab en Johan Nadal, mas no [...].

 87v Diluns, a VIII de octobre, en Barchinona. 
Aquest jorn hic partí lo senyor en Johan Ros 
per anar Alela.

Dimecres, a X de octobre, en Barchinona. 
Aquest jorn vench lo senyor en Johan Ros.

 88r Dissabte, a XIII de octobre, en Barchinona. 
Aquest jorn entraren en Barchinona dos fills 
del rey, ço és, don Johan e don Sanxo.

Diluns, a XV de octobre, en Barchinona. 
Aquest jorn vench en Ramon Berenguer de 
Lorach.

Dimecres, a XVII de octobre, en Barchinona. 
Aquest jorna s’ic partí lo senyor en Johan Ros, 
deprés dinar, per anar Alella.

Dijous, a XVIII de octobre, en Barchinona. Fes-
tum sancti Luce.

 88v Dissabte, a XX de octobre, en Barchinona. 
Aquest jorn vench lo senyor en Johan Ros de 
Alella.

Dimarts, a XXIII de octobre, en Barchinona. 
Translacio beate Eulalie. Aquest dia partí l’on-
rat en Ramon Berenguer de Lorach, lo qual 
anà a Monblanch.

 89r Dissabte, a XXVII de octobre, en Barchinona. 
Aquest jorn sotararen, ab molt gran sollempni-
tat, mossèn Pere de Cervelló en lo monestir de 
frares menors de Barchinona.

 89v Noembre

Dijous, a I de noembre, en Barchinona. Festivi-
tas Omnium Sanctorum.

Divenres, a II de noembre, en Barchinona. Co-
memoracio Fidelium Deffunctorum.

Dissabte, a III de noembre, en Barchinona. Fes-
tum beati Ermengaldi, episcopib.

 90r Divenres, a VIIII de noembre, en Barchinona. 
Passió Ymaginis Domini.

Dicmenge, a XI de noembre, en Barchinona. 
Festum beati Martini, episcopi.

a. a continuació ratllat vench.
b. en l’assentament corresponent a dimecres, dia VII, es llegeix 
ratllat Aquest jorn hic partí [mossèn] l’abat, ans de dinar.
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[1415 ] Dimarts, a XIII de noembre, en Barchinona. 
Festum beati Brici, episcopi.

 91r Diluns, a XXVI de noembre, en Barchinona. 
Aquest jorn hic partí mossèn en Gilabert Scen-
telles.

Dimarts, a XXVII de noembre, en Barchinona. 
Aquest jorn hic partí lo senyor en Johan Ros ab 
mossèn Simon de Prades per anar a Granollers.

Dimecres, a XXVIII de noembre, en Barchinona. 
Aquest jorn vench lo senyor en Johan Ros de 
Granollers.

 92r Deembre, M CCCC XIIII

Dilluns, a III de deembre, en Barchinona. 
Aquest die vench mossèn Gilabert. Aquest die, 
hora de vespre, a VII hores aprés migjorn, foren 
licenciades les [tropes] de Cathalunya en la vila 
de Muntblanch per lo senyor rey en Fferrando.

 92v Dissapte, a XV de deembre, en Barchinona. 
Aquest jorn vengueren los síndichs de Barchi-
nona, ço és, en Luís de Gualbes, en Ramon De-
zplà ea micer Bonanat Pereb, trameses per la 
dita ciutat en les Corts, que de present se cele-
braven en la vila de Muntblanch.

Dicmenge, a XVI de deembre, en Barchinona. 
Aquest jorn vench lo senyor enc Ramon Beren-
guer de Lorach de les Cortsd de Cathalunya, 
qui·s celebrave en la vila de Muntblanch.

 93v Die veneris, VIIa januarii, anno Mo CCCCo XIIo, Ja-
cobus Boneti, mercator, civis Barchinone, procu-
rator consulum et draperiorum ville Podiicerda-
ni, comparuit coram honorabilis deputatis, 
prout suis principalibus fuerat assignatum.

 1r Nativitas Domini 
Nostri Jhesuchristi,  
anni M CCCC quinti decimi

 1v Janer del any M CCCC XV

Divenres, a IIII de janer, en Barchinona. Aquest 
die se benehí una de les sis galees noves bastar-
da, appellada sancta Victòria.

Dimarts, a VIII de janer, en Barchinona. Aquest 
jorn partí en Ffrancesch de Pera-rossa, porter, 

a. e interlineat.
b. a continuació ratllat e micer Vicens Pedriça, missatgers.
c. a continuació ratllat Berenguer.
d. a continuació ratllat qui·s.
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[per] anar a Vich e a Sant Johan [ses] Abadeses 
per en Bolòs.

 2r Dijous, a X de janer, en Barchinona. Aquest die 
partiren en Pere Ramis, per anar al vescomte 
d’Illa, e en Pere March, per anar a Perpinyà.

 2v Dijous, a XVII de janer, en Barchinona. Aquest 
die vench en Ramon Berenguer de Lorach de 
Montblanch. Aquest dia matex partiren micer 
Vicens Pedriça e micer Pere Dezcoll per anar al 
vezcomte d’Illa.

Dissapte, a XVIIII de janer, en Barchinona. 
Aquest dia fon dada licència [de] cloure a·n 
Ventosa per en Johan Gaçet.

 3r Dimercres, a XXIII de janer, en Barchinona. 
Aquest dia morí lo discret en Johan Gaçet, no-
tari e scrivà en cap de la scrivania del General de 
Cathalunya.

Dimarts, a XXVIIIIo de janer, en Barchinona. 
Aquest dia partí en Berenguer de Lorach.

Dijous, a XXXI de janer, en Barchinona. Aquest 
dia partiren en Pere de Vilalba, donzell, Johan 
Dalmau, notari, Arnau Fuster e Ffrancesch de 
Pera-rossa per anar a Perpenyà.

 3v Ffebrer del any M CCCC XV

Digmenge, a III de ffebrer, en Barchinona. 
Aquest dia tornà lo dit Berenguer de Lorach.

Dilluns, a IIII de ffebrer, en Barchinona. Aquest 
dia fon provehit de la scrivania major del Gene-
ral en Pere Ramis, e de la scrivania del Racional 
an Romeu Pallarès, per los reverent, noble e 
honorable en March, abbat de Muntserrat, Gi-
labert Scentelles e Johan Ros, ciutadà de 
Barchinona, deputats; e los honorables misser 
Johan de Prades, canonge e enfermer en la Seu 
de Tortosaa, Ramon Berenguer de Lorach, 
donzel, e Ffrancesch de Santceloni, ciutadà de 
Gerona, oÿdors de comptes del General de 
Cathalunya, tots concordes de consell de mis-
ser Ffrancesch Çasala, advocat del General.

Dimecres, a VI de ffebrer, en Barchinona. 
Aquest dia partí en Ramon Berenguer de Lo-
rach.

Dijous, a VII de ffebrer, en Barchinona. Aquest 
dia partí mossèn Gilabert. Aquest dia fon di-
jous larder. Aquest dia vench en Johan Dal-
mau, notari, qui era anat per portar los X mília 
florins a Perpenyà.

a. a continuació ratllat Berenguer.
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[1415 ] 4r Dissapte, a VIIIIo de ffebrer, en Barchinona. 
Aquest dia vengueren en Pere de Vilalba, n’Ar-
nau Fuster e en Ffrancesch de Pera-rossa de 
Perpenyà.

Dilluns, a XI de ffebrer, en Barchinona. Aquest 
dia vengueren micer Vicens Padriça e micer 
Pere Dezcoll e en Pere Ramis de Perpenyà. 
Aquest dia mateix los deputats liuraren posses-
sió de la scrivania al dit Pere Ramis per liura-
ment que li feren de les claus, lo qual prestà sa-
grament en poder de mossèn l’abbat, etcètera.

 4v Divenres, a XV de ffebrer, en Barchinona. 
Aquest dia los oïdors de comptes provehiren 
n’Arnau Çabastida [per] oir e examinar los 
comptes en loch llur.

Dimarts, a XVIIIIo de ffebrer, en Barchinona. 
Aquest dia partiren en Pere Ramis, en Pere de 
Vilalba e altres qui tornaren a Perpenyà per 
rahó dels XXX mília florins.

Dimecres, a XX de ffebrer, en Barchinona. 
Aquest dia partiren micer Vicens Padriça [e] 
micer Pere Dezcoll per anar a Perpenyà.

 5r Dijous, a XXI de ffebrer, en Barchinona. Aquest 
dia vench mossèn Gilabert.

Dilluns, a XXV de ffebrer, en Barchinona. 
Aquest dia vench en Pere March de Perpenyà.

Dimercres, a XXVII de ffebrer, en Barchinona. 
Aquest dia vench en Pere de Vilalba de Per-
penyà.

 5v Dijous, a XXVIII del mes, en Barchinona. Aquest 
dia vench n’Arnau Fuster de Perpenyà.

 6v Mars

Dijous, a XIIII de març, en Barchinona. Aquest 
dia vench en Bernat Blanch de Gerona.

 7r Dilluns, a XVIII de març, en Barchinona. 
Aquest dia partí mossèn l’abat.

Dimercres, a XX de març, en Barchinona. 
Aquest dia partí lo senyor en Johan Ros.

Dissapte, a XXIII de març, en Barchinona. 
Aquest dia vengueren micer Vicens, micer Pere 
Dezcoll e en Pere Ramis de les parts de Rosse-
lló. Aquest dia mateix vench lo dit en Johan 
Ros.

 7v Dijous, a XXVIII de març, en Barchinona. 
Aquest jorn hic partí en Ramon Berenguer de 
Lorach.

Digmenge, a XXXI de març, en Barchinona. Fes-
tes de Pascha de Resurrecció de Nostre Senyor 
Déus.

 8r Abril del any M CCCC XV

Dimarts, a II de abril, en Barchinona. Aquest 
dia hic partí mossèn Gilabert. Aquest dia ma-
teix vench mossèn l’abbat.

Divenres, a V de abril, en Barchinona. Aquest 
dia vench mossèn Gilabert.

 8v Dilluns, a VIII de abril, en Barchinona. Aquest 
dia hic partí en Johan Ros per anar Alella.

Dissapte, a XIII de abril, en Barchinona. Aquest 
dia vench en Johan Ros.

Digmenge, a XIIII de abril, en Barchinona. 
Aquest dia posaren standart a les galeres per 
nostre Sant Pare, [e] benehiren les banderes a 
la Seu, e portaren-les mossèn l’abat de Muntser-
rat e lo honorable en Pere Santcliment, ciutadà 
de Barchinona, per anar a Perpenyà, on era 
l’emperador.

 12r Juny del any M CCCC XV

Dissapte, a VIII de juny, en Barchinona. Aquest 
dia partí mossèn Gilabert de Scentelles.

 12v Digmenge, a VIIIIo de juny, en Barchinona. 
Aquest dia partí mossèn Gilabert Sentelles.

 13r Dissapte, a XXII de juny, en Barchinona. Aquest 
die vench mossèn Gilabert Sentelles.

 14r Juliol del any M CCCC XV

Dimarts, a II de juliol, en Barchinona. Aquest 
jorn vench en Bernat Blanch de Santa Pau e de 
Gerona.

 14v Dimarts, a VIIIIo de juliol, en Barchinona. 
Aquest dia partí mossèn l’abbat de Muntserrat.

 15r Divenres, a XVIIIIo de juliol, en Barchinona. 
Aquest jorn hic partí en Ffrancesch de Sentce-
loni per anar a Gerona.

 16v Agost

Dissapte, a III de agost, en Barchinona. Aquest 
dia partí mossèn Gilabert Scentelles.

 17r Dijous, a VIII de agost, en Barchinona. Aquest 
jorn tornà mossèn Gilabert Sentelles.

Dissapte, a X de agost, en Barchinona. Aquest 
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[1415 ] jorn vengueren los honorables en Ramon Dez-
plà e Ffrancesch de Conomines ea Johan Cesa-
vaces, missatgers de la ciutat de Barchinona 
trameses al senyor rey a València, e micer Bo-
nanat Pere.

 17v Dijous, a XV de agost, en Barchinona. Aquest 
jorn, de matí, hic partí lo correu qui porta I le-
tra a·n Ramon Berenguer de Lorach.

Dissapte, a XVII de agost, en Barchinona. 
Aquest jorn vench en Ramon Berenguer de 
Lorach. Aquest dia matex partí mossèn Gila-
bert Sentelles.

Dilluns, a XVIIIIo de agost, en Barchinona. 
Aquest jorn vench en Ffrancesch de Sentceloni.

 18r Dissapte, a XXIIII de agost, en Barchinona. Fes-
tum beati Bartholomei.

Dilluns, a XXVI de agost, en Barchinona. Aquest 
jorn arribà en Barchinona lo senyor rey en Ffer-
rando ab VIII galeres e una galiota.

E, en la nit, hic partí per anar a Perpenyà, per 
veure·s ab l’emperador sobre la unió de la Es-
gleya.

 19r Setembre del any 
M CCCC XV

Dilluns, a II de setembre, en Barchinona. 
Aquest jorn vench mossèn l’abat de Muntser-
rat, ora baxa.

Dimarts, a III de setembre, en Barchinona. 
Aquest jorn vench mossèn Gilabert de Perpe-
nyà.

Dimercres, a IIII de setembre, en Barchinona. 
Aquest jorn hic partí, ora baxa, en Ramon Be-
renguer de Lorach.

Dijous, a V de setembre, en Barchinona. Aquest 
jorn hic partí mossèn l’abat per anar a Perpe-
nyàb.

 19v Dilluns, a VIIIIo de setembre, en Barchinona. 
Aquest jorn vench en Bernat Blanch de Cervera 
e de Tàrrega e de Muntblanch.

Dissapte, a XIIII de setembre, en Barchinona. 
Exaltacio Sancte Crucis.

 20r Dilluns, a XVI de setembre, en Barchinona. 

a. a continuació ratllat micer.
b. a continuació ratllat Aquest matex jorn tornà mossèn Gi-
labert.

Aquest jorn partí en Ffrancesch de Pera-rossa 
per anar a Vich e a Tremp.

Dimarts, a XVII de setembre, en Barchinona. 
Aquest jorn partí micer Bonanat Pere, missat-
ger, ensemps ab l’onrat en Ramon Dezplà e 
Speraendéu Cardona, per anar a Perpenyà.

Dimercres, a XVIII de setembre, en Barchinona. 
Aquest jorn hic partí mossèn Gilabert.

Dijous, a XVIIIIo de setembre, en Barchinona. 
Aquest jorn entrà en Barchinona la reyna Mar-
garita, qui vench de València. E aquest matex 
dia entrà l’emperador a Perpenyà e fonch-li feta 
gran festa.

Divenres, a XX de setembre, en Barchinona. 
Aquest jorn vench mossèn Gilabert.

Dilluns, a XXIII de setembre, en Barchinona. 
Aquest jorn partí lo senyor en Johan Ros per 
anar Alella.

 20v Dijous, a XXVI de setembre, en Barchinona. 
Aquest jorn hic partí mossèn Gilabert.

Dissapte, a XXVIII de setembre, en Barchinona. 
Aquest jorn vench en Johan Ros de Alella.

 21r Octobre del any M CCCC XV

Dijous, a III de octobre, en Barchinona. Aquest 
dia vench en Ffrancesch de Pera-rossa de 
Tremp.

Dissapte, a V de octobre, en Barchinona. 
Aquest dia vench mossèn Gilabert.

 21v Dijous, a X de octobre, en Barchinona. Aquest 
jorn vencha lo senyor en Ramon Berenguer de 
Lorach, de matí.

Dissapte, a XII de octobre, en Barchinona. 
Aquest jorn hic partí mossèn Gilabert.

Dimercres, a XVI de octobre, en Barchinona. 
Aquest jorn vench mossèn Gilabert.

 22r Dissapte, a XVIIIIo de octobre, en Barchinona. 
Aquest jorn hic partí mossèn Gilabert de Scen-
telles.

Dimercres, a XXIII de octobre, en Barchinona. 
Aquest jorn hic vench mossèn Gilabert de 
Scentelles.

 22v Dilluns, a XXVIII de octobre. Aquest jorn hic 

a. vench interlineat.
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[1416 ]partí lo senyor en Johan Ros per anar Alela. 
Aquest jorn entraren en Barchinona los missat-
gers del rey d’Anglaterra.

Dijous, a XXXI de octobre, en Barchinona. 
Aquest dia vench lo senyor en Johan Ros de 
Alella.

 23v Noembre, M CCCC XV

Dissapte, a VIIIIo de noembre. Aquest jorn partí 
en Ramon Berenguer de Lorach.

 24r Dimercres, a XX de noembre. Aquest dia partí 
en Pere Dezverdaguer per anar a Perpenyà. 
Aquest dia se féu crida o inibició que neguna 
fusta no·y gosàs partir, si donchs no feya segu-
retat de ésser tornada dins IIII meses.

Divenres, a XXII de noembre. Aquest dia passà 
nostre Sant Para devant Barchinona, qui retor-
nava ab III gales del viatge de Perpenyàa. Vench 
nova que·l comte d’Ermanyach [...].

 24v Dijous, a XXVIII de noembre. Aquest dia vench 
lo senyor en Ramon Berenguer de Lorach.

Dissapte, a XXX de noembre. Aquest dia partí 
mossèn Gilabert Sentelles. Aquest die de dis-
sabte foren elegits en consellers de Barchinona 
March Torell, Johan Fivaller, Arnau Deztor-
rent, Galceran Carbó, Johan Buçot.

 25r Deembre del any 
M CCCC XV

Dilluns, a II de deembre. Aquest jorn vench de 
Perpenyà mossèn l’abbat de Muntserrat.

 25v Dilluns, a VIIIIo de deembre. Aquest jorn vench 
mossèn Gilabert de Scentelles.

Digmenge, a XV de deembre. Aquest dia partí 
mossèn Gilabert Sentelles per anar a Sent Cu-
gat, e tornàb.

Dimarts, a XVII de deembre. Aquest dia partí 
mossèn l’abat per anar a Muntserrat.

 26r Digmenge, a XXII de deembre. Aquest dia partí 
lo senyor en Ramon Berenguer de Lorach.

Dilluns, a XXIII de deembre. Aquest dia partí 
mossèn Gilabert de Scentelles.

a. a continuació ratllat Ítem, aquest dia matex.
b. en l’assentament corresponent a dilluns, dia XVI, es llegeix 
ratllat Aquest dia tornà mossèn Gilabert.

1416

Dimecres, a XXV de deembre. Ffestum Nativita 
Domini Nostri Jhesuchristi, anni M CCCC XVI.

 27r Janer de M CCCC XVI

Divenres, a III de janer. Aquest dia partí lo se-
nyor en Ffrancesch de Santceloni.

 27v Divenres, a X de janer, en Barchinona. Aquest 
dia fon poblicada per manament del senyor  
rey, ab veu de crida, la substracció de la obe-
diència del nostre Sant Pare. Aquest dia ma - 
teix vench mossèn l’abbat de Muntserrat.

 28r Dissapte, a XVIII de janer, en Barchinona. 
Aquest die vench mossèn Gilabert Sentelles de 
Cànoves.

Digmenge, a XVIIIIo de janer, en Barchinona. 
Aquest jorn vench en Ramon Berenguer de 
Lorach.

 30r Ffebrer

Dijous, a XXVII de ffebrer, en Barchinona. 
Aquest jorn entrà lo senyor rey en Barchino - 
na, qui vench malaut de Perpenyà.

Dissapte, a XXVIIIIo de ffebrer, any de baxest.

 30v Març

Dilluns, a IX de març, en Barchinona. Aquest 
dia partí lo senyor rey, malaut, de Barchino - 
na, fahent camí en Castella, e partí hora de 
migjorn.

 31r Dimercres, a XVIII de març, en Barchinona. 
Aquest die partiren los missatgers de Barchino-
na qui anaren Agolada, al senyor rey, qui era 
malaut.

Dijous, a XVIIIIo de març, en Barchinona. 
Aquest jorn partí mossèn Gilabert Sentelles.

 31v Dissapte, a XXI de març , en Barchinona. 
Aquest jorn vench mossèn Gilabert.

 32r Abril del any 
M CCCC XVIa

Dijous, a II de abril, en Barchinona. Aquest dia, 
hora de migjorn, morí lo molt alt, excel- 
lent príncep e senyor, lo senyor rey en Ffer-

a. en l’assentament corresponent a dimecres, dia I, es llegeix 
ratllat Aquest dia vengueren los missatgers de Barchinona, 
de Agolada.
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[1416 ] rando, en la vila de Agolada, on jahia de ma-
lautia.

Divenres, a III de abril, en Barchinona. Aquest 
dia partí mossèn Gilabert per anar a la Garriga.

Digmenge, a V de abril, en Barchinona. Aquest 
dia veng mossèn Gilabert.

Dilluns, a VI de abril, en Barchinona. Aquest 
die partí en Johan Ros per anar Alella.

Dimarts, a VII de abril, en Barchinona. Aquest 
die vench lo senyor en Ffrancesch de Santcelo-
ni de Gerona.

Dijous, a VIIIIo de abril, en Barchinona. Aquest 
dia vench lo senyor en Ramon Berenguer de 
Lorach.

Divenres, a X de abril, en Barchinona. Aquest 
dia vench en Johan Ros de Alella.

 32v Dimarts, a XIIII de abril, en Barchinona. Setma-
na Sancta. Aquest dia partí mossèn l’abat, qui 
anà a Muntserrat.

Digmenge, a XVIIIIo de abril, en Barchinona. 
Festum Pasce Resureccionis Domini.

Dilluns, a XX de abril, en Barchinona. Aquest 
dia partí lo senyor en Johan Ros.

 33r Dijous, a XXIII de abril, en Barchinona. Festum 
beati Jorgii. Aquest dia partí micer Johan de 
Prades.

Dissapte, a XXV de abril, en Barchinona. Aquest 
dia vench lo senyor en Johan Rosa.

Dilluns, a XXVII de abril, en Barchinona. Aquest 
dia vench mossèn l’abbat.

 33v Maig

Dijous, a VII de maig, en Barchinona. Aquest 
dia vench micer Johan de Prades.

 34v Dimarts, a XXVI de maig, en Barchinona. 
Aquest jorn partí en Ffrancesch de Pera-rossa 
per anar a Rippoll.

Dissapte, a XXX de maig, en Barchinona. Aquest 
dia vench lo senyor rey n’Alfonso en la ciutat 
de Barchinona. Ítem, aquest matex dia vench 
micer Vicens Padriça.

a. en l’assentament corresponent a diumenge, dia XXVI, es lle-
geix ratllat Aquest dia vench en Johan Ros de la torra.

 35r Juny del any M CCCC XVI

Dimercres, a X de juny, en Barchinona. Aquest 
dia partí lo senyor en Lorach.

 36r Dissapte, a XX de juny, en Barchinona. Aquest 
die vench lo honorable en Ramon Berenguer 
de Lorach.

 37r Juliol del any M CCCC XVI

Dimecres, primer de juliol, en Barchinona. 
Aquest jorn los reverend, noble e honorables 
deputats e hoÿdors de comptes elegiren en de-
putats, per lo trienni esdevenidor qui comen-
sarà lo primer dia d’agost primervinent, lo reve-
rend senyor n’Andreu, bisbe de Barchinona, lo 
molta noble mossèn Ramon de Perellós, ves-
comte de Perellós e de Roda, e lo honorable mi-
cer Ffrancesch Basset, doctor en decrets, ciu-
tadà de Leyda.

Divenres, a X de juliol, en Barchinona. Aquest 
dia partí mossèn Gilabert. Aquest dia los hono-
rables ffrare Johan de Prades, prior del monas-
tir de Santa Anna de Barchinona, en Ramon 
Berenguer de Lorach, donzell, e en Ffrancesch 
de Santceloni, oÿdors de comptes del General, 
elegiren en oÿdors de comptes per lo dit trienni 
esdevenidor los honorables micer Narcís de 
Santdionís, canonge e ardiacha de Leyda, e en 
Johan Dezvalls, ciutadà de Barchinona.

 37v Dimarts, a XIIII de juliol. Aquest jorn prestaren 
jurament, en poder del reverend abbat de 
Muntserrat, lo senyor bisbe de Barchinona e 
micer Narcís de Santdionís e en Johan Dez-
valls, elets en deputats e hoÿdors damuntdits.  
E lo dit en Johan Dezvalls prestà homenatge en 
poder del honorable vaguer de Barchinona.

Dimercres, a XV de juliol. Aquest jorn los dits 
oÿdors elegiren en oÿdor per lo trienni propvi-
nent en Bertran de Vilafrancha, donzell.

Divenres, a XVII de juliol. Aquest dia tornà 
mossèn Gilabert.

 38r Dijous, a XXIII de juliolb. Aquest jorn vench lo 
honorable en Bertran de Vilafrancha, e·s pre-
sentà als senyors deputats, e féu relació que era 
partit de Monblach per venir açí per rahó de 
servir son offici, dimarts, a XXI del present mes 
de juliol. E aprés, dijous, a quatre de ffebrer del 
any M CCCC XVII, fon concordat per lo senyor 
bisbe de Barchinona, per micer Ffrancesch Bas-

a. molt interlineat.
b. a continuació ratllat Aquest jorn prestà jurament lo dit 
Bertran de Vilafrancha en poder del abbat de Muntserrat, e ho-
menatge en poder del honorable sotz-veguer de Barchinona.
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[1416 ]set, deputats, e per micer Narcís de Santdionís, 
per en Johan Dezvalls, oÿdors, que fos fet 
compte al dit Bertran de Vilafrancha de son sa-
lari, del jorn que partí de sa casa e serví son dit 
offici.

Dimercres, a XXVIIIIo, en Barchinona. Aquest 
jorn prestà jurament lo dit Bertran de Vilafran-
cha en poder del abbat de Muntserrat, e home-
natge en poder del honorable sots-veguer de 
Barchinona.
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[1416 ] 1416-1419
DIETARI NÚMERO 2

Folis 39r-112r

 43v Octobre

Divenres, a XVI de octobre. Aquest dia hic partí 
mossèn vescomte de Roda.

Dissapte, a XVII de octobre. Aquest dia tornà lo 
mossèn vescomte.

 45r Noembre del any M CCCC XVI

Dissapte, a VII de noembre. Aquest dia vench 
lo senyor en Bertran de Vilafrancha, oÿdor de 
comptes.

 45v Divenres, a XIII de noembre. Aquest dia pertí lo 
senyor rey de Sent Boy, e fehia gran vent, per 
perlar ab don Johan, son frare, qui era vengut 
de Sicília.

 46r Dijous, a XXVI de noembre. Aquest jorn partí 
mossèna lo vescomte de Roda e de Perellós per 
anar en Rosselló, a mossèn Ponç, frare seu.

Dilluns, a XXX de noembre. Aquest die foren 
elegits en consellers de Barchinona en Luís de 
Gualbes, Johan Ros, Ffrancesch de Conomi-
nes, Thomàs Gerona e en Bernat Serra.

 47v Deembre

Diluns, a XXI dies de deembre. Aquest die 
vench micer Ffrancesch Basset de Leyda, ab sa 
muler.

Dimecres, a XXIII dies de deembre. Aquest die 
vench lo senyor vescomte de la sepultura de 
son frare, mossèn Ponç, que Déus haje. Aquest 
dia partí lo senyor en Bertran de Vilafrancha.

Divendres, a XXV dies de deembre. Ffesta de 
Nadal del any M CCCC XVII.

a. mossèn interlineat.

 39r Agost del any M CCCC XVI

Dilluns, a III d’agost. Aquest dia vench mos-
sèna lo vescomte de Roda e de Perellós, per 
continuar l’offici de deputació.

Dimarts, a IIII d’agost. Aquest dia jurà lo dit 
mossèn vescomte en poder del reverend abbat 
de Muntserrat, e prestà homenatge en poder 
del honorable veguer de Barchinona.

 39v Dimercres, a XVIIIIo d’agost. Aquest dia vench 
lo senyor bisbe del Papa, al qual fon tremès ab 
altres per missatger.

 40r Digmenge, a XXIII d’agost. Aquest dia partí lo 
honorable en Bertran de Vilafrancha. Ítem, 
aquest dia mateix vench micer Ffrancesch Ba-
çetb, deputat, e·s presentà devant los senyors 
deputats, companyons seus, e féu relació que 
era partit de Leyda per venir açí per rahó de ser-
vir son offici, diluns, a XXVII de juliol proppas-
satc. És emperò veritat que·l dit micer Ffran-
cesch, detengut per malaltia dins la vila de 
Cervera, no era pogut venir en Barchinona tro 
en la present jornada, per servir son offici. E 
aprés, dijous, a quatre de ffebrer del any M 
CCCC XVII, fon concordat per lo senyor bisbe de 
Barchinona, per micer Narcís de Santdionís, 
per l’onorable en Bertran de Vilafrancha e per 
en Johan Dezvall, oÿdors, que fos fet compte al 
dit micer Ffrancesch Basset de son salari, del 
jorn que partí de sa casa tro en lo present dia 
que començà servir son dit offici.

 41v Setembre

Dimarts, a XXII de setembre. Aquest dia proposà 
lo senyor rey n’Alfonso lo Parlament en la ciutat 
de Barchinona, en la casa dels preÿcadors.

a. mossèn interlineat.
b. a continuació ratllat per servir.
c. a continuació ratllat E aprés, dijous, a quatre.
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[1417 ]Disapte, a XXVI dies de deembre. Aquest dia, en 
la nit, passà d’esta vida la senyora reyna de Xi-
pra, en Barchinona, al carrer de Mercaders.

Dimarts, a XXVIIIIo dies de deembre. Aquest die 
partí lo senyor vescomte, aprés que fon vengut 
de la sepultura de son frare.

Dimecres, a XXX dies de deembre. Aquest dia 
tornà lo senyor vescomte.

 48r Anno Mo CCCC XVIIo

 49v Janer

Dimarts, a XII de janer. Aquest dia partí mos-
sèna lo vescomte per anar en Rosselló.

Dijous, a XXI de janer. Aquest dia vench lo hono-
rable en Bertran de Vilafranqua de Muntblanch.

 51r Ffebrer del any M CCCC XVII

Digmenge, a VII de ffebrer. Aquest dia vench 
mossèn lo vescomte de Roda.

Dilluns, a VIII de ffebrer. Aquest dia passà d’es-
ta vida en Guillem Dezteix, porter del General 
de Cathalunya.

 52r Dimercres, a XXIIII de ffebrer. Primer dia de 
Coresme e festa de sant Macià.

 53r Març, M CCCC XVII

Disapta, a VI de març. Aquest dia partí mossèn lo 
vescomte per anar a Santa Coloma de Queralt.

 53v Divenres, a XII de març. Aquest dia vench mos-
sèn lo vescomte.

 55r Abril, M CCCC XVII

Dilluns, a V de abril. Aquest diab hic partí lo 
senyor en Bertran de Vilafrancha.

Digmenge, a XI de abril. Ffestum Pasche Re sur-
rec cio nis Domini, hoc anno.

Dimarts, a XIII de abril. Aquest dia partí mossèn 
lo vescomte.

 57r Maig, M CCCC XVII

Digmenge, a VIIIIo de maig. Aquest die vench 
lo senyor en Bertran de Vilafrancha.

a. mossèn interlineat.
b. a continuació ratllat V.
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 59r Juny, M CCCC XVII

Dijous, a III de juny. Aquest jorn vench micer 
Narcís de Sentdionís.

 60r Dijous, a XXIIII de juny. Festum beati Johannis.

 61r Juliol, M CCCC XVII

Digmenge, a IIII de juliol. Aquest dia vench 
mossèn lo vescomte.

Dimarts, a VI de juliol. Aquest dia partí lo ho-
norable en Bertran de Vilafrancha.

 61v Dimarts, a XIII de juliol. Aquest dia partí mos-
sèn vescomte.

 62r Dimercres, a XXVIII de juliol. En aquest dia se 
acabaren les difinicions del(s) pessats e presents 
diputats, qui eren CCV, però stà en veritat que·n 
són felgueren X, que no havíem dels desusdits, 
perquè no fon en culpa nostra.

 64r Agost, M CCCC XVII

Dimecres, a XI dies de agost. Aquest die vench 
lo senyor vescomte de Roda de Rosselló.

Divendres, a XIII dies de agost. Aquest dia partí 
mossèn vescomte.

 66v Setembre

Dijous, a XVI de setembre. Aquest dia passà 
d’esta vida en Bernat Blanch, porter.

Divenres, a XVII de setembre. Aquest dia los re-
verend n’Andreu, bisbe de Barchinona, e los 
honorables micer Ffrancesch Basset, deputats, 
micer Narcís de Santdionís e en Johan Dezvall, 
oÿdors de comptes del General, provehiren e 
comanaren lo offici de porter a·n Johan Prats  
e a·n Bernat Puygdagoles.

 67r Dilluns, a XX de setembre. Aquest dia prestà lo 
sagrament e homenatge que prestar devia, per 
rahó del offici de porter, als reverén n’Andreu, 
bisbe de Barchinona, e honorable en Ffran-
cesch Basset, deputats, en Bernat de Puigdago-
les. Aquest dia matex prestà sagrament e ho-
menatge, per rahó del offici de porter, als 
reverend pare en Christ n’Andreu, bisbe de 
Barchinona, e homenatge en poder del hono-
rable micer Ffrancesch Basset, deputats, en Jo-
han Prats.

Dimarts, a XXI de setembre. Aquest dia vench 
lo honorable en Bertran de Vilafrancha.
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[1418 ] Dimarts, a XXVIII de setembre. Festa de sant 
< a > Miquel.

 68r Octobre, M CCCC XVII

Dijous, a VII de octobre. Aquest dia lo reverent 
senyor n’Andreu, bisbe de Barchinona, los ho-
norables en Ffrancesch Basset, doctor en de-
crets, deputats, e micer Narcís de Santdionís, 
en Bertran de Vilafrancha, donzell, e en Johan 
Dezvall, ciutadà de Barchinona, auditors dels 
comptes del dit General, provehiren en Johan 
Prats e en Bernat de Puigdangoles del ofici de 
porter.

 72r Noembre del any M CCCC XVII

Dimarts, a XXX de noembre. Aquest jorn foren 
elegits en consellers de Barchinona los honora-
bles en Ramon Dezplà, misser Guillem Pere 
Buçot, Galceran Dusay, Ffrancesch de Camós, 
Guillem de Vallsecha.

 73r Deembre, M CCCC XVII

 73v Dimarts, a XIIII de deembre. Aquest dia partí lo 
senyor bisbe, qui anà a Binicarló.

 74r Dijous, a XXIII de deembre. Aquest dia partí lo 
senyor en Bertran de Vilafrancha.

Dissapte, a XXV de deembre. Ffestum Nativita-
tis Domini Nostri Jhesuchristi.

 75v Janer

Dilluns, a X de janer. Aquest partí lo senyor en 
Pere Verdaguer per anar a València.

 76v Digmenge, a XXX de janer. Aquest die vench lo 
senyor en Bertran de Vilafrancha de casa sua, 
on tench festes de Nadal.

 77r Ffabrer de M CCCC XVIII

Dijous, III dia de ffabrer. Aquest jorn partí en 
Bertran de Vilafrancha per anar a Molin de 
Reig, e partí a hora del seny de la oració.

Divendres, IIII dia de ffabrer. Aquest jorn vench 
lo dit en Bertran de Vilafrancha.

Dilluns, a VII de ffabrer. Aquest jorn partí en 
Bertran de Vilafrancha per anar a Spareguera, e 
partí a hora del sol post.

 77v Dijous, a X de ffebrer. Aquest dia vench lo se-
nyor en Bertran de Vilafrancha de Sparaguera.

 78r Digmenge, a XXVII de ffebrer. En aquest dia fon 
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publicat per aretge e blasfamador de Déu, e  
posat en un cadafal en la Seu de Barchinona  
en Prima, moro-de-vaques de Barchinona, lo 
qual se convertí e·s penedí de açò que fet ni  
dit havie, e aprés dinar fon posat en scala, a la 
porta del palau del senyor bisbe.

 79v Març

Dilluns, a XXI de marça. Aquest dia losb se -
nyors deputats, a pregàries dels honorables 
consellers de Barchinona, donaren licència al 
honorable micer Bonanat Perec, advocat del 
General, que puxa anar a la ambaxada que la 
ciutat de Barchinona ha feta al senyor rey. E  
lo dit micer Bonanat Pere ha jaquit en loch  
seu, en lo dit General, micer Pere Dezcoll.

 80r Dimercres, a XXIII de març. Aquest dia partí 
la ambaxada que Barchinona féu al senyor  
rey, qui era en València.

 81r Abril, M CCCC XVIII

Divenres, primer dia d’abril. Aquest dia partí  
lo senyor en Johan Dezvall.

Dilluns, a IIII d’abril. Aquest dia partí en Pere 
Torró, notari, per anar a Leyda e ha Urgell,  
per pendre la informació sobre lo fet d’en  
Beudad.

 81v Dijous, a XXI d’abril. Aquest die entrà en Bar-
chinona un cardenal de papa Martí, com a le - 
gat seu, per explicar se missatgeria al senyor 
rey, qui era en València.

Dilluns, a XXV d’abril. Aquest dia partí misser 
Ffrancesch Basset per anar als banys de Cau - 
les. Aquest dia vench en Pere Torró, notari,  
de Leyda e de Urgell per la informació del fet 
d’en Beuda.

 83v Maig

Divenres, a XIII de maig. Aquest dia partí lo 
senyor en Bertran de Vilafrancha.

Dimarts, a XVII de maig. Aquest dia vench 
micer Ffrancesch Basset de Caldes.

 84r Dimarts, a XXIIII de maig. Aquest dia torna -
ren los missatgers de Barchinona del senyor 
rey, qui era en València.

a. maig al manuscrit.
b. a continuació ratllat deputats.
c. a continuació ratllat que.
d. en l’assentament corresponent a dijous, dia VII, es llegeix 
ratllat Aquest dia vench lo honorable en Guillem de Masdo-
velles.
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[1419 ]Dimercres, a XXV de maig. Aquest dia vench 
mossèn lo vescomte de Roda.

 85r Juny, M CCCC XVIII

Dijous, a II de juny. Aquest dia vench lo senyor 
en Bertran de Vilafrancha.

Dissapte, a IIII de juny. Aquest dia vench lo se-
nyor en Johan Dezvall de València.

 85v Dissapte, a XVIII de juny. En aquest< a > dia 
partí lo senyor vezcomte de Barchinona per 
anar en Ffrança.

 86r Dilluns, a XX de juny. Aquest dia vench lo se-
nyor bisbe.

Dilluns, a XXVII de juny. Aquest dia partí micer 
Ffrancesch Bacet.

 87v Juliol

Dimarts, a XII de juliol. Aquest dia partí lo ho-
norable en Bertran de Vilafrancha.

Dimercres, a XIII de juliol. Aquest dia vench 
mossèn vescomte de Perellós e de Roda.

Dimercres, a XX de juliol. Aquest dia partí lo se-
nyor bisbe de Barchinona per anar a Ceragossa.

 89r Agost, M CCCC XVIII

Dimercres, a X de agost. Aquest dia partí mos-
sèn vescomte, qui anavaa a València.

 91r Setembre, M CCCC XVIII

 91v Dimarts, a XIII de setembre. Aquest dia [lo] ho-
norable mossèn Johan Aymerich, veguer de 
Barchinona, donà licència al discret en Pere Ra-
mis, notari e scrivà de la Deputació del General 
de Cathalunya, de notar, dictar e cloure totes 
cartes reebudes per lo discret en Johan Gacet, 
quòndam, notari e scrivà de la dita Deputació, 
predecessor seu.

 93r Octobre, M CCCC XVIII

Dimercres, a V de octobre. Aquest dia vengue-
ren micer Ffrancesc Basset e·l senyor en Bertran 
de Vilafrancha.

 96r Nohembre del any M CCCC XVIII

Dimarts, a XXII de noembre. Aquest dia vench 
mossèn lo vescomte.

a. a continuació ratllat en.
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Dimercres, a XXX de noembre. Aquest die foren 
elegits en consellers de Barchinona los honora-
bles Johan Fivaller, Arnau Deztorrent, Galce-
ran Carbó, Johan Lull, Gaspar Buçot.

 97r Deembre

Dissapte, a III de deembre. Aquest die vench lo 
senyor bisbe del legat, qui ere a Leyda.

Dissaptea, a X de deembre. Fins per tot lo pre-
sent dia és stat fet compte a mossèn lo vez-
comte de son salari del terç any.

 97v Dimercres, a XIIII de deembre. Aquest dia entrà 
lo legat en Barchinona, vinent del senyor rey, 
de Ffraga e de Leyda.

Dimarts, a XX de deembre. Aquest dia partí lo 
senyor en Bertran de Vilafrancha.

 98r Digmenge, a XXV de deembre del any M CCCC 
XVIIIIo. Ffestum Nativitatis Domini, M CCCC 
XVIIIIo.

Divenres, a XXX de deembre. Aquest dia morí 
l’archabisbe de Terragona, appellat mossèn 
Pere Çagarriga.

Dissabte, a XXXI de deembre, és stat fet compte 
al senyor bisbe de tot son salari, tro per tot lo 
present die, enclosos los dos meses de gràcia 
del terçer any.

 100r Anno Mo CCCCo XVIIIIo

Dilluns, a VIIIIo de janer. Aquest jorn entrà en 
Barchinona lo germà del rey de Xipre.

Dimarts, a X de janer. Aquest dia partí lo senyor 
vescomte per anar a Millars, ab la senyora sa 
muller.

 100v Dimercres, a XVIII de janer. Aquest jorn entrà 
lo senyor rey en Barchinona.

 101r Dijous, a XXVI de janer. Aquest jorn vench lo se-
nyor en Bertran de Vilafrancha.

 102r Ffebrer

Dimercres, a XXII de ffebrer. Ffesta de la Cadira 
de Sant Pere. Aquest dia vench mossèn lo ves-
comte deb Perellós e de Roda.

a. Dissapte interlineat, damunt de Digmenge ratllat.
b. a continuació ratllat Roda e de.
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[1419 ]  103r Mars, M CCCC XVIIIIo

Divenres, a III de març. Aquest dia partí de 
Barchinona lo legat per tornar-se’n al Papa.

 104r Divendres, a XXXI de març. Aquest dia partí 
lo senyor vescomte de Roda.

 105r Abril, M CCCC XVIIIIo

Dimarts, a XI de abril. Aquest dia hic partí lo 
senyor en Bertran de Vilafrancha.

 105v Dilluns, a XXIIII de abril. Aquest dia vench en 
Bertran de Vilafrancha.

 107r Maig, M CCCC XVIIIIo

Dilluns, primer de maig. Aquest die vench 
mossèn lo vescomte.

 107v Dijous, a XVIII de maig. Aquest dia hic partí lo 
senyor bisbe, qui anà a Sant Cugat.

 108r Dijous, a XXV de maig. Aquest dia tornà lo se-
nyor bisbe.

Divenres, a XXVI de maig. Aquest dia partí lo 
senyor bisbe.

Dissapte, a XXVII de maig. Aquest dia partí lo 
senyor vescomte.

 109r Juny, M CCCC XVIIIIo

Divenres, a II de juny. Aquest dia pertí lo hono-
rable en Bertran de Vilafrancha. Aquest dia 
vench lo senyor bisbe.

Dissapte, a III de juny. Aquest dia vench lo se-
nyor vescomte.

Dimercres, a VII de juny. Aquest dia partí lo se-
nyor bisbe.

Dimarts, a XIII de juny. Aquest dia vench lo ho-
norable en Bertran de Vilafrancha.

Dimercres, a XIIII de juny. Aquest dia vench lo 
senyor bisbe.

Dijous, a XV de juny. Festa de Corpore Chris-
ti.

 109v Dissapte, a XVII de juny. Aquest dia pertí lo 
senyor bisbe.

Dilluns, a XVIIIIo de juny. Aquest dia partí lo 
senyor vescomte.

Dimats, a XX de juny. Aquest dia tornà lo se-
nyor vescomte.

Dijous, a XXII de juny. Aquest dia partí lo se-
nyor vescomte per anar a Sant Cugat.

Divenres, a XXIII de junya. Aquest dia vench lo 
senyor vescomte. E aquest mateix dia vench  
lo senyor bisbe.

Dilluns, a XXVI de juny. Aquest dia partí lo se-
nyor en Bertran de Vilafrancha per anar a Sant 
Cugat. E aquest mateix dia tornà.

Dimercres, a XXVIII de juny. Aquest die partiren 
mossèn lo vescomte de Roda, en Bertran de Vi-
lafrancha e en Johan Dezvall per anar a Sant 
Cugat. E aquest mateix dia tornaren.

 111r Juliol, M CCCC XVIIIIo

Dilluns, a III de juliol. Aquest dia vench la galea 
apellada Santa Eulàlia de Pises.

 111v Dilluns, a XVII de juliol. Aquest dia partí lo se-
nyor vescomte.

Dimarts, a XVIII de juliol. Aquest dia partiren 
micer Narcís de Santdionís e en Bertran de Vi-
lafrancha per anar a Sant Cugat.

Dissapte, a XXII de juliol. Aquest dia tornaren 
micer Narcís de Santdionís e en Bertran de Vi-
lafrancha de Sant Cugat.

Dilluns, a XXIIII de juliol. Aquest dia lo senyor 
bisbe de Barchinona e micer Ffrancesch Basset, 
deputats, e los honorables tres oïdors de comp-
tes manaren a mi, Pere Ramis, que continuàs en 
lo present dietari, com ells havien comanat al 
discret en Johan Verdaguer lo libre blau, ape-
llat balans, àlias de generalitats, axí que·l dit Jo-
han Verdaguer hage, d’aquí avant, càrrech de 
scriure e continuar per los senyors deputats lo 
dit libre.

Dimercres, a XXVI de juliol. Aquest dia partiren 
micer Narcís de Santdionís e en Bertran de Vi-
lafrancha per anar a Sant Cugat. E aquest ma-
teix dia tornaren.

 112r Dilluns, a XXXI de juliol. Aquest dia jurà micer 
Narcís Struç, ardiacha major de Terragona,  
oïdor elet dels comptes del General. E aquest 
mateix dia juraren los honorables frare Johan 
de Scarigues, comenador del Masdéu, mossèn 
Galceran de Santmanat e en Lorenç Redon, 
burgès de Perpenyà. Aquest dia vench lo hono-
rable en Lorens Radon.

a. a continuació ratllat Aquest.
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[1419 ]1419-1422
DIETARI NÚMERO 2 

Folis 113r-175r

Dimercres, a XVI d’agost. Aquest die partí fra 
Johan d’Escarrigues per anar a Sant Cugat.

Dijous, a XVII d’agost. Aquest dia vench fra Jo-
han d’Escarrigues de Sant Cugat. E aquest ma-
teix dia vench en Lorenç Rodon. Aquest dia 
fermaren tots los deputats procura a·n Johan 
Verdaguer. Ítem, aquest dia partí lo senyor rey 
de Badalona, on se recullí ab X galeas per anar 
per mar a València.

Dissapte, a XVIIIIo d’agost. Aquest dia partí fra 
Johan de Scarigues.

Digmenge, a XX d’agost. Aquest dia partí en 
Lorenç Rodó per anar a Sant Cugat.

Dilluns, a XXI d’agost. Aquest dia tornà lo ho-
norable en Lorens Radó.

Dimarts, a XXII d’agost. Aquest dia vench fra 
Johan de Scariguesa.

 114r Dissapte, a XXVI d’agost. Aquest dia partí lo se-
nyor en Lorenç Rodó per anar a Sant Cugat, 
per affers del General.

Dilluns, a XXVIII d’agost. Aquest dia partí fra 
Johan d’Ascarigues.

Dijous, a XXXI d’agost. Aquest dia vench lo ho-
norable en Lorens Radon.

 115r Setembre, M CCCC XVIIIIo

Divenres, primer de setembre. Aquest dia 
vench mossèn l’ardiacha de Terragona.

a. en l’assentament corresponent a dimecres, dia XXIII, es lle-
geix ratllat Aquest dia partí lo honorable en Lorens Radon 
per anar a Sant Cugat de Vallers, per affers del General i, al 
marge, sense ratllar no partí; en l’assentament corresponent a 
dijous, dia XXIIII, es llegeix ratllat Aquest dia partí lo hono-
rable en Lorens Radó per anar a Sant Cugat, per affers de la 
casa del General i, al marge, sense ratllar no partí.

 113r Agost, M CCCC XVIIIIo

Dimercres, a II d’agost. Aquest dia jurà lo ho-
norable en Marchdovelles.

Divenres, a IIII d’agost. Aquest dia partí mos-
sèn Galceran de Santmenat.

Digmenge, a VI d’agost. Aquest dia ven lo ho-
norable en Johan del Bosch.

Dilluns, a VII d’agost. Aquest dia partiren los 
honorables fra Johan Esquerigues e·n Lorens 
Radon per anar a Sant Cugat, per instar lo me-
morial tocant reformació d’alguns actes de la 
casa del General. Aquest dia vench mossèn  
Galceran de Santmenat.

Dimarts, a VIII d’agost. Aquest dia jurà en Jo-
han del Bosch, ciutadà de Leyda, en poder  
d’en Guillem de Vilalba, sots-veguer de Bar-
chinona. Aquest dia partí lo senyor Marchdo-
velles. Aquest dia matex tornàa fra Johan de 
Esquerigues.

Dijous, a X d’agost. Aquest dia vench en Lo-
rens Rodon de Sant Cugat, de vespre.

 113v Divenres, a XI d’agost. Aquest dia partí mos -
sèn l’ardiacha de Terragona per anar a Ter-
ragona.

Dissapte, a XII d’agost. Aquest dia partí lo se-
nyor en Lorenç Rodon per anar a Sant Cugat.

Dilluns, a XIIII d’agost. Aquest dia partí fra Jo-
han de Scarigues per anar a Sant Cugat. E 
aquest mateix dia tornà.

Dimarts, a XV d’agost. Aquest dia vench lo se-
nyor en Guillem de Masdovelles.

a. a continuació repetit tornà.
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[1419 ] Digmenge, a III de setembre. Aquest dia vench 
ffra Johan d’Escarigues.

Dilluns, a IIII de setembre. Aquest dia partí lo 
honorable en Lorenç Redon per anar a Per-
penyà.

Dilluns, a XI de setembre. Aquest dia partí en 
Guillem de Masdovelles.

 115v Dimarts, a XII de setembre. Aquest dia partí fra 
Johan de Scarigues per anar a Perpenyà.

Dimecres, a XIII de setembre. Aquest dia tornà 
en Guillem de Masdovelles.

Dijous, a XXI de setembre. Aquest dia vench de 
Perpinyà en Lorens Redon.

Dissapte, a XXIII de setembre. Aquest dia vench 
de Perpinyà frare Johan Scarigues.

 116r Dilluns, a XXV de setembre. Aquest dia partí 
mossèn l’ardiacha per anar a Terragona.

Dimarts, a XXVI de setembre. Aquest dia partí 
lo honorable en Lorens Radon per anar a Sant 
Cugat.

Dimercres, a XXVII de setembre. Aquest dia hic 
partí fra Johan de Scarigues per anar a Sant Cu-
gat.

Dijous, a XXVIII de setembre. Aquest dia tornà 
fra Johan de Scarigues. Aquest dia vench lo se-
nyor rey de València, ab XVIII galeres e una gali-
ota, e fon-li fet pont devant la Lotge.

Dissapte, a XXX de setembre. Aquest dia partí 
fra Johan de Scarigues per anar a Sant Cugat.

 117r Octobre, M CCCC XVIIIIo

Dimarts, a III de octobre. Aquest dia vench fra 
Johan de Scarigues.

Dimercres, a IIII de octobre. Festum sancti 
Ffrancisci. Aquest (dia) partí lo senyor en Jo-
han del Bosch per anar a Leyda.

Dijous, a V de octobre. Aquest dia vench lo ho-
norable en Lorenç Redona.

 117v Dilluns, a XVI de octobre. Aquest dia partiren 
los honorables fra Johan d’Escarigues e Lorens 

a. en l’assentament corresponent a dissabte, dia XIIII, es llegeix 
ratllat Aquest dia partiren los honorables fra Johan d’Esque-
rigues e Lorens Radon, qui anaren a la Cort, a Sant Cugat, per 
affers propis del General, per lo fet de la Seu d’Urgell.

Rodon, qui anaren a la Cort, a Sant Cugat, per 
affers propis del General, per lo fet de la Seu 
d’Urgell.

Dijous, a XVIIIIo de octobre. Aquest dia torna-
ren los dits fra Johan d’Escarrigues e Lorens 
Redon.

Diluns, a XXIII de octubre. Aquest dia partí en 
Lorenç Rodon per a Sant Cugat.

Dimarts, a XXIIII de octubre. Aquest dia vench 
mossèn lo ardiacha de Terragona.

Dijous, a XXVI de octubre. Aquest dia vench en 
Lorens Rodon de Sant Cugat.

Divenres, a XXVII de octubre. Aquest dia vench 
lo honorable en Johan del Bosch de Leyda.

Dissapte, a XXVIII de octubre. Aquest dia partí 
lo senyor en Lorenç Redon per anar a Sant Cu-
gat e a Perpinyà.

 118r Noembre, M CCCC XVIIIIo

Divenres, a III de noembre. Aquest dia partí fra 
Johan de Scarigue per anar a Sant Cugat.

Dissapte, a IIII de noembre. Aquest dia vench 
fra Johan de Scarigues.

Dimercres. a VIII de noembre. Aquest dia partí 
fra Johan de Esquerigues. Anava al prior de 
Cathalunya.

 118v Divenres, a XVII de noembre. Aquest dia vench 
lo honorable en Lorens Radon de la vila de Per-
penyà.

Dissapte, a XVIII de noembre. Aquest dia partí 
lo dit Lorens Radon per anar a Sant Cugat.

Dijous, a XXIII de noembre. Aquest dia vench lo 
honorable en Lorens Redon dea Sent Cugatb.

 119r Dilluns, a XXVII de noembre. Aquest dia partí 
lo honorable en Lorenç Redon per anar Sant 
Cugat.

Dimarts, a XXVIII de noembre. Aquest dia 
vench fra Johan de Scarigues del prior de Ca-
tha lunya.

Dijous, a XXX de noembre. Aquest die foren ele-

a. a continuació ratllat Perpinyà.
b. en l’assentament corresponent a dissabte, dia XXV, es llegeix 
ratllat Aquest (dia) partí l’onorable en Lorens Redon per 
anar a Sent Cugat.
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Johan Ros, Pere de Sentcliment Thomàs Ge-
rona, Galceran de Gualbes, Guillem Dezsoler.

 120r Deembre, M CCCC XVIIIIo

Dissapte, a II de deembre. Aquest dia vench lo 
honorable en Lorenç Redon dea Sant Cugat.

Dilluns, a IIII de deembre. Aquest dia partí lo 
senyor en Lorenç Redó per anar a Sant Cugat.

Dissapte, a VIIIIo de deembre. Aquest dia vench 
lo senyor en Lorens Redon de Sant Cugat.

 120v Dilluns, a XI de deembre. Aquest dia partí lo se-
nyor en Lorens Redon per anar a Sant Cugat. E 
aquest mateix dia hi anà fra Johan de Scarigues.

Dimercres, a XIII de deembre. Festa de Santa 
Lúcia. Aquest dia partí en Johan del Bosch per 
anar a Leyda.

Dijous, a XIIII de deembre. Aquest dia vench lo 
honorable en Lorens Radon de Sant Cugat, e 
lo dit fra Johan.

Dilluns, a XVIII de deembre. Aquest dia partí fra 
Johan de Scarigues per anar a Sant Cugat. E 
aquest mateix dia hi anà lo honorable en Lo-
renç Redon, e açò per letra que hagueren del 
senyor rey, la qual és en la cuberta del present 
dietari, la data de la qual és a Sant Cugat de 
Vallès, a XVII dies del present mes de deembre. 
Aquest dia matex vingueren los honorables fra 
Johan de Squerigues e Lorens Radon.

Dimarts, a XVIIIIo de deembre. Aquest die pro-
rogà lo rey les Corts a Tortosa, a XV de janer 
propvinentb.

 121r Dilluns, a XXV de deembre. Ffestum Nativitatis.

Dimercres, a XXVII de deembre. Aquest dia partí 
lo honorable en Lorens Radon per anar a  
Gerona.

Dissapte, a XXX de deembre. Aquest dia tornà 
lo honorable en Lorens Rodon.

 123r Anno a Nativitate 
Domini Mo CCCCo XXo

 123v Dilluns, a XV de janer. Aquest dia partí l’onora-

a. a continuació ratllat Perpenyà.
b. en l’assentament corresponent a dimecres, dia XX, es llegeix 
ratllat Aquest die vengueren los honorables fra Johan d’Es-
querigues e en Lorens Radon.
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ble en Lorenç Redon per anar a Tortosa. 
Aquest dia vench l’onorable en Johan del 
Bosch de Leyda.

Dimarts, a XVI de janer. Aquest dia partiren l’o-
norable frare Johan d’Escarigues e en Pere Ven-
tosa per anar a Tor(to)sa, los quals se’n aporta-
ren XL mília florins al senyor rey.

 125v Ffabrer del any M CCCC XX

Dissapte, a X de ffebrer. Aquest die vengueren 
l’onorable frare Johan d’Escarigues e en Pere 
Ventosa de Tortosa, on havien portats los XL 
mília florins al senyor rey.

Digmenge, a XI de ffebrer. Aquest dia partí 
mossèn l’ardiacha per anar a Terragona.

Dijous, a XV de ffebrer. Aquest jorn partí l’ono-
rable en Johan del Bosch per anar a Leyda.

 126r Dimercres, a XXI de ffebrer. Prima dies Quadra-
gesime. Aquest dia partí mossèn lo comenador 
per anar a Tortosa, per portar la resta dels XX 
mília florins d’aquells LX mília qui són stats 
atorgats prestar al senyor rey per la Cort de Ca-
tha lunya ajustada a Sant Cugat de Vallès, e los 
quals deu distribuir ensemps ab en Bernat Sir-
vent, loctinent de tresorer, en les necessitats  
del dit senyor e per altres affers del General. 
Aquest dia vench mossèn l’ardiacha de Ter ra-
go na.

 126v Març, M CCCC XX

Divendres, primer dia de març. Aquest die ha 
XVI anys que periren VIII naus en la plage de 
Barchinona.

Dissapte, a II de març; digmenge, a III de març; 
diluns, a IIII de març. En aquests III dies fon 
gran fortuna en la plage de la mar de Barchino-
na, de què periren VI naus, çoa és, la nau d’en 
Pujalt, la nau dels barquers, la nau dels bisca-
hins, la nau d’en Olomar, la nau d’en Bertran e 
la cocha d’en Font.

Dissapte, a VIIIIo de març. Aquest dia vench 
l’onorable en Johan del Bosch de Leyda.

 128r Abril, M CCCC XX

Dimecres, a III de abril. Aquest dia partí lo se-
nyor en Johan del Bosch per anar a Leyda.

Dicmenge, a VII de abril. Ffestum Pasce Re sur-
rec cionis Domini Nostri Jhesuchristi.

a. ço és interlineat.
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ciada e rompuda la Cort que·l senyor rey n’Al-
fonso, ara regnant, celebrava als cathalans en la 
ciutat de Tortosa, e açò per tant com lo dit se-
nyor no ha volgut passar lo capítol que·ls stran-
gers fossen fora de son servey.

 128v Dissapte, a XX de abril. Aquest dia vench lo ho-
norable en Johan del Bosch de Leyda.

 129r Dissapte, a XXVII de abril. Aquest dia vench lo 
honorable en Lorens Redon de les Corts, qui·s 
celebraven a Tortosa.

Diluns, a XXIX de abril. Aquest dia vench fra Jo-
han d’Escarigues de les Corts de Tortosa.

 130r Maig, M CCCC XX

Dimercres, primer de maig. Aquest jorn partí 
l’onorable en Lorenç Redon per anar a Per-
pinyà.

Divenres, a III de maig. Aquest jorn partí fra 
Johan d’Escarigues per anar al senyor rey.

Dilluns, a XIII de maig. Aquest dia partí lo se-
nyor rey n’Alfonso, ara regnant, del port dels 
Alfachs per anara visitar los seus regnes de Ma-
llorcha, de Sicília e de Sardenya, ab XXV galeres. 
E alguns jorns aprés s’ic sabé que lo dit senyor 
rey havie posat setje a Bonifaci.

 130v Dimarts, a XXI de maig. Aquest dia partí l’ono-
rable en Johan del Bosch per anar a Leyda.

Digmenge, a XXVI de maig. Ffestum Pentecostes.

Divendres, a XXXI de maig. Aquest dia partí 
mossèn l’ardiacha per anar a Terragona.

 131r Juny, M CCCC XX

Dissapte, primer de juny. Aquest dia partí mos-
sèn Galceran de Santmenat, ab la galera del 
comte de Quirra, per acompanyar la senyora 
rey na dona Yolant a Blanes.

Diluns, a III< I > de juny. Aquest dia vench 
mossèn Galceran de Blanes.

Dimecres, a V de juny. Aquest dia partí lo se-
nyor en Guillem de Masdovelles. Aquest dia fo 
a la Spluga de Ffrancholí mossèn lo comana-
dor, revenint de Çaragoça e de la senyora reyna, 
a qui era stat tramès e, per tant, com lo temps 
erab pestilencial en Barchinona, no hic volch 

a. a continuació ratllat ab.
b. era interlineat.

entrar, mas tramès lo memorial ab certes letres 
responsives a la dita senyoraa.

Dimecres, a XII de juny. Aquest dia vench lo ho-
norable en Guillem de Masdovelles.

Dissapte, a XV de juny. Aquest dia partí mossèn 
en Galceran per anar a Muntserrat, e fon hic en 
loch seu l’onorable en Guillem de Masdovelles.

 131v Diluns, a XVII de juny. Aquest dia tornà mossèn 
Galceran de Santmenat de Muntserrat.

Dissapte, a XXII de juny. Aquest dia partí mos-
sèn Galceran de Sentmanat, e lo dit die hic fon 
en loch seu l’onorable en Guillem de Masdo-
velles.

Diluns, a XXIIII de juny. Aquest dia fon la festa 
de sant Johan.

Dimarts, a XXV de juny. Aquest die hic fonb l’o-
norable en Guillem de Masdovelles.

Dimecres, a XXVI de juny. Idem, dictus Guil-
lelmus.

Dijous, a XXVII de juny. Idem, dictus Guil-
lelmus.

Divendres, a XXVIII de juny. Idem, dictus Guil-
lelmus. Aquest dia partí en Pere Ventosa, de or-
dinació e manament dels honorables diputats, 
per anar a Seragoça, per presentar a la senyora 
reyna e a son consell una supplicació.

Dissapte, a XXIX de juny. Ffestum beati Petri, 
apostoli.

 132r Juliol, M CCCC XX

Diluns, primer de juliol. Idem, dictus Guil-
lelmus.

Dimarts, a II de juliol. Idem, dictus Guillelmus.

Dimecres, a III de juliol. Idem, dictus Guil-
lelmus.

Dijous, a IIII de juliol. Idem, dictus Guillelmus. 
Comparech dictus Guillelmus aquest die.

Divendres, a V de juliol. Idem, dictus Guillel-
mus. Item, die veneris comparuit.

a. en l’assentament corresponent a divendres, dia VII, es llegeix 
ratllat Aquest dia vench lo honorable fra Johan d’Escari-
gues del senyor rey e de la senyora reyna.
b. a continuació ratllat en Guillem.
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lelmus.

Diluns, a VIII de juliol. Idem, dictus Guil-
lelmus.

Dimarts, a VIIIIo de juliol. Idem, dictus Guil-
lelmus.

Dimecres, a X de juliol. Idem, dictus Guil-
lelmus.

Dijous, a XI de juliol. Idem, dictus Guil-
lelmus.

Divendres, a XII de juliol. Idem, dictus Guil-
lelmus.

Dissapte, a XIII de juliol. Ffestum beate Mar-
garite.

Diluns, a XV de juliol. Idem, dictus Guillelmus.

Dimarts, a XVI de juliol. Idem, dictus Guil-
lelmus.

 132v Dimecres, a XVII de juliol. Idem, dictus Guil-
lelmus.

Dijous, a XVIII de juliol. Idem, dictus Guil-
lelmus.

Divendresa, a XVIIIIo de juliol. Idem, dictus Gui-
llelmus.

Dissapte, a XX de juliol. Idem, dictus Guil-
lelmus.

Diluns, a XXII de juliol. Festum beate Marie 
Magdalene.

Dimarts, a XXIII de juliol. Idem, dictus Guil-
lelmus.

Dimecres, a XXIIII de juliol. Idem, dictus Guil-
lelmus.

Dijous, a XXV de juliol. Festum sancti Jacobi et 
sancti Cucu pha tis.

Divendres, a XXVI de juliol. Festum sancte 
Anne.

Dissapte, a XXVII de juliol. Idem, dictus Guil-
lelmus.

Diluns, a XXIXo de juliol. Idem, dictus Guil-
lelmus.

a. Divendres interlineat, damunt de Dijous ratllat.

Dimarts, a XXX de juliol. Ffestum sanctorum 
Ebdon e Sennent.

Dimecres, a XXXI de juliol. Idem, dictus Guil-
lelmus.

 133r Agost, M CCCC XX

Dijous, primer de agost. Festum apostolorum 
sanctorum Petri et Ffelicis. Aquest dia vench en 
Pere Ventosa de Ceragoça.

Divendres, a II del dit mes. Idem, dictus Guil-
lelmus.

Dissabte, a III del dit mes. Idem, dictus Guillel-
mus. Aquest dia fon donada licència per lo ho-
norable en Guillem de Masdovelles e·n Galce-
ran Materó que fes dita al dit honorable 
Guillem de Masdovelles de cent florins en la 
taula, per acorriment de son salari.

Diluns, a V del dit mes. Ffestum beati Do -
minici.

Dimarts, a VI del dit mes. Idem, dictus Guil-
lelmus.

Dimecres, a VII del dit mes. Idem, dictus Guil-
lelmus.

Dijous, a VIII del dit mes. Idem, dictus Guil-
lelmus.

Divendres, a VIIIIo del dit mes. Idem, dictus 
Guillelmus.

Dissabte, a X del dit mes. Festum beati Lauren-
cii.

Diluns, a XII del dit mes. Idem, dictus Guil-
lelmus.

Dimarts, a XIII del dit mes. Idem, dictus Guil-
lelmus.

Dimecres, a XIIII del dit mes. Idem, dictus Guil-
lelmus.

Dijous, a XV del dit mes. Festum Beate Marie.

 133v Divendres, a XVI del dit mes. Idem, dictus Guil-
lelmus.

Dissapte, a XVII del dit mes. Idem, dictus Guil-
lelmus. Aquest die anà en Pere Ventosa a Hos-
talrich, on eren los diputats, per haber albarans 
signats.

Diluns, a XVIIIIo del dit mes. Idem, dictus Guil-
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Hostalrich.

Dimarts, a XX del dit mes. Idem, dictus Guillel-
mus. Ffestum beati Bernardi.

Dimecres, a XXI del dit mes. Idem, dictus Guil-
lelmus.

Dijous, a XXII del dit mes. Idem, dictus Guil-
lelmus.

Divendres, a XXIII del dit mes. Aquest dia 
vench glànola al honorable en Guillem de Mas-
dovelles, de què·s hac a jaure.

 134r Setembre, M CCCC XX

Divendres, a VI del dit mes. Aquest dia passà 
d’esta vida l’onrat n’Arnau Çabastida.

Diluns, a VIIIIo del dit mes. Aquest dia fon feta 
sepultura al cors del honrat n’Arnau Çabastida. 
Aquest dia començà de exir de casa lo honora-
ble en Guillem de Masdovelles, guarit per grà-
cia de Déu de la glànola, e·s presentà en la casa 
de la Deputació.

Dimarts, a X del dit mes. Idem, dictus Guillel-
mus de Masdovelles.

 134v Dimecres, a XI del dit mes. Idem, dictus Guil-
lelmus.

Dijous, a XII del dit mes. Idem, dictus Guil-
lelmus.

Divendres, a XIII del dit mes. Idem, dictus Guil-
lelmus. Aquest jorn vench l’onorable mossèn 
Galceran de Santmenat de Massella, on era anat 
ab la senyora reyna dona Yolant, loa qual, per 
cert accident que pres en sa venguda, no·s poch 
presentar en la casa on se té l’offici de la Depu-
tació.

Dissapte, a XIIII del dit mes. Ffestum Exaltacio-
nis Sancte Crucis.

 135r Dimarts, a XXIIII del dit mes. Aquest die féu 
personal residència lo dit honorable mossèn 
Galceran de Sentmanat en servir son offici, 
aprés que fon guarit del accident que pres en la 
sua venguda de Proença, on era anat ab la se-
nyora reyna donab Yolant, e·s presentà en la 
casa on se té l’offici de la Deputació.

a. a continuació ratllat e detengut de terçana, covench-li 
star en casa fins a XXIIII del present.
b. dona Yolant interlineat.

Dimecres, a XXV del dit mes. Idem, dictus Galce-
randus.

Dijous, a XXVI del dit mes. Idem, dictus Galce-
randus.

Divendres, a XXVII del dit mes. Idem, dictus 
Galcerandus.

Dissapte, a XXVIII del dit mes. Idem, dictus ho-
norabilis Galcerandus.

Diluns, a XXX del dit mes. Festum beati Gero-
nimi. Idem, dictus honorabilis Galcerandus.

 135v Octobre, M CCCC XX

Dimarts, primer de octubre. Idem, dictus Gal-
cerandus.

Dimecres, a II del dit mes. Idem, dictus Galce-
randus.

Dijous, a III del dit mes. Idem, dictus Galceran-
dus. Aquest die donà licència lo honorable en 
Galceran de Sentmanat a·n Galcerana de Mate-
ró que pogués fer dir a la taula a·n Johan Pujol 
vuit florins, en paga prorata dels salaris que li 
són deguts per lo General.

Divendres, a IIII del dit mes. Festum sancti 
Ffrancisci. Aquest dia partí en Guillem de Mas-
dovelles per anar en Pellars.

Dissapte, a V del dit mes. Idem, dictus Galce-
randus. Aquest dia mossèn Galceran de Sent-
manat manà a mi, Pere Ramis, notari e scrivà 
del offici de la Deputació del dit General, que 
ell, attès que en Pere Janer, qui habitave en la 
casa on se exerceix l’offici de la dita Deputació, 
per guarda de aquella e de les scriptures e altres 
coses qui són reservades en la dita casa, havia 
mudada sa habitació de la dita casa en altre al-
berch, que havia logat en la ciutat de Barchino-
na, comanave a·nb Pere Ventosa, notari e aju-
dant de la scrivania del dit offici, ab e de consell 
de micer Bonanat Pere, advocat del dit Gene-
ral, la habitació e guarda de la dita casa, scriptu-
res e altres coses damuntdites, volent que 
aquesta comissió duràs tant e fins que per los 
senyors condeputats seusc e per ell ne fos en al-
tra manera provehit, e no pus avant.

Diluns, a VII del dit mes. Idem, dictus honorabi-
lis Galcerandus.

a. a continuació ratllat Sentmanat.
b. a·n interlineat, damunt de al dit ratllat.
c. a continuació ratllat ne fos en.
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bilis Galcerandus.

Dimecres, a VIIIIo del dit mes. Idem, dictus ho-
norabilis Galcerandus.

Dijous, a X del dit mes. Idem, dictus honorabilis 
Galcerandus.

 136r Divendres, a XI del dit mes. Idem, dictus honora-
bilis Galcerandus.

Dissapte, a XII del dit mes. Idem, dictus honora-
bilis Galcerandus.

Diluns, a XIIII del dit mes. Idem, dictus honora-
bilis Galcerandus.

Dimarts, a XV del dit mes. Idem, dictus honora-
bilis Galcerandus.

Dimecres, a XVI del dit mes. Aquest jorn vench 
accident de febra a mossèn Galceran de Sant-
menat.

Divendres, a XVIII del dit mes. Ffestum beati 
Luche.

Dicmenge, a XX del dit mes. Aquest jorn fon 
novi en Pere Janer, notari.

 136v Diluns, a XXI del dit mes. Ffestum XI Milia Vir-
ginum.

Dimecres, a XXIII del dit mes. Ffestum Transla-
cionis beate Eulalie.

Dijous, a XXIIII del dit mes. Aquest jorn vench 
micer Vicens Pedriça de Agualada.

Diluns, a XXVIII del dit mesa. Aquest jorn 
vench lo honorable en Guillem de Masdovelles  
de Pallàs.

Dimarts, a XXIX del dit mes. Aquest jorn co-
mençà de exir de casa lo honorable mossèn Gal-
ceran de Sentmanat, qui per raó de accident de 
febra havia stat alguns dies que no·s era pogut 
presentar en l’offici.

Dimecres, a XXX del dit mesb. Aquest jorn se 
presentà lo dit mossèn Galceran.

Dijous, a XXXI del dit mes. Idem, dictus honora-
bilis Galcerandus.

a. a continuació ratllat Ffestum XI Milia Virginum.
b. a continuació ratllat Ffestum Translacionis beate Eulalie.

 137r Noembre, M CCCC XXa

Divendres, a I del dit mes. Festum Omnium 
Sanctorum.

Dissapte, a II del dit mes. Comemoracio Fide-
lium. Aquest jorn se presentà lo dit mossèn 
Galceranb.

Diluns, a IIII del dit mes. Idem, dictus honorabi-
lis Galcerandus. Aquest jorn mossèn Galceran 
de Sentmanat, deputat, donà licència a·n Gal-
ceran de Materó que, sens cautela, pogués fer 
dir a la taula al honorable en Guillem de Mas-
dovelles C florins, en acorriment de son salari 
degut e devedor.

Dimarts, a V del dit mes. Idem, dictus honorabi-
lis Galcerandus.

Dimecres, a VI del dit mes. Festum sancti Se-
verii.

Dijous, a VII del dit mes. Idem, dictus honorabi-
lis Galcerandus.

Divendres, a VIIIo del dit mes. Idem, dictus ho-
norabilis Galcerandus.

Dissapte, a IXo. Festum Passio Imaginis.

 137v Dicmenge, a X del dit mes. Aquest dia vench 
mossèn lo comanador del Masdéu de Per - 
penyà.

Diluns, a XI del dit mes. Festum sancti Martini.

Dimarts, a XII del dit mes. Idem, dicti comenda-
tor et Galcerandus de Sanctominato.

Dimecres, a XIII del dit mes. Idem, dictus Galce-
randus de Sanctominato. Aquest die partí mos-
sèn lo comanador del Masdéu per anar a la Es-
pluga de Ffrancolí.

Dijous, a XIIII del dit mes. Idem, pretactus Gal-
cerandus de Sanctominato. Aquest dia partí l’o-
norable en Guillem de Masdovelles per anar a 
Vilafrancha de Penedès.

Divendres, a XV del dit mes. Idem, dictus Galce-
randus de Sanctominato.

Dissapte, a XVI del dit mes. Idem, dictus Galce-
randus de Sanctominato.

a. a continuació ratllat Dijous, primer de octubre, noem-
bre. Festum Omnium Sanctorum.
b. en l’assentament corresponent a diumenge, dia III, es llegeix 
ratllat Idem, dictus honorabilis Galcerandus.
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Sedis Barchinone.

Dimarts, a XIX del dit mes. Idem, dictus Galce-
randus de Sanctominato.

Dimecres, a XX del dit mes. Idem, dictus Galce-
randus de Sanctominato.

Dijous, a XXI del dit mes. Idem, dictus Galce-
randus de Sanctominato. Aquest dia l’onorable 
en Guillem de Masdovelles vench de Vilafranc-
ha de Penedès.

 138r Divendres, a XXII del dit mes. Idem, dictus Gal-
cerandus de Sanctominato.

Dissapte, a XXIII del dit mes. Idem, dictus Gal-
cerandus de Sanctominato.

Diluns, a XXV del dit mes. Festum sancte Cateri-
ne.

Dimarts, a XXVI del dit mes. Idem, dictus Galce-
randus de Sanctominato.

Dimecres, a XXVII del dit mes. Idem, dictus Gal-
cerandus de Sanctominato.

Dijous, a XXVIII del dit mes. Idem, dictus Galce-
randus de Sanctominato.

Dissapte, a XXX del dit mes. Festum sancti An-
dree. Aquest jorn vench fra Johan de Scarigues 
de la Splugue de Francholí. Aquest die vench lo 
honorable en Lorenç Redó de Perpinyà.

Aquest die foren elegits en consellers de 
Barchinona los honorables en Ffrancesch de 
Conomines, Johan Dezvall, Johan Buçot, Gui-
llem Romeu, Ffrancesch Dezplà.

 138v Deembre

Dijous, a V del dit mes. Aquest die vench l’ono-
rable en Johan Dezbosch de Leyda.

Diluns, a VIIIIo del dit mes. Aquest dia vench 
mossèn l’ardiacha de Terragona.

 139v Dissapte, a XXI del dit mes. Festum sancti Tho-
me. Aquest dia partí lo honorable en Lorens 
Redon per tenir festes a Perpenyà.

Dimecres, a XXV del dit mes. Festum Nativitatis 
Domini Nostri Jhesuchristi.

Divenres, a XXVII del dit mes. Aquest dia partí 
lo honorable en Guillem de Masdovelles.
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 140r Anno a Nativitate 
Domini Mo CCCCo XXIo

Dimercres, primer de janer. Aquest jorn fon 
dada licència per los senyors deputats a·n Gal-
ceran de Materó que faés dita a la taula a·n Jo-
han Pujol, notari, de XX florins, no constrastant 
haja la àpocha en sa forma.

Dimercres, a VIII de janer. Aquest dia vench lo 
honorable en Guillem de Masdovelles.

 140v Divenres, a X de janer. Aquest jorn se presenta-
ren devant los senyors deputats los honorables 
micer Narcís de Sentdionís, mossèn Jacme 
March e micer Guillem Pere Buçot, inquisidors 
ordonats per la Cort contra aquells qui hauran 
infringides les constitucions.

Dissapte, a XI de janer. Aquest jorn se presentà 
devant los senyors deputats lo honorable en 
Bertran de Vilafrancha, inquisidor.

Dilluns, a XIII de janer. Aquest die vench lo ho-
norable en Lorens Redon de Perpinyà.

Dimercres, a XV de janer. Aquest dia partí en 
Pere Torró, qui anà de part de deputats e dels 
sis jutges inquisidors al abbat del Stany, qui era 
a la sua casa que ha prop Cambrils.

 141r Dissapte, a XVIII de janer. Aquest jorn se pre-
sentà devant los senyors deputats micer Ffran-
cesch Castelló, I dels dits inquisidors.

Digmenge, a XVIIIIo de janer. Aquest jorn vench 
mossèn l’abat del Stany e lo dit Pere Torró,  
notari.

Dimarts, a XXI de janer. Aquest die fo elegit per 
instigador dels honorables inquisidors jutges  
lo discret en Pere Salom, notari, e appar en lo 
procés.

 141v Dijous, a XXX de janer. Aquest dia partí micer 
Ffrancesch Castelló de Barchinona per anar a 
Perpinyà.

Divenres, a XXXI de janer. Aquest dia partí loa 
honorable en Bertran de Vilafrancha de Barchi-
nona per anar a Muntblanch.

 142r Ffebrer, any M CCCC XXI

Dilluns, a III de ffebrer. Garda què diu baix, la 
jornada pus propvinent.

Dimarts, a IIII de ffebrer. Ffestum Carniprivii. 

a. lo interlineat, damunt de micer ratllat.
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[1421 ]Aquest dia anà en Bernat de Puigdangoles a 
Vich, per emparar a instància delsa deputats 
los béns del reverent n’Alfonso, bisbe de Vich, 
qui era passat d’esta vida lo diluns proppassat, 
per cert deute que deu al General; e, de fet, 
portà translat de les empares, lo qual és en les 
cubertes del present dietari. Aquest jorn partí 
lo honorable en Guillem de Masdovelles per 
anar a Costantí.

Dimercres, a V de ffebrer. Prima Quadra-
gesima.

Divenres, a VII de ffebrer. Aquest dia partí 
mossèn lo comanador per anar a la Spluga de 
Ffrancholí, per ésser a una semblea convocada 
per lo prior de Cathalunya. Aquest dia vench 
en Bernat de Puigdangoles de Vich, on era  
anat per manament dels deputats.

Digmenge, a VIIIIo de ffebrer. Aquest die partí 
mossèn l’abat del Stany de Barchinona.

 142v Dimarts, a XI de ffebrer. Aquest jorn vench lo 
honorable en Guillem de Masdovelles de Cos-
tantí. Aquest die vench micer Ffrancesch Cas-
telló de Perpinyàb.

Dissapte, a XV de ffebrer. Aquest dia partí 
mossèn Lorenç Redon per anar a Perpenyà.

Digmenge, a XVI de ffebrer. Aquest dia vench 
mossèn lo comanador de la Spluga de Fran-
cholíc.

 143r Dimercres, a XVIIIIo de ffebrer. Aquest dia 
partí en Johan Prats, porter, per anar a Pallars e 
en altres parts, per recaptar deutes del General. 
Aquest dia partí mossèn Galceran de Sentma-
nat per anar a Tortosa, a la senyora reynad, ab 
cert memorial e letra de creença del(s) senyors 
deputats e oïdorse. Partí ab ell en Pere Ven -
tosa.

Dissapte, a XXII de ffebrer. Aquest die vench en 
Bertran de Vilafranca.

 143v Dimercres, a XXVI de ffebrer. Aquest dia partí 
mossèn l’ardiacha per anar a Terragona.

a. dels deputats interlineat.
b. en l’assentament corresponent a dimecres, dia XII, es llegeis 
ratllat Aquest dia vench micer Ffrancesch Castelló de Per-
pinyà; en l’assentament corresponent a divendres, dia XIIII, es 
lle geix ratllat Aquest dia partí mossèn Lorenç Rodon per 
anar a Perpinyà.
c. en l’assentament corresponent a dilluns, dia XVII, es llegeix 
ratllat Aquest die vench mossèn lo comanador de la Spluga 
de Ffrancolí.
d. reyna interlineat.
e. oïdors interlineat, damunt de amenà-sse’n en ratllat.

Divenres, a XXVIII de ffebrer. Aquest die co-
mençà a servir en Pere Puig per porter als hono-
rables inquisidors del principat de Cathalunya.

 144r Març, M CCCC XXI

Dissapte, primer de març. Aquest dia vench lo 
senyor en Lorens Radon de Perpenyà, e manà 
madona sa muller.

Dimarts, a IIII de març. Aquest dia vench mos-
sèn l’ardiacha de Terragona.

 144v Dimarts, a XI de març. Aquest dia vench mos-
sèn Galceran de Satmenat e en Pere Ventosa ab 
ell, de Tortosa.

Divenres, a XIIII de març. Aquest dia partí lo 
honorable en Johan del Bosch per anar a Leyda.

 145v Dissapte, a XXVIIIIo de març. Aquest dia partí lo 
honorable en Guillem de Masdovelles per anà a 
Vilafrancha.

Digmenge, a XXX de març. Aquest dia vench lo 
honorable en Johan del Bosch de Leyda.

 146r Abril, M CCCC XXI

Dijous, a III de abril. Aquest dia vench lo hono-
rable en Guillem de Masdovelles de Vila-
francha.

Divenres, a IIII de abril. Aquest dia partí mos-
sèn lo comanador.

Dissapte, a V de abril. Aquest dia vench mossèn 
lo comanadora.

 146v Dimarts, a XV de abril. Aquest dia vench en Jo-
han Prats, porter.

 147r Divenres, a XVIII de abril. Aquest dia partí mos-
sèn Galceran de Santmenat. E aquest mateix 
dia tornà.

Dilluns, a XXI de abril. Aquest dia se començà 
tenir lo Parlament a Tortosa, per la senyora re-
yna dona Maria convocat.

Dimercres, a XXIII de abril. Aquest dia partí lo 
honorable micer Narcís de Sentdionís, un dels 
insquisidors, per anar, segons dix, a Gerona.

Dijous, a XXIIII de abril. Aquest dia partí mos-
sèn Galceran de Sentmanat per anar en Em-
purdà.

a. en l’assentament corresponent a dimarts, dia VIII, es llegeix 
ratllat Aquest dia vench en Johan Prats.
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[1421 ]  147v Dissapte, a XXVI de abril. Aquest dia vench 
mossèn en Galceran de Sentmanat de Em-
purdà.

Dilluns, a XXVIII de abril. Aquest die començà 
de servir micer Pere Dezcoll com advocat dels 
senyors inquiridors, etcètera.

Dimercres, a XXX de abril. Aquest die vench lo 
honorable micer Narcís de Sentdionís de  
Gerona.

 148r Maig, M CCCC XXI

Dijous, primer de maig. Aquest dia partí lo ho-
norable en Johan del Bosch per anar a Leyda.

Divenres, a II de maig. Aquest dia partí mossèn 
Galceran de Sentmanat per anar en Empurdà, a 
veure sa filla. Aquest dia partiren de Barchino-
na en Luís de Gualbesa, en Pere de Sentcliment 
e micer Vicens Padriça, missatgers elets per la 
dita ciutat per anar a Tortosa, on la senyora 
reyna donab Maria, huy regnant, ha convocat 
Parlament.

Dimarts, a VI de maig. Aquest dia tornà mossèn 
Galceran de Empurdà.

 148v Divenres, a VIIIIo de maig. Hic venit dominus 
abbas Stagnensis, sed quia impeditis non potuit 
intervenire in factis inquisitionum.

Digmenge, a XI de maig. Hic festum Pentecos-
tes.

Dilluns, a XII de maig. Aquest jorn partí l’ono-
rable en Guillem de Masdovelles per anar en 
Aragó.

Dimarts, a XIII de maig. Aquest die partí micer 
Narcís de Sentdionís per anar, segons dix, a 
Gerona, de on novellament era vengut.

Dimercres, a XIIII de maig. Aquest die vench lo 
honorable en Johan del Bosch de Leyda.

Dissapte, a XVII de maig. Aquest jorn partí lo 
dit reverend abbat dec Barchinona, impedit axí 
com dessús.

Digmenge, a XVIII de maig. Vench lo dit micer 
Narcís, aquest die, de Gerona.

 149r Dijous, a XXII de maig. Hic festum Corporis 
Christi.

a. a continuació ratllat en Johan Siveller.
b. dona interlineat.
c. de Barchinona interlineat.

Dimercres, a XXVIII de maig. Aquest die nasqué 
ena Castella l’infant don Karles, fill del infant 
don Johan d’Aragó e de la reyna dona Blancha 
de Navarra, e nasqué entre dues e tres hores pas-
sat migjorn.

 150r Juny de M CCCC XXI

Divenres, a VI de juny. Aquest die partí lo ho-
norable micer Narcís de Sentdionís per anar a 
veure’s ab lo molt reverend cardenal de Sent 
Àngel. Aquest dia vench de Aragó l’onorable 
en Guillem de Masdovelles. Aquest matex dia 
vengueren los missatgers de Barchinona de 
Tortosa, per continuar la Cort en Barchinona.

Dilluns, a VIIIIo de juny. Aquest die partí lo ho-
norable en Bertran de Vilafranca per anar a 
Muntblanch, de voler de sos companyons. 
Aquest dia partí mossèn lo comanador per anar 
a la Spluga de Francholí.

 150v Dimercres, a XI de juny. Festum beati Bernabe. 
Aquest die vench lo dit honorable micer Narcís 
de Sentdionís de veure’s ab lo dit cardenal de 
Sent Àngel.

Dissapte, a XIIII de juny. Aquest dia finà sos 
dies en Ffrancesch Richsen, qui passà d’esta 
vida a hora de VIIII hores, al vespre, ans de mi-
genit.

Digmenge, a XV de juny. Aquest dia fon liurat 
lo cors del dit Ffrancesch Richsen ecclesiàstica 
sepultura.

Dijous, a XVIIIIo de juny. Aquest dia vench mos-
sèn lo comanador de la Spluga de Francholí.

Divenres, a XX de juny. Aquest dia los honora-
bles frare Johan de Scarigues, mossèn Galceran 
de Sentmanat e en Lorens Redon, deputats del 
General de Cathalunya, e mossèn Narcís Struç 
e en Guillem de Masdovelles, oïdors dels 
comptes del dit General, ensemps ab l’onora-
ble en Johan del Bosch, absent de la present 
ciutat de Barchinona, ab e de consell de micer 
Bonanat Pere e de micer Vicens Padriça, advo-
cats del dit General, provehiren a·n Pere Ven-
tosa del offici de segon ajudant de la scrivania 
del offici de la Deputació del dit General, ab 
salari de cinquanta lliures, segons és acustumat, 
per cascun any, lo qual offici de segon ajudant 
vagave per mort d’en Ffrancesch Richsen, qui 
aquell obtenia; e a·n Pere Torró del offici del 
terç ajudant de la dita scrivania, ab salari de vint 
e cinch lliures, lo qual offici vagave per la dita 
novella provisió feta al dit Pere Ventosa, qui 

a. en Castella interlineat.

*
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[1422 ]obtenia lo dit offici de terç ajudant. Aquest dia 
entrà la senyora reyna en Barchinonaa. No·ych 
partí lo dit jorn, és ver que hic stech secret per 
raó de sa bandositatb, que·ych partí a XXI de ju-
liol del any present. Ideo, lo present notament 
fo cancel·lat.

 151r Dilluns, a XXIII de juny. Aquest dia començà la 
senyora reynac continuar les Corts en lo Capí-
tol de la Seu de Barchinona.

Dimarts, a XXIIII de juny. Festum sancti Johan-
nis.

Divenres, a XXVII de juny. Aquest died lo dit ho-
norable en Bertran de Vilafranca, inquisidor, 
vench de Muntblanch.

 152r Juliol de M CCCC XXI

 152v Dimercres, a XVI de juliol. Aquest dia partí en 
Ffrancesch de Pera-rossa, porter, per anar o 
tornar a Vich.

 153r Dilluns, a XXI de juliol. Aquest jorn partí l’ono-
rable en Johan del Bosch per anar a Leyda.

 155r Agost del any M CCCC XXI

Divenres, primer dia de agost. Aquest dia partí 
lo honorable en Guillem de Masdovelles.

Dissapte, a VIIIIo de agost. Aquest dia tornar lo 
honorable en Guillem de Masdovelles.

 155v Dissapte, a XVI de agost. Aquest dia partí mos-
sèn Galceran de Sentmanat per anar a Muntser-
rat.

Dilluns, a XVIII de agost. Aquest dia tornà mos-
sèn Galceran.

 156r Dijous, a XXVIII de agost. Aquest dia partí lo 
honorable en Guillem de Masdovelles per anà a 
Vilafrancha.

Dissapte, a XXX de agost. Aquest dia tornà lo 
honorable en Guillem de Masdovelles.

 157r Setembre de M CCCC XXI

Dilluns, a XXII de setembre. Aquest dia partí en 
Ffrancesch de Pera-rossa per anar al vescomtat 
de Cabrera.

a. a continuació ratllat Aquest mateix dia partí en Johan del 
Bosch de Barchinona.
b. a continuació ratllat és ver.
c. reyna interlineat.
d. a continuació ratllat vench.
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 157v Dissapte, a XXVII de setembre. Aquest dia tornà 
en Ffrancesch de Pera-rossa.

 158r Octobre de M CCCC XXI

Digmenge, a V de octobre. Aquest dia, deprésa 
dinar, la senyora reyna dona Maria, muller del 
molt excel·lent príncep e senyor lo senyor n’Al-
fonso, rey nostre, fon present en ficar les stepes 
a deu galees dins la Darassana reyal e a VIII naus 
en la platge de Barchinone, les quals la Cort 
General qui·s celebrava en Cathalunya delliberà 
ésser fetes en socors del senyor rey, qui era en 
lo regne de Nàpols. Foren presents los honora-
bles fra Johan d’Escarigues, mossèn Galceran 
de Santmenat e lo honorable en Lorens Redon, 
burgès de Perpenyà, deputats e actors per la 
dita Cort del dit acte.

 161r Noembre de M CCCC XXI

Digmenge, a XXX de noembre. Aquest die foren 
elegits en consellers de Barchinona los honora-
bles en Ramon Dezplà, Galceran Dusay, Ffran-
cesch de Camós, Jacme Colom, Pere de Malla.

 162r Deembre de M CCCC XXI

 162v Disapte, a XX de deembre. Aquest dieb partí de 
Barchinona lo honorable en Bertran de Vila-
franca, de voler de sos honorables companyons 
inquisidors, per anar a Muntblanch.

 163r Dijous, a XXV de deembre. Festum Nativitatis 
Domini.

 164r Janer de M CCCC XXII

Dimercres, a XIIII de janer. Aquest dia partí 
mossèn en Galceran de Sentmanat, deputat, 
per anar a Caules.

Dijous, a XV de janer. Aquest die vench lo ho-
norable en Bertran de Vilafranca de Munt-
blanch. Aquest dia tornà mossèn Galceran de 
Sentmanat de Caules.

 164v Divenres, a XXX de janer. Aquest dia passà d’es-
ta vida micer Ffrancesch Çasala.

 165r Ffebrer de M CCCC XXII

Dilluns, a II de febrer. Aquest jorn passà d’esta 
vida lo senyor n’Alfonso, bisbe de Vich.

Dimercres, a IIII de febrer. Aquest jorn la Cort 
comanà e manà als senyors deputats que fees-

a. deprés dinar interlineat.
b. die interlineat.
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[1422 ] sen obrar les quatre galees grosses mencionades 
en la proferta.

Dijous, a V de ffebrer. Aquest jorn se comença-
ren obrar, de ordinació e manamenta dels dits 
senyors deputats, les dites quatre galees en la 
Darassana reyal de Barchinona.

Divenres, a VI de ffebrer. Aquest dia los senyors 
deputats, attenents que·ls era manat per la 
Cort, donaren licència a·n Galceran de Materó 
que faés albarà a la taula de CCCC lliures liura-
dores a·n Barthomeu Dezfeu, adjunt al offici 
de darassaner, no contrestant lo dit Galceran 
de Materó no cobràs cautela com encara no fos 
feta, jassia fos manada per la dita Cort.

Dimarts, a X de ffebrer. Aquest dia los senyors 
deputats donaren licència a·n Galceran de Ma-
teró que faés albarà a la taula de CCC florins liu-
radors a·n Jacme Jou, mercader, e a·n Anthoni 
Torra, valer, per comprar de fusta necessària 
ops de les quatre galees grosses.

 165v Dimercres, a XVIII de ffebrer. Aquest jorn partí 
lo honorable en Guillem de Masdovelles per 
anar en Penedès.

 166r Digmenge, a XXII de ffebrer. Aquest dia morí 
en Barthomeu Dezfeu.

Dimarts, a XXIIII de ffebrer. Festa de sant Macià 
e de Carnestoltes. Aquest jorn vench lo hono-
rable en Guillem de Masdovelles de Penedès.

Dimercres, a XXV de ffebrer. Primer dia de Co-
resma. Aquest jorn los senyors deputats dona-
ren licència a·n Galceran de Materó que faés 
albarà a la taula de C lliures liuradores a·n Bart-
homeu de Navel.

 168r Abril, M CCCC XXII

Diluns, a VI de abril. Aquest die partí lo hono-
rable micer Ffrancesch Castelló per anar a Per-
pinyà.

Dimarts, a VII de abril. Aquest die partí lo ho-
norable en Bertran de Vilafranca per anar a 
Muntblanch.

 168v Dimercres, a XXII de abril. Aquest dia finaren 
les Corts de Barchinona e fermaren sandicat, 
donant poder als deputats de manlevar CCC L 
mília florins, per rahó de la armada en la pro-
ferta [...] contenguda.

a. a continuació ratllat les.

Dijous, a XXIII de abril. Festa de sant Jordi.

 169r Digmenge, a XXVI de abril. Aquest die vench lo 
honorable en Bertran de Vilafranca de Munt-
blanch.

Dilluns, a XXVII de abril. Aquest die vench lo dit 
honorable micer Ffrancesch Castelló de Per-
pinyà.

Dijous, a XXX de abril. Aquest dia feren crida 
de posar los standarts e posar taula per acor - 
dar a digmenge primervinent, que serà festa  
de la Invenció de la Santa Creu de Jhe - 
suchrist.

 170r Maig, Mo CCCCo XXIIo

Digmenge, a III de maig. Festum Sancte Cru -
cis. Aquest dia partí Martí de Tudela, verguer 
del senyor rey, ab letres que portava de depu-
tats al dit senyor rey, notificant-li los actes  
fets per aquesta rahó, e prestà homenatge de 
fer relació vertadera. Aquest dia foren beneÿts 
lo(s) standarts de Sent Jordi e del senyor rey  
e la banda del capità, lo compte de Cardona,  
e posades en alt e cridades llaus, e lansats di-
ners a grans almostes devant molta gent, e  
posats en la taula còpia de florins e altres co - 
ses a la solemnitat del dit acte decerents. E  
foren beneÿts los dits astendarts en la Seu de 
Barchinona e portats, ço és, lo de Sent Jordi 
per lo reverend archabisbe de Terragona, 
acompenyat del vescomte d’Èvol e d’en Ra-
mon Dezplà, conseller en cap de Barchinona,  
e lo reyal per lo dit capità, acompenyat del  
bisbe de Gerona e del síndich de Perpenyà, e  
lo del capità aportava don Johan, vescomte de 
Vilamur e fill del dit capità, acompenyat de 
don Ramon, nebot, e de don Ugo, fill del dit 
comte, present la senyora reyna e multas no-
tables persones en gran nombre copiós.

 170v Divenres, a XV de maig. Aquest dia partí lo ho-
norable en Guillem de Masdovelles per anar a 
Vilafrancha.

Dilluns, a XVIII de maig. Aquest (dia) vench lo 
honorable en Guillem de Masdovelles.

Dimarts, a XVIIIIo de maig. Aquest dia vench lo 
honorable en Johan del Bosch.

 171r Digmenge, a XXXI de maig. Ffesta de Cinquo-
gesma.

 172r Juny, M CCCC XXII

Dissapte, a VI de juny. Aquest die, de matí, 
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[1422 ]partía lo honorable en Bertran de Vilafranca, 
acompanyant lo honorable mossèn lo comena-
dor del Masdéu a la Spluga de Ffrancolí. Aquest 
dia partí mossèn lo comanador per anar a la 
Spluga de Francolí.

 172v Dijous, a XI de juny. Festum Corporis Christi.

Dilluns, a XV de juny. Aquest jorn, a capvespre, 
partí lo honorable en Lorens Redon per anar a 
Perpenyà.

Dijous, a XVIII de juny. Aquest jorn, ans de di-
nar, partí [lo] honorable micer Narcís de Sent-
dionís per anar-se deportar. E aquest jorn 
vench lo dit honorable en Bertran de Vilafranca 
de la Spluga de Francolí. E aquest mateix jorn 
vench lo honorable fra Johan d’Escarigues de la 
dita Spluga.

 173r Dimarts, a XXIII de juny. Aquest dieb, a vespres, 
isqué forac Barchinona lo honorable mossèn 
Jacme March per anar a la torra d’en Johan de 
Conomines, per deportar. Aquest dia vench lo 
rampí ab en Camps, que los honorables depu-
tats havien tremès al senyor rey per portar les le-
tres e bona nova del finament de les Corts e del 
posament dels standarts.

Dijous, a XXV de juny. Aquest die, de matí, 
vench lo dit honorable mossèn Jacme March de 
la dita torre.

Dissapte, a XXVII de juny. Aquest die vench lo 
dit honorable micer Narcís de Sentdionís.

Digmenge, a XXVIII de juny. Aquest die tornà a 
la dita torra lo dit honorable mossèn Jacme 
March, per deportar.

Dilluns, a XXVIIIIo de juny. E tornà en Barchi-
nona aquest die lo dit mossèn Jacme March. 
Festum beati Petri.

Dimarts, a XXX de juny. Aquest died se’n tornà 
lo dit mossèn Jacme March a la dita torra. 
Aquest dia morí micer Bernat de Gualbes, qui 
era un dels provehidors dels greuges.

a. partí interlineat, damunt d’una paraula ratllada il·legible.
b. a continuació ratllat vench.
c. fora Barchinona interlineat.
d. die interlineat.

 174r Juliol de M CCCC XXII

Dimercres, primer de juliol. Aquest die partí de 
Barchinona lo dit honorable micer Narcís de 
Sentdionís.

Divenres, a III de juliol. Aquest dia tornà lo ho-
norable en Lorens Redon de Perpenyà.

Dilluns, a VI de juliol. Aquest die vench lo dit 
honorable micer Narcís de Sentdionís.

Dimercres, a VIII de juliol. Aquest diea se partí 
de Barchinona lo dit honorable micer Narcís de 
Sentdionís.

 174v Dilluns, a XIII de juliol. Aquest die partí de Bar-
chinona lo honorable en Bertran de Vilafran-
cha per anar a Muntblanch.

Dissapte, a XVIII de juliol. Aquest die vench lo 
dit honorable en Bertran de Vilafranca.

 175r Dimercres, a XXII de juliol. Festum beate Mag-
dalenes.

Divenres, a XXIIII deb juliol. Aquest dia partí 
mossèn Galceran de Sentmanat per anarc.

Diluns, a XXVII de juliol. Aquest dia tornà mos-
sèn Galceran de Sentmanat.

Dimarts, a XXVIII de juliol. Aquest dia passà 
d’esta vida micer Francesch Sirvent.

Divendres, a XXXI de juliol. Aquest jorn lo reve-
rend frare Dalmau, abat de Ripoll, e los honora-
bles mossèn Ramon Çagarriga, cavaller, e en 
Johan Ros, ciutedà de Barchinona, elets en de-
putats per lo trienni propvenidor; e los honora-
bles encara mossèn Ffrancesch Dezplà, ardia cha 
major en la Seu de Vich, en Joffre de Sentma-
nat, donzell, e en Martí Gavella, burgès de la 
vila de Perpinyà, elets en oïdors de comptes del 
dit General per lo dit trienni, prestaren, ço és, 
los ecclesiàstichs, lo sagrament, e los lechs, lo 
sagrament e homenatge ordonats en Corts Ge-
nerals, en poder del honorable en Bar thomeu 
Castelló, regent la vegueria de Bar chinona.

a. die interlineat.
b. a continuació ratllat juny.
c. text inacabat.
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trà en la present ciutat de Barchinona don Pe-
dro, germà del senyor rey.

Dissapte, a V de setembre. Aquest jorn asseja-
ren XVI bombardes de coure al speró de Sent 
Daniel e romperen-se’n V. Aquest dia partí lo 
honorable en Jofre de Sentmanat.

Dimarts, a VIII de setembre. Hic festum Sancte 
Marie.

Dimecres, a VIIIIo de setembre. Aquest dia 
vench lo honorable en Jofre de Sentmanat.

 3v Dijous, a XVII de setembre. Aquest dia morí en 
Pere March.

Dissapte, a XIX de setembre. Aquest dia los se-
nyors deputats provehiren en Pere Janer del of-
fici de ajudant als regents los comptes, qui va-
gave per mort d’en Pere March, e constituï - 
ren-li lo salari acustumat, qui és setanta lliures 
per any. Ítem, provehiren en Pere Ventosa del 
offici del ajudant de la scrivania, qui vagave per 
promoció del dit Pere Janer. Ítem, provehiren 
en Pere Torró del offici del segon ajudant de la 
dita scrivania, qui vagave per promoció del dit 
Pere Ventosa, e constituïren-los lo salari acus-
tumat, ço és, cinquanta lliures per any per cas-
cun dels dits dos ajudantsa.

 5r Octobre, M CCCC XXII

Dissapte, a III de octobre. Aquest die donaren 
vela les galees ab què passà l’infant don Pedro 
en Nàpols.

Dimarts, a VI de octobre. Aquest dia partí de la 
plage de Barchinona per anar an Nàpols la nau 

a. en l’assentament corresponent a dimecres, dia XXX, es lle-
geix ratllat Aquest dia foren elegits en consellers de Barchi-
nona los honorables en Fferrer de Gualbes, Tomàs Gerona, 
Johan Lull, Pere Marquet, Anthoni Pujada.

 1r Any M CCCC XXII

Agost
Dissapte, primer de agost. Appar en lo dietari 
postposat que, lo derrer dia de juliol proppas-
sat, los senyors tres deputats e tres oÿdors de 
comptes novellament elets prestaren, ço és,  
los ecclesiàstichs, lo sagrament, e los laychs,  
lo sagrament e homenatge ordonats en Corts 
Generals, en poder del honorable en Bartho-
meu Castelló, regent la vegueria de Bar-
chinona.

Dijous, a VI de agost. Aquest dia partí lo hono-
rable en Joffre de Sentmanat per anar en ço del 
seu.

Dissapte, a VIII de agost. Aquest jorn hic partí 
lo honorable en Martí Gavella per anar a Perpe-
nyà.

 1v Dimecres, a XII de agost. Festum sancte Clare. 
Aquest jorn vench lo honorable en Joffre de 
Sentmanat.

Divenres, a XIIII de agost. Aquest dia partí lo 
honorable en Joffre de Sentmanat.

Dissapte, a XV de agost. Festum Sancte Marie.

 2r Dimarts, a XXV de agost. Aquest die vench lo 
honorable en Jofre de Sentmanat.

 2v Divenres, a XXVIII de agost. Festum sancti 
Augustini. Aques dia vench l’archabisbe de 
Caragoça de Nàpolls, ab VI galeres.

Dissapte, a XXIX de agost. Decollacio sancti 
Iohannis Babtiste.

 3r Setembre, M CCCC XXII

Divenres, a IIII de setembre. Aquest jorn en -
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[1423 ]d’en Vallossera, bé armada ab cavalls de don 
Pedro, germà del senyor rey. Aquest dia passà 
d’esta vida micer Johan Çavall, un dels VIIII 
provehidors de greuges.

Dijous, a VIII de octobre. Aquest dia vench de 
Perpinyà lo honorable en Martí Gavella.

Dissapte, a X de octobre. Aquest dia partí lo 
honorable en Joffre de Santmenat.

 5v Dilluns, a XVIIIIo de octobre. Aquest dia vench 
lo honorable en Joffre de Sentmanat.

 6r Dimercres, a XXI de octobre. Aquest dia partí lo 
honorable en Johan Ros per anar Alella.

Dijous, a XXII de octobre. Aquest dia partiren 
los reverend en Dalmau, archabisbe de Tarra-
gona, en March, abbat de Monserrat, e mestre 
Filip de Malla, lo comte de Pallars, mossèn 
Gregori Burguès, en Pere de Santcliment, ciu-
tadà de Barchinona, e en Jacme Navarro, ciuta-
dà de Leyda, e en Blancha, burgès de la vila de 
Perpenyà, ambaxadors destinats al senyor rey, 
qui era en les parts de Nàpols.

Dimarts, a XXVII de octobrea. Aquest dia vench 
lo honorable en Johan Ros.

 7r Noembre, M CCCC XXII

Dijous, a V de noembre. Aquest dia fon per la 
senyora reyna prorogada la Cort, en aquell loch 
mateix celebradora lo primer dia del mes de 
març primervinent.

Dimercres, a XI de noembre. Aquest jorn partí 
l’onorable en Joffre de Sentmanat per anar a 
Campcentelles.

 7v Dijous, a XVIIIIo de noembre. Aquest jorn los 
senyors deputats constituhiren procurador lo 
discret en Barthomeu Ripoll, notari de Barchi-
nona, a deffendre les constitucions e capítols de 
Cort de Cathalunya ab salari de cinquanta lliu-
res per cascun any.

Dilluns, a XXIII de noembre. Aquest jorn vench 
l’onorable en Joffre de Sentmanat de Camp-
centelles.

 8r Dilluns, a XXX de noembre. Aquest die foren 
elegits en consellers de Barchinona los honora-

a. a continuació ratllat Aquest dia se perlongà e partí per 
anar an Nàpols la nau d’en Vallossera de la plage de la mar 
de Barchinona, ab cavals de don Pedro, germà del senyor 
rey.
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bles en Fferrer de Gualbes, Thomàs Gerona, Jo-
han Lull, Pere Marquet e Anthoni Pujada, con-
sellers.

 10r Deembre, M CCCC XXII

Dijous, a X de deembre. Aquest die fon fermada 
procura per los senyors deputats a·n Pere Janer, 
tant com tocha lo fet de Domingo, sens em-
però càrrech del General.

 10v Dilluns, a XIIII de deembre. Aquest dia dona -
ren licència los senyors deputats e·n Galceran 
de Materó que digués a la taula a·n Johan Prats 
XL florins, sens cautela, de què ferma àpoca lo 
dit Johan.

Dimarts, a XV de deembre. Aquest dia partí lo 
dit Johan Prats per anar al comdat d’Ampúries, 
per aplegar e fer collir bescuyt.

Dimercres, a XVI de deembre. Aquest dia los se-
nyors oïdors [de] comptes provehiren, ordona-
ren e nomenaren l’onorable en Johan Çapila, o 
aquella persona per ordinació de la Cort a ells 
havedora, per veure, regonèxer, examinar e 
apuntar los comptes de la Deputació del dit Ge-
neral.

Digmenge, a XX de deembre. Aquest dia partí 
mossèn Martí Gavella per anar-se’n a Perpinyà.

Dilluns, a XXI de deembre. Aquest dia partí 
mossèn l’abat de Ripoll per anar a la vila de Ri-
poll.

 11r Divenres, a XXV de deembre. Festum Nativitatis 
Domini Jhesuchristi.

Dissapte, a XXVI de deembre. Aquest jorn partí 
mossèn Ramon Çagarriga.

 12r Janer, any M CCCC XXIII

Dissapte, a II de janer. Aquest dia partí en Ber-
nat Rofes, correu tramès al(s) missatgers trame-
ses per lo principat de Cathalunya al senyor rey 
en Nàpols.

Divenres,a VIII de janer. Aquest dia prestà lo ju-
rament en Johan Çapila, elet per los senyors 
oïdors de comptes a veure, regonèxer, exami-
nar e apuntar los comptes de la Deputació del 
dit General.

 14r Febrer del any M CCCC XXIII

Dimercres, a X de ffebrer. Aquest dia vench lo 
honorable en Martí Gavella de la vila de Per-
penyà.
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[1423 ] Divenres, a XII de ffebrer. Aquest dia vengue-
ren los molta reverends, nobleb e honorables 
ambaxadors de Cathalunya tramesos al senyor 
rey en lo regne de Nàpols.

Dissapte, ac XIII de febrer. Aquest dia vench 
mossèn l’abat de Ripoll.

 15r Març del any M CCCC XXIII

Dilluns, primer de març. Aquest dia vench 
mossèn Ffrancesch Dezplà de Vich.

Dissapte, a VI de març. Aquest jorn vench mos-
sèn Ramon Çagarriga. Aquest jorn partí micer 
Ffrancesch Dezplà per anar a Vich.

Dijous, a XI de març. Aquest die vench micer 
Ffrancesch Dezplà.

 15v Dimarts, a XVI de març. Aquest jorn finà sos 
dies en Garau de Gausachs, darassaner del Ge-
neral de Cathalunya. Aquest jorn fon liurat als 
reverend e honorables deputats poder de la 
Cort per manlevar C XXX mília florins.

Dijous, a XVIII de març. Aquest dia fo liurat a 
sepultura lo cors del dit Guerau de Gausach. E 
aprés, aquest mateix dia, los senyors deputats 
provehiren del dit offici de darassaner a·n Bert-
homeu de Navel, mercader, ciutedà de Barchi-
nona, ab lo salari acustumat de trenta lliures 
per any.

Dimarts, a XXIII de març. Aquest dia los hono-
rables deputats donaren licència a·n Galceran 
de Materó que, sens cautela, liuràs a·n Guillem 
Çabadia, mercader, ciutadà de Barchinona, 
cent florins d’or d’Aragó.

 17r Abril, M CCCC XXIII

Dimarts, a VI d’abril. Aquest jorn partí l’onora-
ble en Johan Ros per anar Alella. Aquest jorn 
partí l’onorable en Joffre de Sentmanat per 
anar a Tortosa.

Dissapte, a X d’abril. Aquest jorn vench l’ono-
rable en Johan Ros de Alella.

 17v Dimercres, a XIIII d’abril. Aquest die fon subs-
tituït procurador a menar totes e sengles qües-
tions qui sien entre lo General de Cathalunya, 
de una part, e qualssevol altres persones, de la 
altra, en Pere Janer, notari, ajudant del offici de 
la Diputació del dit General.

a. molt interlineat.
b. noble interlineat.
c. a continuació ratllat XV.

Dijous, a XV d’abril. Aquest jorn vench l’ono-
rable en Joffre de Sentmanat de Tortosa.

 18r Divenres, a XXIII d’abril. Ffestum sancti Georgii. 
Aquest jorn se féu la mostra dels hòmens d’ar-
mes e pillarts de la segona ambaxada oferta al 
senyor rey, de la qual és capità lo comte de Car-
dona.

Divenres, a XXX d’abril. Aquest jorn se féu la 
mostra dels conestables e ballesters. 

 19r Maig, M CCCC XXIII

Dilluns, a X de maig. Aquest jorn, a la segona 
guayta, se perlongaren aquelles VIII naus e X ga-
leres de les quals és capità lo comte de Cardo-
na, per anar al senyor rey en Nàpols.

 19v Divenres, a XIIII de maig. Aquest jorn partí lo 
senyor en Johan Ros per anar Alella.

Digmenge, a XVI de maig. Aquest dia vench lo 
honorable en Johan Ros.

Dimarts, a XVIII de maig. Aques dia partí lo se-
nyor en Martí Gavella per anar a Perpinyà.

 20r Digmenge, a XXX de maig. Festum Pentecostes. 
Aquest dia morí papa Benet de Luna en lo cas-
tell de Paníscola.

 21r (Juny)

Dijous, a III de juny. Festum Corporis Sacratis-
simi Domini Nostri Jhesuchristi.

Divenres, a XI de juny. Aquest jorn arribà en la 
ciutat de Nàpols l’astol del General, del qual 
fonch capità lo compte de Cardona, e prengue-
ren la dita ciutat per asalt, e aquella corrague-
ren e materen a sacomano e la cremaren.

 21v Dissapte, a XVIIIIo de juny. Aquest dia, a les VIII-
Io hores de nit, partí lo bargantí qui va al rey e al 
hostol.

 22r Dimarts, a XXVIIII de juny. Aquest dia fon la 
festa de sent Pere, e vench nova del senyor rey 
com havia obtenguda victòria de III batalles, 
qui a XI de juny del dit any foren parades en la 
ciutat de Nàpols per lo senyor rey, e que·l bene 
yt stol fon allà a X de juny, la qual nova aportà 
un correu de Florença appellat Carnsalada, ab 
les bolles del bisbe de Vich, qui és appellat 
mossèn Jordi Ornós de Perpinyà.

 23r Juliol, any M CCCC XXIII

Dissapte, a III dies de juliol. Aquest die vench 

*
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[1423 ]lo honorable mossèn Martí Gavella de Per-
pinyà.

Dimecres, a VII dies de juliol. Aquest dia vench 
en Bernat Dezcamps ab son barguentí de Nà-
pols, qui aportà la nova de la destrucció o bar-
reig fet de Nàpols per lo senyor rey ab lo hos-
toll de Cathalunya, lo qual portà moltes letres 
axí a la senyora reyna com als deputats, com a 
altres persones certificans la forma e manera. 
Aquest dia partí lo honorable en Johan Ros per 
anar a Alella.

 23v Digmenge, a XI de juliol. Aquest dia se féu so-
lemna offici ab solemna sermó en la Seu de 
Barchinona, e dix la missa lo senyor bisbe de 
Gerona, e féu-se processió partint de la Seu e 
anant per carrer de Monchada fins a Santa Ma-
ria la Mar, e tornà a la Seu per lo carrer de la 
Argenteria, la qual processió acompanyà la se-
nyora rey na dona Maria a peu ab [...] notable 
gent. E açò féu per retra gràcies a Nostre Se-
nyor Déu de la victòria que nostro senyor lo rey 
Alfonç obtench en la ciutat de Nàpols.

Dissapte, a XVII de juliol. Aquest dia vench lo 
senyor en Johan Ros de Alella.

Dimarts, a XX de juliol. Aquest dia fon proroga-
da la Cort General de Cathalunya per la senyo-
ra reyna per fins lo primer dia de ffebrer pri-
mervinent; e, si lo senyor rey llavors no serà 
vengut, tro a juliol aprés següent. Aquest dia 
vench micer Francesch Dezplà de la ciutat de 
Vich.

 24r Divenres, a XXIII de juliol. Aquesta dia hic partí 
la senyora reyna per anar en Aragó.

 25r Agost, M CCCC XXIII

Dilluns, a II de agost. Aquest dia partí mossèn 
Ffrancesch Dezplà per anar a Vich.

 25v Dissapte, a XXI de agost. Aquest dia partí lo ho-
norable en Jofre de Sentmanat per anar a la sua 
casa de Campscentelles.

Digmenge, a XXII de agost. Aquest dia fon pres 
lo castell del Iscle, qui és en lo realma de Nà-
pols, per lo senyor rey don Alfonso.

 26r Dimecres, a XXV de agost. Aquest dia vench lo 
honorable en Joffre de Sentmanat.

 26v Setembre, M CCCC XXIII

Dimecres, primer de setembre. Aquest dia partí 
en Pere Dezpuig, porter, ab letres que portà 
mossèn Bernat de Vilarig.

*

Dijous, a II de setembre. Aquest dia partí en 
Francesch [...], porter, ab letres que aportà 
mossèn l’abat de Sent Cugat a·n Alies de Gar-
ret, a Tortosa.

Dissapte, a IIII de setembre. Aquest dia partí lo 
honorable en Joffre de Santmenat per anar a 
Vilaffrancha, on era lo governador de Cathalu-
nya.

Dicmenge, a V de setembre. Aquest dia tornà 
lo dit honorable en Joffre de Santmanat ab lo 
dit governador, lo qual trobà al Spitalet dez 
Cervelló.

Dimecres, a VIII de setembre. Festum Sancte 
Marie. Aquest dia partí lo honorable en Johan 
Ros per anar Alellaa.

Dijous, a VIIIIo de setembre. Aquest dia partiren 
lo honorable en Jofre de Sentmenat e en Johan 
Prats, porter, per anar a Leyda.

 27r Digmenge, a XVIIIIo de setembre. Aquest dia 
vench lo honorable en Johan Ros de Alella.

 27v Dilluns, a XXVII de setembre. Aquest dia partí 
lo honorable en Johan Ros per anar a Alella.

 28r Octobre, M CCCC XXIII

Dimercres, a VI de octobre. Aquest dia vench lo 
honorable en Johan Ros de Alella.

Dijous, a VII de octobre. Aquest die vench lo 
honorable en Joffre de Sentmanat de Leyda.

Dissapte, a VIIIIo de octobre. Aquest jorn partí 
l’onorable en Joffre de Sentmanat per anar a 
casa sua.

Digmenge, a X de octobre. Aquest jorn hic par-
tí lo honorable en Johan Ros.

 28v Dimercres, a XIII de octobre. Aquest jorn vench 
lo honorable en Joffre de Sentmanat de casa 
sua.

Dijous, a XIIII de octobre. Aquest dia vench lo 
honorable en Johan Ros de Alella.

Divenres, a XV de octobre. Aquest jorn partí lo 
honorable mossèn Ramon Çagarriga per anà a 
ço del seu.

Dissapte, a XVI de octobre. Aquest jorn vench 
lo honorable micer Ffrancesch Dezplà de la ciu-
tat de Vich.

a. a continuació ratllat E aquest dia.
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[1424 ] Dimercres, a XX de octobre. Aquest dia vench lo 
rampí de Camps de Nàpols, qui portà diverses 
letres.

 29r Dijous, a XXI de octobre. Aquest dia partí lo 
honorable micer Ffrancesch Dezplà per anar a 
la senyora reyna, a Maella.

 30v Novembre del any

 30v Dijous, a XVIII de noembre. Aquest dia partí lo 
honorablea en Johan Ros per anar Alella.

Dissapte, a XX de noembre. Aquest jorn vench 
lo honorable en Johan Ros de Alella. E aquest 
matex dia lo senyor rey entrà Massella e la cra-
mà.

Dilluns, a XXII de noembre. Aquest dia partí lo 
honorable en Martí Gavella per anar a Per- 
pinyà.

 31r Divenres, a XXVI de noembre. Aquest dia vench 
lo honorable micer Ffrancesch Dezplà de Mae-
lla.

Dimarts, a XXX de noembre. Aquest die foren 
elegits en consellers de Barchinona los honora-
bles en Ffelip de Ferrera, Galceran Carbó, Ber-
nat Serra, Guillem Dezsoler, Baltasar de Gual-
bes.

 32r Deembre, M CCCC XXIII

Dijous, a VIIIIo de deembre. Aquest dia entrà lo 
senyor rey Alfonso, qui vench de Nàpols ab 
XVII galees. Feren-li pont al puig de les Falcies. 
Vestiren-se XXII personesb ab gramalles d’or, ço 
és, consellers e cònsols e prohòmens. Fon-li 
feta gran festa. Vengueren devant lo pont los 
entremesos següents, ço és, paradís e infern, lo 
vasalis, lo fènix, la hàguila, tot daurat. E la pro-
fessó de la Seu féu via per los Cambis a Santa 
Maria de la Mar, per lo carrer de Monchada e 
per la Bòria, per lo carrer dels Spaciayres a Sant 
Jacme, per lo carrer Bisbal a la Seu. E, feta la 
dita solemnitat, entrà al palau reyal, e fon hora 
de nit com aquestes coses foren fetes.

 32v Digous, a XVI de deembre. Aquest jorn vench 
lo honorable mossèn Ramon Çagarriga de ço 
del seu.

 33r Divenres, a XXIIII de deembre. Aquest dia partí 
lo honorable en Jofre de Santmenat.

a. honorable interlineat, damunt de senyor ratllat.
b. persones interlineat.
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 34r Any M CCCC XXIIII

Janer any M CCCC vint e quatra, 
any de bexest
Dilluns, a III de janer. Aquest die vench lo ho-
norable en Joffre de Santmenat.

Dijous, a XIII de janer. Aquest dia, dues hores 
aprés migjorn, partí lo senyor rey de Barchino-
na per anar en València, per terra.

 35v Ffabrer

Digmenge, a VI de fabrer. Aquest dia partí lo 
honorable en Joffre de Santmenat.

 36r Dilluns, a XIIII de fabrer. Aquest dia tornà lo dit 
honorable en Joffre de Sentmenat.

Dijous, a XVII de fabrer. Aquest dia partí en Jo-
han Prats, porter, per anar a Leyda.

Dissapte, a XXVI de fabrer. Aquest die foren ma-
nades les cauteles d’en Pere Ramis e altres de la 
scrivania, attès que lo honorable en Joffre de 
Sentmanat s’ic partí per acompanyar sa naboda, 
qui era nòvia, a Pelleyà.

 36v Dimarts, a XXVIIIIo de ffebrer, any de bixest. 
Aquest dia partí lo honorable en Joffre de Sent-
manat de ço del seu, ab lo senyor de governa-
dor, per anar en lo loch de Talarn, en Pallars.

 37r Març, anno bissestili

Dimarts, a VII de març. Festum Carniprivii.

Dimecres, a VIII de març. Prima dies Quadra-
gesime hoc anno.

 37v Dimarts, a XIIII de març. Aquest jorn vench lo 
honorable en Martí Gavella de la vila de Per- 
pinyà.

Dilluns, a XX de març. Aquest jorn partí lo se-
nyor en Johan Ros per anar Alella. Aquest dia 
matex partí lo honorable en Rafel Ferrer per 
anar a València, al senyor rey.

Dimarts, a XXI de març. Aquest dia partí lo dis-
cret en Barthomeu Rippoll, notari, síndich e 
procurador per anar al senyor rey, qui és en Va-
lència.

Divendres, a XXIIII de març. Aquest dia vench 
lo honorable en Johan Ros de Alella. Aquest 
jorn dea divendres los senyors deputats, mos-

a. de divendres interlineat.
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[1424 ]sèn Ffrancesch Dezplà e en Martí Gavella,  
oïdors de comptes del General de Cathalunya, 
provehiren del offici del derrer ajudant a·n Gas-
par Vinyals, ab lo salari acustumat de vint e 
cinch lliures per any. Ítem, aquest mateix dia 
los dits senyors deputats e oïdors provehiren 
que en Gràcia Cathalà servís en la scrivania, 
promettents-li remunerar-lo, segons que de les 
dites provisions appar en certa forma continua-
da en lo manual de la dita scrivania, sots lo ka-
lendari del dit dia.

Digmenge, a XXVI de març. Aquest dia partí 
mossèn l’abat per anar a Ripoll.

 38r Dimarts, a XXVIII de març. Aquest dia juraren 
los dits Gaspar Vinyals e Gràcia Cathalà en po-
der de mosèn Ramon Çagarriga.

 39r Abril, M CCCC XXIIII

Dimecres, a V dies de abril. Aquest dia pertí lo 
senyor en Johan Ros per anar Alellaa.

Dijous, a VI dies de abril. Aquest jorn vench lo 
honorable en Joffre de Sentmanat de Talarn, 
ab lo governador.

Dissapte, a VIII dies de abril. Aquest dia tornà 
lo honorable en Johan Ros.

Digmenge, a VIIIIo dies de abril. Aquest dia hic 
partí lo honorable en Joffre de Sentmanat per 
anar a casa sua.

Diluns, a X dies de abril. Aquest die vench lo 
honorable en Joffre de Sentmanat de casa sua.

Dimarts, a XI dies de abril. Aquest dia partí lo 
senyor en Johan Ros per anar Alella.

Divendres, a XIIII dies de abril. Aquest dia 
vench lo senyor bisbe e patriarcha de Barchino-
na del senyor rey, de València.

Dissapte, a XV dies de abril. Aquest dia partí lo 
honorable en Joffre de Sentmanat per anar a 
casa sua. Aquest dia tornà de Alella lo honora-
ble en Johan Ros.

Digmenge, a XVI dies de abril. Aquest dia vench 
en Johan Prats, porter, de Leyda.

 39v Dissapte, a XXII de abril. Aquest dia vench del 
senyor rey lo discret en Barthomeu Rippoll, 
notari, qui era en València. Aques dia matex 
vench micer Anthoni Amat.

a. a continuació ratllat de dimecres.

Dilluns, a XXIIII de abril. Aquest dia vench lo 
honorable en Raphel Ferrer del senyor rey, qui 
era en València, ab lo comte de Luna, Ffrade-
rich, e ab en Pere de Sencliment.

Dimarts, a XXV de abril. Aquest dia entrà una 
galea dels missatgers de Florença. Aquest dia 
partí lo honorable en Johan Ros per anar Alella.

Dimercres, a XXVI de abril. Aquest dia entraren 
dues galees de florentins carragades de for-
ment, e són per missageria al senyor rey.

 40r Divenres, a XXVIII de abril. Aquest die vench lo 
honorable en Johan Ros de Alella.

Dissapte, a XXVIIIIo de abril. Aquest dia vench 
mossèn l’abat de Ripoll.

 41r Maig, M CCCC XXIIII

Dimarts, a II de maig. Aquest dia vench lo ho-
norable en Joffre de Sentmanat de casa sua.

Dijous, a IIII de maig. Aquest die partí lo hono-
rable micer Ffrancesch Dezplà per anar a Vich.

Dijous, a XI de maig. Aquest die vench lo ho-
norable micer Ffrancesch Dezplà de Vich, ab lo 
senyor bisba.

 41v Dissapte, a XIII de maig. Aquest diaa, ans de di-
nar, entrà lo senyor rey, qui vench de València. 
Aquest dia matex, aprés dinar, a VI hores, entrà 
la senyora reyna. Aquest dia matex partí lo ho-
norable en Joffre de Santmenat.

Dimercres, a XVII de maig. Aquest dia tornà lo 
honorable en Joffre de Sanmenat.

 43v Juny

Dimercres, a XXI de juny. Aquest dia, hora de 
vespres, passat migjorn, se perlongaren aque-
lles XXIIII galeres de les quals fo capità lo egregi 
don Ffraderich, comte de Luna.

 44r Dijous, a XXII de juny. Corpus Christib.

 46r Juliol

Dissapte, a XXVIIII de juliol. Aquest die los se-
nyors < de > deputats e oïdors de comptes do-
naren licència a mossèn Johan Dezfar, una de 
les sis persones eletes a difinir e hoir los comp-

a. a continuació ratllat entrà.
b. a continuació ratllat Aquest dia vench en Gràcia Cathalà 
de Vich; en l’assentament corresponent a dimecres, dia XII de 
juliol, es llegeix ratllat Aquest dia vench de Terragona en Ni-
cholau Giner.
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[1424 ] tes de les XXI persones, que pusque anar en so 
del seu, però que sia tornat a XX de agost primer 
avinent.

 47r Agost, M CCCC XXIIII

Digmenge, a VI de agost. Aquest dia lo senyor 
rey Alfonso tench taula de júnyir en la plaça del 
Born, e féu empaliar tot aquell en gir e entorn 
de draps de ras e posar sobrecel de draps de lana 
blanchs e vermells, ab dos taulagers ab ell, qui 
foren per nom la un mossèn Bernat Sentelles e 
mossèn Ramon de Mur. E lo senyor rey deliurà 
deu aventures e féu vint e una carrera, los quals 
vingueren ab diverses entremesos.

Dimercres, a VIIIIo de agost. Aquest jorn s’ich 
partí mossèn Ramon Çagarriga per anar en 
Rosselló.

Disapte, a XII de agost. Aquest jorn se perlongà 
la galera de la mercaderia appellada Sent Ma-
nata, qui és del General; patronejà-la en Luís 
Sirventb.

 49v Setembre del any M CCCC XXIIII

Dissapte, a VIIIIo de setembre. Aquest dia partí 
lo honorable en Johan Ros per anar Alella.

 52r Octobre, any M CCCC XXIIII

Divenres, a XIII de octobre. Aquest dia vench lo 
honorable en Johan Ros de Alella.

 52v Dilluns, a XVI de octobre. Aquest dia partí lo 
honorable en Johan Ros per tornar a Alella.

Dimarts, a XVII de octobre. Aquest jorn lo reve-
rend frare Dalmau, abat de Ripoll, deputat, e 
los honorables en Joffre de Sentmanat, don-
zell, e en Martí Gavella, burgèsc de Perpinyà, 
succehints comanaren a·n Domingo Sorolla, 
hoste de correus, [que], attès que en Nicholau 
Cili, qui havia semblant càrrech, era passat 
d’esta vida, hagués càrrech, d’aquí avant, de 
spatxar los correus que·l dit General haurà mes-
ter, e de procurar les letres feents per lo dit Ge-
neral, e de fer per lo dit General totes coses qui 
pertanguen a hoste de correus.

Dijous, a XVIIIIo de octobre. Aquest dia vench 
lo honorable en Johan Ros de Alella.

Dimercres, a XXV de octobre. Aquest dia entra-

a. a continuació ratllat Sent Guillem.
b. en l’assentament corresponent a diumenge, dia XIII, es lle-
geix ratllat E aquest matex dia s’ich partí en Nicholau Gener 
per anar a Mallorques.
c. burgès de Perpinyà interlineat.

ren los dos missatgers en Barchinona, tramesos 
al senyor rey per lo senyor rey de Castella.

 53r Dissapte, a XXVIII de octobre. Aquest dia partí 
lo honorable en Martí Gavella per anar a Perpe-
nyà.

 54r Noembre, any M CCCC XXIIII

Dijous, a II dies de noembre. Aquest dia hic 
partí per anar a la ciutat de Tarragona lo discret 
en Pere Ramis, notari e scrivà major de la scri-
vania, ab en Gaspar Vinyals, notari, sobre lo fet 
del quitament del patrimoni, ço ésa, per la resta 
del(s) cinquanta mília florins restants.

Dijous, a VIIIIo dies de noembre. Aquest dia 
passà de aquesta vida en Ffrancesch de Pere-
rossa, porter, servint en lo offici< a > de la De-
putació del General de Cathalunya.

 54v Divendres, a X dies de noembre. Aquest dia hic 
partí lo senyor rey per anar a Tarragona, on 
eren ajustats los prelats de Catalunya e la se-
nyora reyna.

 55r Divendres, a XXIIII dies de noembre. Aquest dia 
fon fet notari de Barchinona lo discret en Pere 
Ramis, notari e scrivà de la Deputació del dit 
General de Cathalunya.

Dissapte, a XXV dies de noembre. Festum beate 
Catharine.

Dijous, a XXX dies de noembre. Aquest die fo-
ren elegits en consellers de Barchinona los ho-
norables en Luís de Gualbes, Guillem Oliver, 
Guillem Romeu, Ffrancesch Dezplà, Miquel de 
Montjuhic.

 56r Deembre, M CCCC XXIIII

Dissapte, a II de deembre. Aquest dia vench 
mossèn Ramon Çagarriga.

Dimarts, a V de deembre. Aquest jorn los se-
nyors deputats provehiren en Pere Puig del of-
fici de porter, qui vagave per mort d’en 
Ffranchesch de Pera-rossa.

Dimercres, a VI de deembre. Aquest die partí lo 
honorable en Joffre de Sentmanat.

 57r Dijous, a XXI de deembre. Aquest dia vench lo 
honorable en Joffre de Sentmanat. Aquest dia 
partí mossèn l’abat de Rippoll per anar tenir 
festes a Rippoll.

a. és interlineat.
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[1425 ]Dissapte, a XXIII de deembre. Aquest dia partí 
lo honorable en Joffre de Sentmanat per anar-
se’n a casa sua.

Dilluns, a XXV de deembre. Ffestum Nativitatis 
Domini. Et incipit annus millesimus CCCCus. 
XXus. quintus.

 58r Janer de M CCCC XXV

 58v Dimarts, a VIIIIo dies de janer. Aquest dia vench 
lo honorable en Joffre de Sentmanat de casa 
sua.

Divendres, a XII dies de janer. Aquest dia partí 
lo honorable en Joffre de Sentmanat per anar a 
casa sua.

Digmenge, a XIIII dies de janer. Aquest dia 
vench lo honorable en Joffre de Sentmanat.

Dimarts, a XVI dies de janer. Aquest dia partí lo 
honorable en Jofre de Sentmanat per anar a casa 
sua.

 59r Dimecres, a XXIIII dies de janer. Aquest die par-
tiren los honorables en Galceran Dusay, Johan 
Buçot, Johan Lull e micer Bonanat Pere, mis-
satgers tramesos per la ciutat de Barchinona al 
senyor rey, a Çaragossa d’Aragó.

Divendres, a XXVI dies de janer. Aquest dia 
vench la galea de la mercaderia appellada Sent 
Manat, la qual patronejava en Luís Sirvent.

 59v Diluns, a XXVIIIIo dies de janer. Aquest dia 
vench lo honorable Joffre de Sentmanat.

 60r Ffebrer, M CCCC XXV

Dissapte, a III de ffebrer. Aquest dia partí lo ho-
norable en Joffre de Sentmenat per anar a 
Campsentelles.

Dijous, a VIII de ffebrer. Aquest dia tornà lo ho-
norable en Joffre de Sentmenat.

 60v Dimarts, a XX de ffebrer. Ffestum Carniprivii.

 61r Dimercres, a XXI de ffebrer. Prima Quadrage-
sime. Aquest dia tornà lo honorable en Joffre de 
Santmenat.

Dijous, a XXII de ffebrer. Aquest dia partí en Jo-
han Prats, porter.

Dimarts, a XXVII de ffebrer. Aquest dia partí lo 
discret en Barthomeu Ripoll per anar a Ce-
ragoça.

1425

 63r Mars, M CCCC XXV

Divenres, a VIIIIo de març. Aquest dia vench 
lo honorable en Martí Gavella de la vila de  
Perpinyà.

 63v Dijous, a XV de març. Aquest dia partí lo ho-
norable en Joffre de Sentmenat.

Digmenge, a XVIII de març. Aquest dia partí 
la gaelea Sent Guillem e Sent Narcís de la  
mercaderia per anar en Fflandes; és-na patró  
en Berthomeu de Lobera.

 64r Dissapte, a XXXI de març. Aquest jorn vench 
lo honorable en Joffre de Sentmanat.

 65r Abril, M CCCC XXV

Dimecres, a IIII de abril. Aquest dia vench en 
Barthomeu Ripoll, notari, síndich e procura - 
dor del General, per raó de les constitucions  
ea capítols de Cort, de Saragoça, on era lo se-
nyor rey.

Digmenge, a VIII de abril. Ffestum Pasce.

Diluns, a VIIIIo de abril. Aquest jorn partí lob 
honorable en Joffre de Sentmanat.

Dimarts, a X de abril. Aquest dia partí lo ho-
norable en Johan Ros per anar Alella.

 65v Dijous, a XII de abril. Aquest dia partí en Ri -
poll per tornar a Ceragoça.

Diluns, a XVI de abril. Aquest jorn vench lo 
honorable en Joffre de Sentmanat.

 66r Divenres, a XXVII de abril. Aquest jorn vench 
mossèn l’abat de Ripoll de la sua abbadia.

 67r Maig, M CCCC XXV

Dijous, a III de maig. Aquest dia dec dijous 
vench lo honorable en Johan Ros de Alella.

 68r Dijous, a XXIIII de maig. Aquest dia partí en 
Jacme Johan, porter, per anar a la Vall  
d’Aran.

Diumenge, a XXVII de maig. Ffestum Pente-
costes.

a. a continuació ratllat rahons.
b. lo interlineat.
c. de dijous interlineat.
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[1425 ]  69v Juny del any 
M CCCC XXV

Dimarts, a XII de juny. Aquest jorna en Jacme 
Johan, porter, vench de la Vall de Aran.

 70r Dissapte, a XVI de juny. Aquest dia partí lo ho-
norable en Joffre de Sentmenat.

 70v Divenres, a XXII de juny. Aquest dia partí en 
Pere Ventosa, notari, per anar a Perpenyà.

Dissapte, a XXIII de juny. Aquest dia tornà lo 
honorable en Joffre de Sentmenat.

 71r Dimarts, a XXVI de juny. Aquest dia partí lo ho-
norable en Joffre de Sentmenat.

Dissapte, a XXX de juny. Aquest die tornà lo ho-
norable en Joffre de Sentmenat. Aquest mateix 
dia vench en Barthomeu Ripoll de Çaragoça, 
on era lo senyor rey.

a. a continuació ratllat vench.

 72r Juliol, M CCCC XXVa

 73v Dissapte, a XXI de juliol. Aquest jorn vingueren 
los honorables missatgers de Barchinona qui 
foren trameses per la dita ciutat al senyor rey, 
de la ciutat de Ceragossa. Aquest die vench en 
Pere Ventosa de Perpenyà.

 74r Dilluns, a XXX de juliol. Aquest jorn se perlon-
garen aquelles cinch naus de les quals fonch ca-
pità en Johan Lobet.

Dimarts, a XXXI de juliol. Aquest jorn los molt 
honorables maestre Phelip de Malla, mossèn 
Johan Dezfar e en Narcís Miquel prestaren lo 
jurament ordonat en Corts Generals, hoc e los 
dits mossèn Johan Dezfar e en Narcís Miquel 
lo homenatge ordonat en les dites Corts, de 
haver-se bé e leyalmentb en lo regiment del of-
fici de la Deputació del dit General, al qual re-
giment del dit offici són stats elets per lo trienni 
propvinent.

a. en l’assentament corresponent a dissabte, dia VII, es llegeix 
cancel·lat Aquest die partí lo honorable en Joffre de Sentme-
nat per anar a Campsentelles.
b. a continuació ratllat al dit.
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Dissapte, a VI de octobre. Aquest jorn partí lo 
discret en Pere Ramis, scrivà de la Deputació, 
per anar al castell de Muntornès, sobre Cervera.

 6v Dimecres, a X de octobre. Aquest jorn tornà lo 
discret en Pere Ramis del castel de Muntornès, 
hon era anat de manament dels honorables de-
putatsa.

 9r Nohembre

Digmenge, a XVIII de nohembre. Aquest dia 
partí en Gaspar Vinyals per anar a Gerona.

 9v Dilluns, a XXVI de nohembre. Aquest dia tornà 
lo dit Gaspar.

Divenres, a XXX de nohembre. Aquest jorn fo-
ren elegits en consellers de Barchinona los ho-
norables en Galceran Dusay, Johan Lull, Pere 
Ballaster, Anthoni Pujada, Ffrancesch de Co-
nomines.

 11r Dehembre del any M CCCC XXV

Dimarts, a XVIII de dehembre. Aquest jorn los 
honorables en Bertran de Vilafrancha e en Bal-
tasar de Gualbes prestaren jurament de haver-se 
bé e leyalment en lo regiment del offici de  
oïdors de comptes del dit General, per los bra-
ces militar e de ciutats e viles reyals, al regiment 
del qual offici són stat elets per lo trienni ara 
cor rent.

Dissapte, a XXII de dehembre. Aquest dia partí 
en Gaspar Vinyals per anar a València. Aquest 
dia los honorables deputats manaren a·n Galce-
ran de Materó que, sens cautela, desliuràs al ho-
norable en Raphel Fferrer, qui les ha a pagar per 

a. en l’assentament corresponent a dimecres, dia XXXI, es lle-
geix ratllat Aquest die foren elegits en consellers de Barchi-
nona los honorables en Galceran Dusay, Johan Lull, Pere 
Ballaster, Anthoni Pujada, Ffrancesch de Conomines.

 1r Jhesuschristus. 
Any M CCCC XXV

Agost
 1v Divenres, a X de agost. Aquest jorn se perlongà 

la galere de la mercaderia appellada Sent Ma-
nat, la qual patronaje en Luís Sirvent, la qual va 
en levant.

 2v Dijous, a XXIII de agost. Aquest jorn los senyors 
deputats provehiren e ordonaren que [en] Jo-
han Squella, pintor, sia [d’a]quí avant, pintor, 
banderer e perpunter [del] Generala, emperò 
que lo dit Johan Squella no hage del dit Gene-
ral altre salari [o] paga, sinó de les coses que 
pintarà, de les banderes e perpuntes que farà, 
axí encara que en cascuna de les coses [que] 
pintarà, banderes e perpuntes que farà, haja a 
fer ab consell e intervenció del darassaner del 
dit General.

Dimecres, a XXVIIIIo de agost. Aquest jorn 
vench en Johan Prats de Leyda.

 3r Divenres, a XXXI de agost. Aquest jorn vench la 
galere Sent Guillem e Sent Narcís de Flandes, 
la qual patronajava en Lobere.

 5v Setembre

Dijous, a XXVII de setembre. Aquest jorn se 
perlongà la galere Sent Guillem e Sent Narcís 
per anar en levant; és-na patró en Barthomeu 
Llobera.

 6r Octobre del any M CCCC XXV

Dilluns, primer de octobre. Aquest jorn arribà 
en la playa de Barchinona la galere apellada 
Sent Pere, la qual és del General, e és venguda 
de Seragossa de Sicília.

a. General interlineat.
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[1426 ] losa preus de tres sclaus fugits, centum et decem 
libras.

Digmenge, a XXIII de dehembre. Aquest dia 
partí mossèn Johan Dezfar per anar a Vacrisses.

Dilluns, a XXIIII de dehembre. Aquest dia los 
honorables deputats e oïdors de comptes ma-
naren a·n Galceran de Mataró que, sens cautela, 
occorragués de cinquanta florins a·n Johan 
Prats, porter de la Deputació, per rahó de la 
exequció dels béns d’en Coll de Leyda.

 11v Dimarts, a XXV de dehembre. Ffestum Nativita-
tis Domini Nostri Jhesuchristi, anni Mi. CCCCi. 
XXVItib.

Digmenge, a XXX de dehembre. Aquest jorn lo 
honorable micer Johan de Palomar, canonge en 
la Seu de Gerona, stant en la ciutat de Xàtiva, 
acceptà la elecció de ell feta per los honorables 
deputats e oïdors de comptes del General de 
Cathalunya en oïdor de comptes del dit Gene-
ral, per remoció per ells feta del honorable mi-
cer Narcís de Sentdionís.

 12r M CCCC XXVI

Janer, any M CCCC XXVI

Dimarts, a VIII de janer. Aquest dia tornà lo dit 
Gaspar Vinyals.

 12v Digmenge, a XIII de janer. Aquest dia vench la 
galea del General appellada Sent Guillem e 
Sent Narcís de Rodes.

 13r Digmenge, a XXVII de janer. Aquest dia vench 
lo honorable mossèn Johan Dezfar de casa sua, 
on era anat.

Dijous, a XXXI de janer. Aquest jorn partí en 
Barthomeu Ripoll per anar a València.

 14r Ffebrer del any M CCCC XXVI

Divenres, primer de ffebrer. Aquest dia los se-
nyors deputats e los dos oïdors provehiren a 
Ffransoy Roig e Leonard Christià del offici de 
guarde de peu dels sclaus, ab los salaris acostu-
mats. Aquest dia matex lo dit Ffransoy Roig 
prestà jurament e homenatge, etcètera, en po-
der de mossèn Johan Dezfar.

a. los preus de interlineat.
b. en l’assentament corresponent a dissabte, dia XXIX, es lle-
geix ratllat D’açí avant manaren los dits honorables depu-
tats que fos fet compte al honorable micer Johan de Palo-
mar, qui fon elet en oïdor de comptes, de son salari.
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Dilluns, a IIII de ffebrer. Aquest dia en Leo -
nard Christiàa, guarda de peu dels sclaus, 
prestà sagrament e homenatge, etcètera, en po-
der de mossèn Johan Dezfar.

Dimecres, a VI de ffebrer. Aquest jorn vench la 
galere grossa del General apellada Sent Manat, 
de la qual és patró en Luís Sirvent. Aquest dia 
partí lo honorable en Bertran de Vilafrancha 
per anar a casa sua.

Dijous, a VII de ffebrer. Dijous Larder. Aquest 
jorn partí lo honorable micer Ramon Dezpa-
piol per anar a la ciutat de València.

 14v Dimercres, a XIII de ffebrer. Primer dia de 
Corema.

Dilluns, a XVIII de ffebrer. Aquest jorn s’ic 
partí l’onorable en Pere Ventosa, notari, per 
anar a Leyda.

 15r Dissapte, a XXIII de ffebrer. Aquest jorn micer 
Johan de Palomar prestà jurament de haver-se 
bé e leyalment en lo regiment del offici de  
oïdor de comptes del General de Cathalunya, 
per lo braç ecclesiàstich.

 16r Març

Digmenge, a X de març. Aquest jorn se per-
longà de la plage de Barchinona la galera  
grossa de la mercaderia apellada Sent Menat 
per anar en les parts de Fflandes, de la qual ga-
lera és patró en Johan de Junyent, menor de 
dies.

 16v Divenres, a XXII de març. Aquest jorn tornà lo 
discret en Pere Ventosa de Leyda.

 17r Digmenge, a XXXI de març. Festum Pasce Resu-
reccionis Domini.

 18r Abril

Dimecres, a X de abril. Aquest jorn hic partí 
mestre Philip de Malla per anar a Ciges.

Dilluns, a XV de abril. Aquest dia tornà lo dit 
honorable maestre Philip de Malla de Ciges.

 18v Dijous, a XVIII de abril. Aquest dia vench lo 
honorable en Bertran de Vilafrancha de casa  
sua.

Dissapte, a XX de abril. Aquest dia partí lo ho-
norable maestre Philip de Malla per anar a  
Mogoda.

a. a continuació ratllat prestà jurament e.
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[1426 ]Dilluns, a XXII de abril. Aquest dia vench lo ho-
norable maestre Philip de Malla de Mogoda.

 19r Dilluns, a XXVIIIIo de abril. Aquest jorn partí 
mossèn Joan Dezfar per anar a cassar, a Palejà.

Dimarts, a XXX de abril. Fins en aquest dia fon 
fet compte a micer Johan Palomar de son salari 
ordinari.

 19v Maig del any M CCCC XXVI

Dijous, a II dies de maig. Aquest dia vench lo 
dit honorable mossèn Johan Dezfar de Pallejà, 
de cassar.

Dissapte, a IIII dies de maig. Aquest jorn se per-
longaren de la plage de Barchinona aquelles 
dues naus armades qui anaven en Rodes, de les 
quals era capità fra Johan d’Escarigues, cavaller 
de la orde de Sent Johan.

Dimecres, a VIII dies de maig. Aquest dia hic 
partí, per anar a casa sua, lo honorable mossèn 
Johan Dezfar. 

 20r Dimarts, a XIIII de maig. Aquest dia vench de 
casa sua lo honorable mossèn Johan Dezfar.

 20v Digmenge, a XVIIIIo dies de maig. Ffestum Pen-
tecostes.

Diluns, a XX dies de maig. Aquest dia partí 
mossèn Johan Dezfar.

Dimecres, a XXII dies de maig. Aquest dia vench 
lo dit mossèn Johan Dezfar

Dijous, a XXIII dies de maig. Aquest dia partí lo 
dit mossèn Johan Dezfar.

Dissapte, a XXV dies de maig. Aquest jorn vench 
mossèn Johan Dezfara.

 21r Dimarts, a XXVIII dies de maig. Aquest jorn par-
tí l’onorable en Bertran de Vilafrancha per anar 
a Muntblanch.

Dijous, a XXX dies de maig. Ffestum Sacratissi-
mi Corporis Domini Nostri Jhesuchristi.

Juny

 21v Dimarts, a IIII de juny. Aquest jorn partiren en 
Gaspar Vinyals e en Bernat de Puigdangoles.

a. en l’assentament corresponent a dilluns, dia XXVII, es lle-
geix ratllat Aquest jorn partí l’onorable en Bertran de Vila-
francha per anar a Muntblanch.

Dijous, a XIII de juny. Aquest jorn tornaren en 
Bernat de Puigdangoles e en Gaspar Vinyals de 
Tortosa.

 22r Dijous, a XX de juny. Aquest jorn vench lo ho-
norable en Bertran de Vilafrancha.

 23r Juliol del any M CCCC XXVI

Divenres, a V de juliol. Aquest dia partiren los 
honorables mossèn Johan Dezfar e mossèn 
Narcís Miquel per anar a Monserrat. Aquest 
jorn vengueren les galeres de mossèn Luís 
d’Abeyà e d’en Rocha, ab les quals vengueren 
los ambaxadors del duch de Milà e mossèn Ber-
nat de Corbera e mossèna n’Andreu de Biura, 
cavallers del senyor rey d’Aragó.

Digmenge, a VII de juliol. Aquest dia tornà 
mossèn Narcís Miquel. Aquest jorn, a la prime-
ra guayta, se perlongaren les dites galeres, on 
eren los dits missatgers, per anar a València, on 
era lo senyor rey.

 23v Dijous, a XI de juliol. Aquest dia tornà mossèn 
Johan Dezfar del loch de Vacarisses.

Divenres, a XVIIIIo de juliol. Aquest jorn partí 
en Bernat de Puigdangoles per anar a Tortosa.

Dissapta, a XX de juliol. Aquest jorn s’ich partí 
mossèn Johan Dezfar.

 24r Dimarts, a XXIII de juliol. Aquest jorn tornà 
mossèn Johan Dezfar.

Dijous, a XXV de juliol. Aquest die partiren los 
honorables mossèn Narcís Miquel, deputa(t), e 
micer Ffrancesch d’Alçamora, en Gaspar Vi-
nyals e Pere Puigb, porter, per anar a Quade-
quers e en altres lochs d’Ampurdà.

Dissapte, a XXVII de juliol. Aquest jorn tornà en 
Johan Prats, porter.

Dimercres, a XXXI de juliol. Aquest jorn se’n 
anà mossèn Johan Dezfar.

 24v Agost del any M CCCC XXVI

Divenres, a II de agost. Aquest jorn tornà en 
Puigdangoles de Tortosa.

Dilluns, a V de agost. Aquest jorn tornà mossèn 
Johan Dezfar.

Dimarts, a VI de agost. Aquest jorn entraren en 

a. mossèn interlineat.
b. a continuació ratllat notari.
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[1427 ] [la] present ciutat de Barchinona [los] missat-
gers qui per la dita ciutat eren stats tramesos al 
senyor rey, [en] la ciutat de València.

 25r Dimecres, a XIIII de agost. Aquest jorn tornà en 
Pere Puig, porter. Aquest jorn se’n anà honora-
ble en Bertran de Vilafrancha a Montblanch.

Dissapte, a XVII de agost. Aquest dia se’n tornà 
lo dit Pere Dezpuig.

 26r Divenres, a XXX de agost. Aquest jorn tornà de 
Fflandes la galera grossa del General appellada 
Sent Manat, la qual patronajava en Johan de 
Junyent, manor de dies.

 26v Setembre del any M CCCC XXVI

Divenres, a VI de setembre. Aquest dia vengue-
ren [lo] honorable micer Francesch d’Alçamo-
ra [e] en Gaspar Vi(n)yals.

Dissapte, a VII de setembre. Aquest jorn vench 
l’onorable [en] Bertran de Vilafrancha.

 27r Dimercres, a XI de setembre. Aquest jorn vench 
lo discret en Berthomeu Ripoll, notari, de la 
ciutat de València.

Divenres, a XIII de setembre. Aquest jorn partí 
l’onorable mossèn Johan Dezfar.

 27v Dijous, a XVIIIIo de setembre. Aquest jorn partí 
en Johan Prats, porter, per anar e fer la crida 
dels safrans.

 28r Dilluns, a XXIII de setembre. Aquest jorn vench 
lo honorable mossèn Johan Dezfar.

Dimarts, a XXIIII de setembre. Aquest jorn 
vench lo honorable mossèn Narcís Miquel del 
comdat d’Empúries e de la ciutat de Gerona.

 28v Octubre, M CCCC XXVI

Dimarts, primer de octubre. Aquest dia partí lo 
honorable en Bertran de Vilafrancha.

 29r Dijous, a XVII de octubre. Aquest jorn vench en 
Johan Prats de fer fer la crida dels saffrans.

Divenres, a XVIII de octubre. Aquest jorn partí 
mossèn Johan Dezfar per executar la constitu-
ció dels safrans. E aquest dia vench lo honora-
ble en Bertran de Vilafranchaa.

a. en l’assentament corresponent a dijous, dia XXXI, es llegeix 
ratllat Aquest die foren elegits en consellers de Barchinona 
los honorables en Johan Ros, Johan Buçot, Jacme Colom, 
Huguet Fivaller, Bernat Çapila.
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 31v Nohembre del any 
M CCCC XXVI

Dimarts, a XXVI de nohembre. Aquest jorn s’ich 
partiren los honrat en Pere Ventosa, notari, e 
en Johan Prats, porter, per anar a Leyda.

Divenres, a XXVIIIIo de noembre. Aquest jorn 
mossèn Johan Dez[far], stant en lo loch de 
Móra, [del] comdat de Prades, començà [a 
en-] tendre en los affers del General.

Dissapte, a XXX de noembre. Aquest dia foren 
elegits en consellers de Barchinona los honora-
bles en Johan Ros, Johan Buçot, Jacme Colom, 
Huguet Fivaller, Bernat Çapila.

 32r Deembre del any 
M CCCC XXVI

Divenres, a VI de deembre. Aquest jorn se parti-
ren de la present ciutat de Barchinona los ho-
norables en Galceran Dusay e en Guillem de 
Sentcliment, missatgers tramesos al senyor rey 
per la dita ciutat, lo qual senyor era en la ciutat 
de València.

 33v Dimarts, a XXIIII de deembre. Aquest jorn mos-
sèn Johan Dezfar [...] en lo seu loch de Vaccaris-
ses, [...] int devers les parts de Móra [...] Leyda, 
on era anat per servey [del] General.

Dimecres, a XXV de deembre del any M CCCC 
XXVII. Festum Nativitatis Domini, anni M CCCC 
XXVII. Nadal.

Divendres, a XXVII de deembre. Aquest jorn 
vench en Pere Ventosa, notari, de la ciutat de 
Leyda.

Disapte, a XXVIII de deembre. Aquest jorn 
vench mossèn Johan Dezfar de la ciutat de 
Leyda.

 35r Janer de M CCCC XXVII

Dijous, a VIIIIo de janer. Aquest jorn partí lo ho-
norable en Bertran de Vilafrancha.

 36r Divenres, a XXIIII de janer. Aquest dia partí lo 
discret en Berthomeu Ripoll per anar en Va-
lència.

Dissapte, a XXV de janer. Aquest dia vench lo 
honorable en Bertran de Vilafrancha. Aquest 
jorn partí l’onorable mossèn Johan Dezfar per 
anar a casa sua, ab mossèn Gispert Dezfar.

Dilluns, a XXVII de janer. Aquest jorn vench l’o-
norable mossèn Johan Dezfar de casa sua.
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[1427 ] 37v Ffebrer

Dilluns, a XXIIII de ffebrer. Aquest dia partí lo 
honorable en Bertran de Vilafrancha [per] anar 
en València al senyor rey, per ordinació del(s) 
senyors deputats.

 39r Mars del any M CCCC XXVII

Dissapte, primer de març. Aquest jorn co- 
mençà a fer terratrèmol en la ciutat de Barchi-
nona, lo qual durà per spaya.

 39v Dilluns, a XVII de març. Aquest jorn fon feta 
professó de la Seu fins a la sgleya de Madona 
Santa Maria de la Mar de Barchinona, la qual 
professó anà en aquest orde, que primerament 
anaven fadrins e fadrines a peu descalç, ab  
llums en les mans, dients la letania e cridants 
«Senyor, ver Déus, misericòrdia». Aprés, anave 
la creu ab los capellans e canonges de la dita 
Seu, dients axí matex la letania. Derrerament, 
lo bisbe de Gergent ab diacha e sots-diacha. E, 
aprés, los honorables consellers de Barchinona 
acompanyats de notables persones de cascun 
stament, axí com cavallers, ciutadans, merca-
ders, manestrals e de moltes dones de la dita 
ciutat mullers de aquells, e altres. Fféu lo offici 
en la dita sgleyia de Madona Santa Maria de la 
Mar lo senyor patriarcha e prehicà-hi lo honora-
ble mestre Phelipp de Malla.

 40r Abril, M CCCC XXVII

Digmenge, a XIII de abril. Aquest dia tornà lo 
honorable en Bertran de Vilafrancha a casa sua, 
qui vench de València, on era anat.

 40v Divenres, a XXIIII de abril. Aquest dia vench lo 
honorable en Bertran de Vilafrancha, aprés que 
fon vengut de València e tornat en casa sua.

 41r Maig del any M CCCC XXVII

Dissapte, a III de maig. Aquest jorn partiren l’o-
norable mossèn Johan Dezfar, per anar a Gero-
na, e micer Ffrancesch d’Ortals, e en Pere 
Ve(n)tosa, notari, e en Pere Dezpuig, porter.

 41v Dimercres, a XXVIII de maig. Aquest dia passà 
d’esta vida en Bernat de Puigdangoles, porter.

Divenres, a XXX de maig. Aquest jorn tornaren 
mossèn Johan Dezfar, micer Ffrancesch d’Or-
tals e en Pere Ventosa, notari, e en Pere Dez-
puig, porter, qui eran anats a Gerona.

a. text inacabat.

 42r Juny, M CCCC XXVII

Dilluns, a II dea juny. Aquest jorn vench lo se-
nyor rey de regne de València ab tres gales, per 
mar.

Dimarts, a III de juny. Aquest jorn tornaren de 
València los honorables en Galceran Dusay e 
Guillem de Sentcliment, missatgers de Barchi-
nona, e vangueran ab la galera de mossèn Bus-
quets.

Dimercres, a IIII de juny. Aquest jorn los se-
nyors deputats provehiren en Nicholau Saga-
lers, perayre, stadant de Barchinona, del offici 
de porter, qui vagave per mort d’en Bernat de 
Puigdangoles.

Dijous, a V de juny. Aquest dia lo dit Nicholau 
Sagalers prestà jurament en poder de mossèn 
Johan Dezfar.

Digmenge, a VIII de juny. Festum Pentecostes.

Dimarts, a X de juny. Aquest jorn se comensà 
adifficar lo monestir de Santa Maria de Jhesús, 
e posà·y la primera pedra lo senyor rey Alfonso.

Dimercres, a XI de juny. Aquest dia tornà de 
València lo discret en Barthomeu Ripollb.

Dijous, a XII de juny. Aquest jorn s’ich partí lo 
senyor rey per anar a Perpenyà.

Digmenge, a XV de juny. Aquest jorn partí lo 
discret en Gaspar Vinyals per anar a Perpenyà.

Dilluns, a XVI de juny. Aquest jorn entrà l’ar-
chabisbe de Terragona, deprés dinar.

 42v Dimarts, a XXIIII de juny. Festum sancti Jo-
hannis.

Dijous, a XXVI de juny. Aquest dia partí lo ho-
norable mossèn Johan Dezfar per anar a casa 
sua.

 43r Juliol, M CCCC XXVII

Divenres, a IIII de juliol. Aquest jorn tornà de 
Perpenyà lo discret en Gaspar Vinyals.

Dissapte, a V de juliol. Aquest dia vench una 
galiota de la illa de Rodes, ab la qual vengueren 
los ambaxadors del mestre de Rodes.

Dilluns, a VII de juliol. Aquest dia tornà mos -

a. a continuació ratllat maig.
b. a continuació ratllat de València.
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[1427 ] sèn Johan Dezfar de casa sua. Aquest dia vench 
lo senyor rey de la vila de Perpenyà.

 43v Dilluns, a XIIII de juliol. Aquest jorn s’ich partí 
lo senyor rey per anar a València.

Dimarts, a XV de juliol. Aquest jorn partí mos-
sèn Johan Dezfar per anar fora la ciutat.

Dijous, a XVII de juliol. Aquest jorn vench mos-
sèn Johan Dezfar.

 44v Dijous, a XXXI de (juliol). Aquest jorn partí 
mossèn Johan Dezfar.

 45r Agost, M CCCC XXVII

Dilluns, a IIII de agost. Aquest dia partí lo ho-
norable en Bertran de Vilafrancha per anar a 
Monblanch. Aquest jorn vench mossèn Johan 
Dezfar.

 47r Setembre del any M CCCC XXVII

Dissapte, a VI de setembre. Aquest jorn passà 
d’esta vida en Pere Dezpuig, porter, servint al 
offici del General de Cathalunya.

Dilluns, a VIII de setembre. Aquest dia fo feta 
sepultura del cors del dit Pere Dezpuig.

 47v Divenres, a XII de setembre. Aquest dia los se-
nyors deputats e oïdors de comptes [del] dit 
General, veents, segons digueren, que en Gal-
ceran de Materó, president al offici del regent 
los comptes de la Deputació del dit General, 
era posat en tal punt per sa antiquitat e vellesa 
que ja no podia servir al dit offici de regent los 
dits comptes; e, veent encara que era molt ne-
cessari per intereç del dit General que alguna 
persona fos eleta, disposta per al servey del dit 
offici, provehiren, totes aquestes coses atteses, 
al honrat en Barthomeu de Navel, qui ja havia 
càrrech de presidir al offici de darassaner del dit 
General, en adjunct al offici del dit regent los 
comptes. Axí, emperò, que per aquesta provi-
sió no sia feta alguna derogació al dit en Galce-
ran de Materó en la recepció de son salari ordi-
nari, qui és de cent lliures per cascun any, ni en 
los emoluments o percassos que ell ha acustu-
mats de reebre per son dit offici, abans reeba los 
dits salari, emoluments e percassos en aquella 
forma que feya abans de la dita present provi-
sió. El que·l dit en Barthomeu de Navel sia con-
tent de la remuneració que li serà feta per depu-
tats e oïdors, per lo servey que farà en lo dit 
offici de regent los comptes. Açò declarat que 
al dit en Barthomeu no sia feta alguna deroga-
ció o novitat al dit offici de darassaner, ni al sa-
lari ordinari de trenta lliures per any que acos-

tuma de reebre per lo propdit offici, mas que 
romangue en aquell punt e preheminència en 
què era abans de la dita present provisió.

Dimarts, a XVI de setembre. Aquest dia vench 
de Muntblanch lo honorable en Bertran de Vi-
lafrancha, oïdor dels comptes.

 48r Dimercres, a XXIIII de setembre. Aquest jorn 
partí mossèn Johan Dezfar per anar a Vaca-
risses.

 49r Octobre, M CCCC XXVII

Dissapte, a XI de octobre. Aquest dia tornà 
mossèn Johan Dezfar.

 49v Digmenge, a XVIIIIo de octobre. Aquest dia 
partí mossèn Johan Dezfar per unes sposalles.

Dimarts, a XXI de octobre. Aquest jorn tornà 
mossèn Johan Dezfar.

Dimercres, a XXII de octobre. Aquest jorn partí 
lo honorable en Bertran de Vilafrancha per 
anar en Aragóa.

 51v Novembre, M CCCC XXVII

Dilluns, a XVII de noembre. Aquest jorn en Bar-
thomeu de Navel prestà sagrament e home-
natge en poder de mossèn Johan Dezfar, de 
haver-se bé e leyalment en l’offici de adjunt a·n 
Galceran de Materó, regent los comptes de la 
Deputació del General de Cathalunya.

Dimercres, a XVIIIIo de noembre. Aquest jorn 
de dimecres los senyors deputats provehiren al 
honorable en Guillem de Sentcliment del offici 
de procurador general llur en lo terra que·l Ge-
neral de Cathalunya té e posseeix [en] lo com-
dat de Empúries. Aquest jorn mateix lo dit en 
[Guillem] de Sentcliment prestà sagrament [e] 
homenatge en poder de mossèn Johan Dezfar, 
de haver-se bé e leyalment en lo regiment de la 
dita procuració.

 52r Divenres, a XXVIII de noembre. Aquest dia en-
trà en Barchinona ab dues galees lo cardinal de 
Foix, legat apostolical.

Digmenge, a XXX de noembre. Aquest die foren 
elegits en consellers de Barchinona los honora-
bles en Johan Fivaller, Guillem Romeu, Ffran-
cesch Dezplà, Luís Ros, Guillem Deztorrent.

a. en l’assentament corresponent a divendres, dia XXXI, es lle-
geix ratllat Aquest die foren elegits en consellers de Barchi-
nona los honorables en Johan Fivaller, Guillem Romeu, 
Ffrancesch Dezplà, Luís Ros, Guillem Deztorrent.
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[1428 ] 53r Deembre del any M CCCC XXVII

Dimercres, a III de deembre. Aquest jorn 
partí lo honorable mossèn Narcís Miquel per 
anar a Gerona.

Dissapte, a XIII de deembre. Aquest jorn 
vench lo honorable mossèn Narcís Miquel de  
la ciutat de Gerona.

 53v Dijous, a XXV de deembre. Festivitas Nativi -
tas Domini.

 54r Dilluns, a XXVIIIIo de deembre. Aquest dia 
vench lo honorable en Bertran de Vila- 
francha.

Dimercres, a XXXI de deembre. Aquest dia 
partí mossèn Johan Dezfar per anar a Vaca - 
rises.

 55r Anno a Nativitate 
Dominia Mo CCCCo XXVIIIo

 55v Divendres, a XVI de janer. Aquest jorn partí 
lo honorable en Guillem de Sentcliment,  
procurador per lo General en lo comdat  
d’Empúries, per anar en lo dit comdat per  
regir son dit offici.

Dimarts, a XX de janer. Aquest jorn vench lo 
honorable mossèn Johan Desfar.

 56v Ffebrer, M CCCC XXVIII

Diluns, a II de ffebrer. Festum Beate Marie. 
Aquest dia fon gran terratrèmol, de què cay - 
gué gran troç de la O de Santa Maria de la  
Mar e metà entorn XV persones.

Dimecres, a IIII de ffebrer. Aquest dia partí 
mossèn Johan Dezfar per anar a Martorell,  
per veure·s ab mossèn Pere de Barbarà.

Dijous, a V de ffebrer. Aquest dia tornà mos -
sèn Johan Dezfar.

Dilluns, a VIIIIo de ffebrer. Aquest dia partí 
mossèn Johan Dezfar per anar a les noces  
[de] son cunyat, ço és, d’en Copons.

 57r Dimercres, a XVIII de ffebrer. Prima Quadra-
gesime.

Divenres, a XX de ffebrer. Aquest diab tornà 

a. Domini interlineat.
b. a continuació ratllat partí.
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mossèn Johan Dezfar de les nosses de son cu-
nyata.

 57v Dijous, a XXVI de ffebrer. Aquest jorn los se-
nyors deputats provehiren que, si e de conti-
nent que en Paschual de la Casta, del loch del 
Castellar, de regne d’Aragó, fos provehit del 
offici de porter del senyor rey, servís al General 
de Cathalunya e a la Deputació de aquell en 
loch d’en Pere Puig, quòndam, porter, servint 
a la dita Diputació. Aquest mateix jorn los dits 
senyors deputats e micer Johan de Palomar e 
en Baltasar de Gualbes, oïdors dels comptes del 
dit General, ensemps ab l’onorable en Bertran 
de Vilafrancha, ara absent, provehiren a·n 
Ffrancesch Geronella del offici de la guarda 
dels sclaus, qui vagave per mort d’en Gabriel 
Vendrell.

Digmenge, a XXVIIIIo de ffebrer. Any de baxest.

 58r Març, M CCCC XXVIII

Dilluns, a VIII de març. Aquest jorn en Ffran-
cesch Geronella, guarda dels sclaus, prestà en 
poder de mossèn Johan Dezfar lo sagrament e 
homenatge acustumats.

 58v Dimecres, a X de març. Aquest jorn vench lo 
honorable en Bertran de Vilafrancha, e vench 
[de] Muntblanch.

Dimarts, a XVI de març. Aquest dia partí mos-
sèn Johan Dezfar.

Dimecres, a XVII de març. Aquest dia tornà 
mossèn Johan Dezfar.

 59v Dissapte, a XXVII de març. Aquest dia, aprésb 
dinar, partí mossèn Johan Dezfar per anar a Va-
cariçes.

 60r Abril, M CCCC XXVIII

Digmenge, a IIII de abril. Festum Pasche Resur-
rec cionis Jhesuchristi.

Dimecres, a VII de abril. Aquest dia partí lo ho-
norable en Baltazar de Gualbes per anar a Va-
lència.

 60v Dissapte, a X de abril. Aquest dia tornà mossèn 
Johan Dezfar.

a. en l’assentament corresponent a dimecres, dia XXV, es lle-
geix ratllat Aquest jorn los senyors deputats provehiren 
que, si e de continent que en Paschual de la Casta, del loch 
del Castellar, de regne d’Aragó.
b. aprés dinar interlineat.
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[1428 ] Dilluns, a XII de abril. Aquest jorn en Pascual 
de la Casta, [lo] qual era ja stat provehit per los 
senyors deputats del offici que possehia [en] 
Pere Puig, porter, quòndam, en la Deputació 
[del] General de Cathalunya, mostrà una cer-
tificació del scrivà dea ració del senyor rey, 
contenent [que·l] dit senyor havia fet porter 
seu lo dit Pascual de la Casta. E aquest dia ma-
teix lo dit Pascual prestà lo sagrament e home-
natge acustumats en poder de mossèn Johan 
Dezfar.

Dimecres, a XIIII de abril. Aquest dia partí 
en Nicholau Sagalers, porter, per anar a Per-
penyà.

 61r Divenres, a XXIII de abril. Festum beati Georgii. 
Aquest dia vench lo honorable en Baltazar de 
Gualbes.

 61v Dimarts, a XXVII de abril. Aquest jorn partí lo 
honorable mestre Phelipp de Malla per anar a 
Sellent.

 62r Maig, M CCCC XXVIII

Dimarts, a IIII de maig. Aquest jorn vench lo 
honorable mestre Phelipp de Malla de Sellent.

 63r Dissapte, a XXII de maig. Aquest jorn partí lo 
honorable mossèn Johan Dezfar per anar a Va-
querices.

Digmenge, a XXIII de maig. Festum Penthe-
costes.

Dimarts, a XXV de maig. Aquest jorn tornà lo 
honorable mossèn Johan Dezfar.

 64r Juny, M CCCC XXVIII

Dijous, a III de juny. Festum Sacratissimi Cor-
poris Christi.

 64v Dimercres, a XXIII de juny. Aquest dia partí 
mossèn Johan Dezfar per anar a Vequerices.

Dijous, a XXIIII de juny. Festum sancti Johannis.

 65r Dilluns, a XXVIII de juny. Aquest diab tornà 
mossèn Johan Dezfar.

a. de ració interlineat.
b. a continuació ratllat partí.

 66r Juliol, M CCCC XXVIII

Dijous, a VIII de juliol. Aquest dia entrà en 
Barchinona lo fill del rey de Purtugal, qui venia 
del emperador d’Alamanya, e posà en la posada 
d’en Johan Janer, prop l’esgleya de Sent Just de 
Barchinona.

Divenres, a VIIII de juliol. Aquest dia vench 
nova que los hòmens de Cadaquers havien  
presa la galiota de Macella, qui anava a roba de 
cathalans.

 66v Dimercres, a XIIII de juliol. Aquest jorn partí lo 
honorable micer Johan de Palomar per anar a 
mossèn Berenguer Arnau de Cervelló e mossèn 
lo bisbe de Leyda. Aquest jorn partí en Gaspar 
Vinyals per anar als honorables micer Ramon 
Dezpujol e Arnau de Biure, per rahó del offici 
de oïdors de comptes, al qual offici ells abdós 
foren alets per lo trienni propvinent.

Dijous, a XV de juliol. Aquest dia vench en Ni-
cholau Sagalers.

Dilluns, a XVIIIIo de juliol. Aquest dia tornà en 
Gaspar Vinyals.

Dimercres, a XXI de juliol. Aquest jorn vench lo 
honorable micer Johan de Palomar de la ciutat 
de Leyda, del senyor bisbe de Leyda e de mos-
sèn Berenguer Arnau de Cervelló.

Dijous, a XXII de juliol. Aquest jorn partí lo ho-
norable micer Johan de Palomar per tornar 
anar al noble mossèn Berenguer Arnau de Cer-
velló, ensemps ab en Gaspar Vinyals.

 67r Dissapte, a XXIIII de juliol. Aquest jorn tornà 
mossèn Johan de Palomar del noble mossèn 
Berenguer Arnau de Cervelló, ensemps ab en 
Gaspar Vinyals.

Dimercres, a XXVIII de juliol. Aquest dia vench 
mossèn Arnau de Biure per servir son offici de 
oïdor.

Dijous, a XXVIIIIo de juliol. Aquest dia vench 
mossèn Ramon Dezpujol per servir son offici 
de oïdor de comptes. Aquest dia vench lo ho-
norable mossèna Bernat Pinyol de Tortosa, per 
servir son offici de oïdor.

a. mossèn interlineat, damunt de en ratllat.



55

[1431 ]1431-1434
DIETARI NÚMERO 4

Folis 1r-59r

cer Johan Serra, Pere Ventosa e Johan Prats, 
porters, ensemps ab los presos qui havien falsa-
da la bolla.

 3v Dissabte, a XX de octubre. Aquest jorn fon exa-
minat per notari de Barchinona en Pere Vento-
sa, notaria.

 4r Noembre del any M CCCC XXXI

Disapte, a III de noembre. Aquest jorn partiren 
micer Johan Serra e en Pere Ve(n)tosa, per anar 
a Perpinyà e continuar la exequció dels béns 
dels delats del falsament de la bolla.

Dimarts, a VI de noembre. Aquest jorn partí lo 
honorable en Roger de Cartellà per anar a casa 
sua, a Olot.

 4v Divenres, a XXX de noembre. Aquest die foren 
elegits en consellers de Barchinona los honora-
bles en Johan Lull, Guillem Dezsoler, Pere 
Marquet, Bernat Çapila, Guillem Pujada, con-
sellers.

 5r Deembre del any 
mil CCCC XXXI

Divenres, a VII de deembre. Aquest jorn ven-
gueren micer Johan Serra e en Pere Ventosa de 
Perpinyà.

 5v Dicmenge, a XXIII de deembre. Aquest jorn 
vench lo honorable en Roger de Cartellà de 
casa sua, de Olot.

Dimarts, a XXV de deembre del any mil CCCC 
XXXII. Hic mutatur annus.

a. en l’assentament corresponent a dimecres, dia XXXI, es lle-
geix ratllat Aquest die foren elegits en consellers de Barchi-
nona los honorables en Johan Lull, Guillem Dezsoler, Pere 
Marquet, Bernat Çapila, Guillem Pujada.

 1r Agost del any M CCCC XXXI

Dilluns, a VI dies d’agost. Aquest jorn partí lo 
senyor vescomte per anar a Geronella.

Dijous, a XVI dies d’agost. Aquest jorn partí en 
Johan Prats per anar a Muntblanch e a Leyda e 
a Balaguer.

 1v Dissabte, a XVIII d’agost. Aquest jorn començà 
lo senyor rey n’Alfonso a celebrar les Corts als 
cathalans en lo Capítol de la Seu de Barchino-
na, e lo dit senyor rey, ell matex, féu la proposi-
ció aquí devant tot lo pobla.

Dissabte, a XXV d’agost. Aquest jorn vench lo 
senyor vezcomte de Geronella.

 2r Setembre del any M CCCC XXXI

Dijous, a VI de setembre. Aquest jorn partiren 
los honorables micer Johan Serra e en Pere 
Ve(n)tosa per anar a Perpinyà, per lo frau de la 
bolla.

 2v Dimarts, a XXV de setembre. Aquest jorn partí 
lo honorable mossèn Ffrancesch Dezplà per 
anà a Terragona.

Dimecres, a XXVI de setembre. Aquest jorn 
vench en Johan Prats de Leyda e de Munt-
blanch e de Balaguer.

 3r Octubre del any M CCCC XXXI

Dimarts, a II de octubre. Aquest jorn partí en 
Johan Prats per anar a Perpenyà.

Dimecres, a III de octubre. Aquest jorn vench 
lo honorable en Ffrancesch Dezplà de la ciutat 
de Terragona.

Dicmenge, a XIIII de octubre. Aquest jorn vin-
gueren de Perpinyà ab la galea d’en Bruch mi-
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[1432 ]  6r Janer del any M CCCC XXXII

Diluns, a VII de janer. Aquest jorn partí en Ni-
cholau Sagalers, porter.

Dimarts, a VIII de janer. Aquest jorn partex en 
Johan Martí, porter.

 6v Divendres, a XXV de janer. Aquest jorn partí lo 
honorable mossèn Ffrancesch Dezplà per anà a 
la sua torra.

Dicmenge, a XXVII de janer. Aquest jorn vench 
lo honorable mossèn Ffrancesch Dezplà de la 
sua torra.

 7r Ffebrer del any mil CCCC XXXII. 
Any bisextil
Dimecres, a VI de ffebrer. Aquest jorn vench en 
Nicholau Sagalers, porter.

 7v Divenres, a XXVIIII de ffebrer. Any bisextil.

 8r Març del any mil CCCC XXXII

Dissabte, a VIII de març. Aquest dia passà 
d’esta vida micer Pere Gerona, advocat del Ge-
neral.

 9r Abril del any M CCCC XXXII

Dimarts, a VIII dies de abril. Aquest dia partí 
mossèn Ramon Sampsó, oïdor de comptes.

Dimecres, a XVI dies de abril. Aquest jorn partí 
lo honorable en Roger de Cartellà per anar a 
casa sua.

 9v Dicmenge, a XX dies de abril. Ffestum Pasce.

Dimecres, a XXIII dies de abril. Ffestum sancti 
Georgii.

Dilluns, a XXVIII dies de abril. Aquest jorn 
vench lo senyor rey de València.

 10r Maig del any M CCCC XXXII

Dimarts, a XIII dies de maig. Aquest jorn lo se-
nyor rey sigué en la Cort, e aquí fermà e jurà 
certs capítols concordants entre lo dit senyor e 
la Cort. E la dita Cort atorgà donar al dit se-
nyor LXXX mília florins.

 10v Dijous, a XV dies de maig. Aquest jorn lo se-
nyor rey pronuncià en la Cort que alguns com-
tes e barons de Cathalunya qui desentien en  
les constitucions per lo dit senyor jurades di-
marts proppassat, que los dits comtes e barons 
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no fehien braç, ans stave e perseverave en ço 
que fet havie lo dit senyor, lo dit jorn.

Dimecres, a XXI dies de maiga.

Divenres, a XXIII dies de maig. Gerba. Aquest 
jorn se recullí lo senyor rey en la sua galea, [ab] 
intenció de fer son bon viatge en la armada que 
havia apparellada en la plage de Barchinona. E 
alguns jorns aprés s’ic sabé com era anat a  
Gerba.

Dilluns, a XXVI dies de maig. Aquest jorn deb 
dilluns, a hora de migenit, lo senyor rey se per-
longà ab les gales de la dita armada e foren  
[X]XVII galeres.

 11r Dimecres, a XXVIII dies de maig. Aquest jorn se 
recullí lo capità de les naus de la dita armada, lo 
qual era don Bernat Johan de Cabrera, comte 
de Modicha, e foren nou naus grosses.

 11v Juny del any mil CCCC XXXII

Divendres, a XIII de juny. Aquest jorn vench lo 
honorable senyor Roger de Cartellà, donzell, 
de casa sua.

 12r Dijous, a XVIIII de juny. Ffestum Corporis 
Christi.

Dimarts, a XXIIII de juny. Ffestum sancti Jo-
hannis.

 13r Juliol del any mil CCCC XXXII

Dimecres, a VIIIIo de juliol. Aquest jorn partí 
mossèn l’abat de Muntserrat per anar al seu ab-
badiat. Aquest mateix dia los senyors deputats 
e oïdors de comptes provehiren a micer Ponç 
Porta, licenciat en decrets, del offici de advocat 
del dit General, lo qual offici vagave per mort 
de micer Pere Gerona. Axí que·l dit micer Ponç 
Porta tingue e regesque lo dit offici per tot lo 
trienni present e per tot lo trienni propsegüent, 
ab lo salari acustumat de setanta lliures per cas-
cun any.

 13v Dimarts, a XV de juliol. Aquest dia lo dit micer 
Ponç Porta prestà sagrament en poder de micer 
Pere Malet, oïdor de comptes, e homenatge en 
poder del vescomte d’Illa, deputat del dit Ge-
neral, de haver-se leyalment, diligentment e bé 
en lo regiment del offici de advocat del dit Ge-
neral, del qual és stat provehit per los triennis 
present e propsegüent.

a. assentament il·legible.
b. de dilluns interlineat.
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[1433 ] 15r Agost del any M CCCC XXXII

Dimecres, a VI de agost. Aquest dia partí 
Johan Martí, porter, per anar al comte de  
Ffoix.

 15v Dijous, a XIIII de agost. Aquest jorn passà 
d’a questa vida en Nicholau Sagalers, porter. 
Aquest jorn vench lo honorable en Bartho - 
meu de Hostalrich de Perpinyà.

Dilluns, a XVIII de agost. Aquest jorn lo molt 
noble mossèn Bernat Galceran de Pinós, ves-
comte d’Illa e de Canet, e l’onorable [mossèn] 
Ffrancesch Dezplà, ciutedà de Barchinona, de-
putats ensemps ab lo reverend frare March, ab-
bat de Muntserrat, absent, e l’onorable micer 
[Pere] Malet, doctor en decrets, canonge [e] 
deguà de la Seu de Barchinona, oïdor ensemps 
ab altres dels comptes [del] dit General, e suc-
cehint en loch [del] dit reverend abbat, deputat 
absent, segons dit és, provehiren [a] Bartho-
meu Ledó, òlim frener, ciutedà de Barchinona, 
del offici de porter servint al dit General, qui 
vagave per mort d’en Nicholau Salgalers, ab lo 
salari acustumat de quaranta lliures per cascun 
any. Aquest mateix dia lo dit Barthomeu Ledó 
prestà lo sagrament e homenatge acustumats 
prestar, de haver-se bé e leyalment en lo regi-
ment del dit offici.

 16r Dijous, a XXVIII de agost. Aquest jorn vench 
en Johan Martí, porter, qui havia portades le-
tres al comte de Ffox.

 17r Setembre del any M CCCC XXXII

Dimarts, a II dies de setembre. Aquest jorn 
partí lo vescomte d’Illa per anar en so del  
seu.

Dicmenge, a VII dies de setembre. Aquest 
jorn partí lo honorable en Ramon Sampsó,  
oïdor, per anar a Gerona.

Dilluns, a VIII dies de setembre. Ffestum 
Beate Marie.

 17v Dimarts, a XVI dies de setembre. Aquest jorn 
vench lo honorable en Ramon Sampsó, oïdor.

Divenres, a XVIIII dies de setembre. Aquest 
jorn vench mossèn l’abat de Muntserrat del  
seu abadiat.

Dimecres, a XXIIII dies de setembre. Aquest 
jorn partí en Johan Martí, porter, per anar en 
Pallars.

1433  18r Octobre del any M CCCC XXXII

Dilluns, a VI de octobre. Aquest jorn morí en 
Miquel Biure.

 18v Dijous, a XVI de octobre. Aquest jorn vench en 
Johan Martí, porter, de Pallarsa.

 20r Noembre del any M CCCC XXXII

Dijous, a VI dies de noembre. Aquest jorn 
vench lo senyor vescomte d’Illa de so del seu.

 21r Dicmenge, a XXX dies de noembre. Aquest die 
foren elegits en consellers de Barchinona los 
honorables en Johan Buçot, Baltasar de Gual-
bes, Guillem de Vallsecha, Miquel de Montju-
hic, Ffrancesch Lobet, consellers.

 22r Deembre del any mil CCCC XXXII

Dijous, a XI dies de deembre. Aquest dia vench 
l’onorable en Roger de Cartellà.

Dijous, a XVIII dies de deembre. Aquest jorn 
partí lo senyor vescomte d’Illa per anar a Ça-
ragoça.

 23r Janer del any M CCCC XXXIII

Dimarts, a VI dies de janer. Aquest jorn partí lo 
honorable en Bartholomeu de Hostalrich per 
anar a Perpenyà.

 24r Divenres, a XXX dies de janer. Aquest jorn 
vench lo senyor vescomte d’Illa de Çeragoça.

 25v Ffebrer, M CCCC XXXIII

Dimecres, a XI dies de ffebrer. Aquest jorn 
vench lo honorable en Ramon Sampsób de 
Gerona.

Dilluns, a XVI dies de ffebrer. Aquest jorn partí 
lo honorable en Roger de Cartellà per anar en 
so del seu.

 26r Dilluns, a XXIII dies de ffebrer. Aquest jorn co-
mençaren la obra del General, ço és, de mesclar 
lo alberch qui fon de micer Pere Paschal ab la 
Deputació.

a. en l’assentament corresponent a divendres, dia XXXI, es lle-
geix ratllat Aquest dia foren elegits en consellers de Barchi-
nona los honorables en Johan Buçot, Galceran de Gualbes, 
Guillem de Vallsecha, Miquel de Montjuhic, Ffrancesch 
Lobet.
b. a continuació ratllat ciutadà.
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[1433 ]  27r Març del any mil CCCC XXXIII

Dimarts, a III dies de març. Aquest jorn passà 
d’aquesta vida micer Ponç Porta, advocat del 
General.

Dijous, a V dies de març. Aquest jorn los se-
nyors deputats e oïdors de comptes provehiren 
a micer Pere Dezcoll, licenciat en leys, del offici 
de advocat del dit General, lo qual offici vagave 
[per] mort de micer Ponç Porta, qui aquell ob-
tenia. Axí que·l dit micer Pere Dezcoll tingua e 
regesque lo dit offici per tot lo temps restant 
del present trienni e per tot lo trienni propse-
güent, ab lo salari acustumat de setanta cinch 
lliures per cascun any. E aquest jorn mateix lo 
dit micer Pere Dezcoll prestà lo jurament acus-
tumat prestar per son dit offici, ço és, lo jura-
ment en poder dela reverend senyor abbat de 
Muntserrat e l’omenatge en poder del senyor 
vescomte d’Illa.

 29r Abril del any mil CCCC XXXIII

Dimecres, primer dia de abril. Aquest jorn 
vench lo honorable en Roger de Cartellà,  
oïdor, de casa sua.

Dijous, a II dies de abril. Aquest jorn partí mos-
sèn abbat de Montserrat per anar al seu ab-
badiat.

Dissabte, a XI dies de abril. Aquest jorn vench 
lo honorable en Barthomeu de Hostalrich de 
Perpinyà.

Dicmenge, a XII dies de abril. Ffestum Pasce Re-
surrecionis Domini Nostri Jhesuchristi.

 29v Dijous, a XXIII dies de abril. Ffestum sancti 
Georgii.

 30r Dimarts, a XXVIII dies de abril. Aquest jorn 
mossèn abbat de Montserrat vench del seu ab-
badiat.

 31r Maig del any M CCCC XXXIII

Dimecres, a XIII de maig. Aquest jorn vench lo 
honorable en Roger de Cartellà de Olot.

 32r Dicmenge, a XXXI de maig. Ffestum Pentecostes.

 33r Juny del any M CCCC XXXIII

Dilluns, primer dia de juny. Aquest jorn passà 
d’aquesta vida don Jacme, comte d’Urgell.

a. a continuació ratllat reverend.

 34r Dimarts, a XXX de juny. Aquest jorn passà d’a-
questa vida micer Pere Dezcoll, advocat del Ge-
neral.

 35r Juliol del any M CCCC XXXIII

Dimecres, lo primer de juliol. Aquest jorn partí 
en Pere Ventosa, notari, per anar a Leyda.

Dijous, a II de juliol. Aquest dia partí en Bar-
thomeu Ladó, porter, per anara.

Dissabte, a IIII de juliol. Aquest jorn partí en 
Ffrancesch Dezplà per anar a la sua torra. 
Aquest jorn los senyors deputats e oïdors de 
comptes provehiren a micer Loís de Castellviy, 
donzell, doctor en leys, del offici de advocat 
del dit General, lo qual offici vagave per mort 
de micer Pere Dezcoll, qui aquell obtenia. Axí 
que·l dit micer Loís de Castellviy tingua e re-
gesque lo dit offici per tot lo temps restant del 
present trienni e per tot lo trienni propsegüent, 
ab lo salari acustumat de setanta cinch lliures 
per cascun any.

Dilluns, a VI de juliol. Aquest dia lo dit micer 
Loís de Castellviy prestà lo jurament acustu - 
mat prestar per son dit offici, çó és, lo jurament 
en poder del reverend senyor abbat de Munt-
ser rat e lo homenatge en poder del senyor ves-
comte d’Illa.

 35v Dilluns, a XIII de juliol. Aquest jorn vench en 
Pere Ventosa de Leyda.

Dimecres, a XV de juliol. Aquest jorn passà d’a-
questa vida lo senyor Andreu, bisbe de Barchi-
nona. Aquest jorn vench en Ffrancesch Dezplà 
de la sua torra.

Dijous, a XVI de juliol. Aquest jorn partí lo ho-
norable en Roger de Cartellà per anar a casa 
sua.

Dissabte, a XVIII de juliol. Aquest jorn lo cors 
del dit senyor bisbe fon liurat a ecclesiàstica se-
pultura ab solempna processó, eb fon soterrat 
en lo cor de la Seu de Barchinona.

 36r Dilluns, a XXVII de juliol. Aquest jorn partí en 
Pere Janer, notari, per anar a Sanahuge.

 37r Agost del any M CCCC XXXIII

Dimarts, a IIII de agost. Aquest jorn vench en 
Roger de Cartellà de casa sua.

a. text inacabat.
b. e fon soterrat interlineat.
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[1434 ]Dimecres, a V de agost. Aquest jorn partí lo se-
nyor vescomte d’Illa per anar en Aragó.

 37v Dijous, a XIII dies de agost. Aquest jorn partí 
mossèn l’abat de Muntserrat per anar al seu 
abadiat.

Dilluns, a XVII dies de agost. Aquest jorn partí 
lo honorable en Ramon Sampsó per anar a Ge-
rona.

Divenres, a XXI dies de agost. Aquest jorn vench 
lo senyor vescomte d’Illa d’Aragó.

 39r Setembre del any M CCCC XXXIII

Dissabte, a V dies de setembre. Aquest jorn 
vench lo honorable en Ramon Sampsó de Ge-
rona.

Dijous, a X dies de setembre. Aquest jorn partí 
en Johan Martí, porter, per anar a Muntblanch.

 39v Dissabte, a XII dies de setembre. Aquest jorn 
partí lo honorable en Ffrancesch Dezplà per 
anar a la sua torra.

 40r Dilluns. a XXI dies de setembre. Aquest jorn 
vench mossèn l’abat de Muntserrat del seu ab-
badiat. Aquest jorn vench lo honorable en 
Ffrancesch Dezplà de la sua torra. E lo dit jorn, 
lo dit honorable en Ffrancesch Dezplà se’n  
tornà a la dita torra.

Dimarts, a XXII dies de setembre. Aquest jorn 
vench en Johan Martí, porter, de Muntblanch.

Dissabte, a XXVI dies de setembre. Aquest jorn 
vench l’onorable en Ffrancesch Dezplà de la 
sua torra.

Dimarts, a XXVIIII dies de setembre. Aquest 
jorn vench en Pere Janer, notari, de Terragona.

 41r Octobre del any M CCCC XXXIII

Divenres, a VIIII dies de octubre. Aquest jorn 
partí en Barthomeu Ledó, porter.

 41v Dijous, a XV dies de octubre. Aquest jorn passà 
d’aquesta vida en Johan Salvador, corredor del 
General.

Divendres, a XVI dies de octubre. Aquest jorn 
fo feta sepultura del cors del dit Johan Salva-
dor. Aquest mateix jorn los senyors deputats 
provehiren que en Guillem Çaportella, corre-
dor, sia corredor del dit General en aquella  
forma e manera que ho era lo dit Johan Sal-
vador.
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 42r Dijous, a XXII dies de octubre. Aquest jorn partí 
l’onorable en Ffrancesch Dezplà per anar a 
Muntserrat.

Divendres, a XXIII dies de octubre. Aquest jorn 
vench en Barthomeu Ledó, porter.

Dissabte, a XXIIII dies de octubre. Aquest jorn 
vench l’onorable en Ffrancesch Dezplà de 
Muntserrata.

 44r Noembre, M CCCC XXXIII

Dilluns, a XXX dies de noembre. Aquest die fo-
ren elegits en consellers de Barchinona los ho-
norables en Guillem Romeu, Jacme Colom, 
Ramon Çavall, Bertran Dezvall, Pere Deztor-
rent, consellers.

 45r Deembre del any 
M CCCC XXXIII

Dilluns, a VII dies de deembre. Aquest jorn los 
senyors deputats provehiren que en Bernat 
Formiguera, corredor, sia corredor del dit Ge-
neral en aquella forma e manera que ho era en 
Bernat Cadireta, qui en los dies proppassats era 
passat d’aquesta vida.

 45v Divenres, a XI dies de deembre. Aquest jorn en-
trà en Barchinona lo senyor bisbe, apellat Si-
mon Salvador, lo qual vench per mar.

 46r Dimarts, a XXII dies de deembre. Aquest jorn 
partí lo honorable en Roger de Cartellà per 
anar a casa sua.

Hic mutatur annus

Divenres, a XXV dies de deembre del any M 
CCCC XXXIIII. Ffestum Nativitatis Domini.

 47v Janer, M CCCC XXXIIII

Divenres, a XV dies de janer. Aquest jorn la se-
nyora reyna prorogà per tot lo mes de maig pri-
mervinent la Cort General de Cathalunya, qui 
de present se celebrava en lo Capítol de la Seu 
de Barchinona.

Dimecres, a XX dies de janer. Aquest (jorn) 
partí de Barchinona la senyora reyna per anar a 
Tortosa.

a. en l’assentament corresponent a dissabte, dia XXXI, es lle-
geix ratllat Aquest die foren elegits en consellers de Barchi-
nona los honorables en Guillem Romeu, Jacme Colom, Ra-
mon Çavall, Bertran Dezvall, Pere Deztorrent.
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[1434 ]  49r Ffebrer de M CCCC XXXIIII

Dimarts, a VIIII de ffebrer. Carnestoltes.

 49v Digmenge, a XIIII de ffebrer. Aquest die partí lo 
honorable en Ramon Sampsó per anar a Tortosa.

Dilluns, a XV de ffebrer. Aquest jorn vench lo 
honorable en Roger de Cartellà de casa sua.

 50r Dimarts, a XXIII de ffebrer. Aquest jorn partí 
lo senyor vescomte d’Illa per anar en so del seu.

 51v Març, M CCCC XXXIIII

Dimarts, a XVI de març. Aquest jorn vench lo 
senyor vescomte d’Illa de ço del seu.

 52r Dicmenge, a XXVIII de març. Ffestum Pasce.

Dimecres, a XXXI de març. Aquest jorn vench lo 
honorable en Ramon Sampsó de Tortosa.

 53r Abril del any 
mil CCCC XXXIIII

Diluns, a V dies de abril. Aquest dia partí micer 
Anthoni Amat per anar a Tortosa, a la senyora 
reyna.

 54v Maig del any 
mil CCCC XXXIIII

Diluns, a III dies de maig. Aquest jorn vench lo 
honorable en Ramon Sampsó de Gerona.

Dimarts, a IIII dies de maig. Aquest jorn co-
mençaren a encantar les generalitats.

Dijous, a VI dies de maig. Festum Ascencionis 
Domini.

 55r Dicmenge, a XVI dies de maig. Festum Pente-
costes.

 55v Dijous, a XXVII dies de maig. Festum Corporis 
Christi.

 56v Juny, M CCCC XXXIIII

Divendres, a XVIII de juny. Aquest jorn partiren 
en Barthomeu Ripoll, notari, e en Barthomeu 
Ledó, porter, per anar en Pallàs e Castelbó, e 
en Jacme Sentserni.

 58r Juliol del any M CCCC XXXIIII

Dissabtea, a III dies de juliol. Aquest dia partí 
en Pere Ventosa per anar a Tortosa.

 58v Dissabteb, a XVII dies de juliol. Aquest jorn ven-
gueren los en Barthomeu Ripoll ec Barthomeu 
Ledó de les parts de Pallars.

 59r Dimartsd, a XXVII dies de juliol. Aquest jorn los 
senyors deputats digueren que ells donaven 
n’Anthoni Ramon, librater, en adjunct a·n 
Ffrancesch Çacalm, librater del General de Ca-
thalunya. Axí emperò que·l dit Anthoni Ramon 
no puxa usar de la dita adjuncció tant lo dit 
Ffrancesch Çacalm viurà, mas que, mort lo dit 
Ffrancesch Çacalm, lo dit Anthoni Ramon tin-
ga e obtinga lo dit offici de librater en aquella 
manera que huy lo té e obté lo dit Ffrancesch 
Çacalm.

a. Dissabte interlineat, damunt de Divendres ratllat.
b. Dissabte interlineat damunt de Divendres ratllat.
c. e interlineat.
d. Dimarts interlineat, damunt de Diluns ratllat.
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[1434 ]1434-1437
DIETARI NÚMERO 4

Folis 1r-71r

[a] córrer al dit Miquel Buguera [lo] dit XVII dia 
de setembre proppassat, attès que·l propdit dia 
lo dit Miquel Buguera fo provehit, e que en lo 
matex dit dia lo dit Miquel Buguera [se] offerí 
servir al dit General en son dit offici. Aquest dia 
los senyors deputats e oïdors de comptes tatxa-
ren a·n Barthomeu de Navel per les XI bolles 
que fan collir per ordinació de la Cort, de les 
quals és general administrador lo dit Bartho-
meu, C lliures per any de salari.

 7r Divendres, a XXVI de noembre. Aquest jorn 
vench lo honorable en Guillem de Busquets de 
Muntblanch.

Dimarts, a XXX de noembre. Aquest die foren 
elegits en consellers de Barchinona los honora-
bles en Francesch Dezplà, Huguet Fivaller, 
Pere de Malla, Jacme Dezsós e en Johan Lull, 
fill d’en Romeu Lull.

 8r Deembre del any M CCCC XXXIIII

Divendres, a XVII de deembre. Aquest jorn los 
senyors deputats provehiren en Salvadora Ponç 
del offici de guarda de les entrades e exides en 
la plage de la mar de Barchinona, lo qual offici 
vagave per òbit d’en Fferrando Castanyer, ab lo 
salari acostumat. E aquest matex dia lo dit Sal-
vador Ponç prestà lo jurament acostumat.

 8v Hic incipit annus Nativitatis 
Domini Mus. CCCCus. XXXVus.
Divendres, a XXXI de deembre. Aquest jorn los 
senyors deputats remogueren en Ramon [...] 
onerri del offici de la guarda [de la] bolla e se-
gell de la taula de Barchinona. Aquest matex 
dia los dits senyors deputats provehiren en Luís 
Rexach, habitant en Barchinona, del dit offici 
ab [lo] salari acostumat. Aquest matex dìa lo dit 

a. a continuació ratllat Pons.

 3v Setembre del any mil CCCC XXXIIII

Dilluns, a XX dies de setembre. Aquest jorn par-
tí lo honorable en Lorens Rodon per anar a 
Perpenyà. Aquest dia partiren lo noble don Ra-
mon de Pinós e micer Johan de Bellafia, en Pere 
Ventosa e Johan Martí.

 4r Dicmenge, a XXVI dies de setembre. Aquest dia 
vengueren lo noble don Ramon Galceran de Pi-
nós, micer Johan de Bellafilla, Pere Ventosa, 
notari, e Johan Martí de la ciutat de Manresa.

 5r Octobre del any M CCCC XXXIIII

Divendres, a XV de octubre. Aquest jorn vench 
mossèn Lorens Rodon de Perpenyàa.

 6r Nohembre del any M CCCC XXXIIII

Dimarts, a VIIIIo de noembre. Aquest jorn partí 
lo honorable en Guillem de Busquets per anar 
a Muntblanch.

 6v Dimecres, a XVII de noembre. Aquest dia los se-
nyors deputats [e] oïdors de comptes de Gene-
ral de Cathalunya digueren que, a XVII de se-
tembre poppassat, ells en concòrdia havien 
provehit en Miquel Buguera del offici de sobre-
guarda dels drets [de] les generalitats de les en-
trades e exides del principat de Cathalunya, [e] 
dels drets de les generalitats de la bolla [o] se-
gell del dit Principat no arrendats. Axí que·l dit 
en Miquel Buguera e encara en Johan de Casa-
francha, [qui] ja era stat provehit de aquest of-
fici, sien abdós sobreguardes de quascuns dels 
dits drets. E que cascú dels dits sobreguardes 
hage de salari [per] sos serveys e treballs cent 
lliures barchinoneses. E que·l dit salari començ 

a. en l’assentament corresponent a diumenge, dia XXXI, es lle-
geix ratllat Aquest die foren elegits en consellers de Barchi-
nona los honorables en Ffrancesc Dezplà, Huguet Fivaller, 
Pere de Malla, jacme Dezsós e en Johan Lull, fill d’en Ro-
meu Lull.
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[1435 ] Luís Rexach prestà lo jurament acostumat. 
Aquest jorn los senyors deputats provehiren en 
Johan Staper del offici de la guarda de les entra-
des e exides en la plage de Barchinona, qui va-
gave per mort d’en Johan Serra, ab lo salari 
acostumat. E aquest matex dia lo dit Johan Sta-
per prestà lo jurament acostumat.

 9r Janer del any M CCCC XXXV

 10r Dilluns, a XXXI de janer. Aquest dia partí pera 
affers del General lo honorable en Roger de 
Cartallà, canonge de Gerona e oïdor dels 
comptes del General, e anà ab ell en Pere Ve(n) 
tosa, notari.

 11r Ffebrer del any M CCCC XXXV

 12r Dicmenge, a XX dies de ffebrer. Aquest dia ven-
gueren los honorables mossèn Roger de Car-
tellà e lo discret en Pere Ventosa de la Seu 
d’Urgell.

 13r Març del any M CCCC XXXV

Dimarts, primer dia de març. Carniprivium.

 15r Abril del any M CCCC XXXV

 15v Dicmenge, a XVII dies de abril. Festum Pasce 
Resurreccionis.

 17r Maig del any M CCCC XXXV

Dimecres, a IIII dies de maig. Aquest jorn partí 
lo honorable en Guillem de Busquets, oïdor de 
comptes, per anar a Muntblanch.

Dilluns, a VIIII dies de maig. Aquest jorn partí 
en Barthomeu Ripoll, síndich e procurador del 
General de Cathalunya, per anar a València, 
unt la senyora reyna era.

 17v Divendres, a XIII dies de maig. Aquest dia partí 
en Pere Ventosa per anar a Organyà, del ves-
comdat de Castellbó, e altres lochs del princi-
pat de Cathalunya.

 18r Dilluns, a XXIII dies de maig. Aquest jorn partí 
en Johan Prats, porter, per anar al vescomdat de 
Castellbó e a altres lochs del principat de Ca-
thalunya.

Dicmenge, a XXVIIII dies de maig. Aquest jorn 
vench lo honorable en Guillem de Busquets de 
Muntblanch.

a. per ... General interlineat.

1435

 19r Juny del any M CCCC XXXV

Dimecres, primer dia de juny. Aquest jorn 
vench en Johan Prats.

Dissabte, a IIII dies de juny. Aquest jorn vench 
en Barthomeu Ripoll de València.

Dicmenge, a V dies de juny. Ffestum Pente-
costes.

 19v Dijous, a XVI dies de juny. Ffestum Corporis 
Christi.

 20r Dicmenge, a XXVI dies de juny. Aquest jorn 
vench en Pere Ventosa de Organyà.

 21r Juliol del any M CCCC XXXV

 21v Dilluns, a XI dies de juliol. Aquest jorn partí lo 
honorable mossèn Lorens Rodon per anar a 
Perpenyà. Aquest jorn partí lo noble en Ramon 
Galçeran de Pinós.

 22v Dissabte, a XXX dies de juliol. Aquest jorn 
vench lo honorable mossèn Lorens Rodon de 
Perpenyà.

 23r Agost del any M CCCC XXXV

Divendres, a V dies de agost. Festa de sent Do-
mingo. Batalla. Aquest die fonch laa gran bata-
lla enb mar, devant la ylla de Ponça, entre lo se-
nyor rey Alfonso de Aragó ab XIIII naus, de una 
part, e los genovesos ab XII naus, de la part altra. 
E plagué a Déus que los genovesos obtingueren 
la victòria, e se’n manaren pres lo dit senyor 
reyc e [dos] frares seus, ço és, lo rey de Navarra e 
l’infant don Enrich, mestre de Sentyago, e 
molts barons e cavallers. És veritat que de 
aquesta batalla fugiren mossèn Galceran de Re-
quesens, qui aprés fonch governador de Catha-
lunya, ed don Johan d’Íxere. E foren-hi apreso-
nats tots los següents: primo, lo príncep de 
Teranto, duch de Cessa, duch d’Àndria, comte 
de Campobaxo, dos fills del comte de Lurito, 
lo fill del comte de Ffundi, lo fill del comte Ca-
marlench, lo senyor Jussies, Manautxo de l’À-
guila, mossèn Ffrancesch Pandone, qui aprés 
fonch comte de Benaf[ra], misser Petro Ca-
ratxo, qui aprés fonch comte de Bruyença, Car-
lutxo de Jesualdo, misser Carrafello Carrafa, 
misser Gurillo Carrafa, misserf Thomàs Car-

a. la interlineat.
b. en mar interlineat.
c. rey interlineat.
d. e interlineat.
e. a continuació ratllat e mossèn Arnau Roger de Pallars, qui 
aprés fonch bisbe d’Urgell.
f. misser Thomàs Carrafa interlineat.
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[1435 ]rafa, mossèn Lançapeyra de [...], comte Sino-
pol, lo fill de misser Miquel Coxà, senyor de la 
illa de Pròxida, e molts altres italians de pocha 
condició. De Aragó, hi foren presos los se-
güents: primo, Lop Ximén d’Urrea, qui aprés 
fonch visrey de Sicília, mossèn Johan de Gur-
rea, fra Ffortunyo d’Aredia, don Jayme d’A-
lagó, lo comenador d’Ambel, lo comenador 
d’Elfambre, mossèn Remiro de Funes, mossèn 
Johan de Montcayo, qui aprés fonch governa-
dor d’Aragó, mossèn Sanyo de Montcayo, 
mossèn Martín Dies, mossèn Miquel d’Ambú, 
mossèn Martí de Lamussa, qui aprés fonch  
batle general d’Aragó, mossèn Rodrigo de 
Mur, mossèn Forès, e molts altres de pocha 
condició. Seguexen-se los sicilians: primo, lo 
comte de Calatanoxet; ítem, dos fills del comte 
Johan de Vintimilla, don Pedro de Cardona, 
qui aprés fonch comte de Golizano, don Al-
fonso de Cardona, son germà, qui aprés fonch 
comte de Reiols, lo fill del comte Gilabert, qui 
aprés fonch merquès de Cotro, lo fill del comte 
Spatàfora, lo comenador de la Maysó, misser 
Nicholau Spacial ab dos fills, mossèn Johan 
Risso, misser Patrusso de Castell, Massí Ro-
mano, mossèn Gispert Dezfar, mossèn An-
thoni Si, Massí de Gregori, mossèn Anthoni de 
Torrella, mossèn Tristany e molts altres de poc-
ha condició. Seguexen-se los noms dels catha-
lans: primo, lo noble de Pallars, qui aprés fonch 
bisbe d’Urgell, mossèn Jacme de Pallars, mos-
sèn Manuel de Guimerà, mossèn Ffrancí Dez-
vall, qui aprés fonch mestre racional, mossèn 
Ffrancí d’Aril, qui aprés fonch visrey de Sarde-
nya, e aprés de Mallorqua, mossèn Berenguer 
d’Aril, mossèn Berenguer de Fontcuberta, qui 
aprés fonch prior de Cathalunya, mossèn Ra-
mon Gilabert, mossèn Pere Catlar de Mallor-
qua, mossèn Berenguer d’Ostalrich, mossèn 
Bernat d’Avinyó, Romeu Lull, Guillem Ro-
meu, Johan Buçot, misser Ffrancesch Castelló, 
mossèn Ffrancí Batle, Pere Batle, Guillem Ro-
meu, fill [del] dit Guillem, Luís Romeu e Balta-
sar Romeu, germans, qui aprés se feren cava-
llers, Rafel Dezplà e Ramon Dezplà, germans, 
Pere Dezplà, Bernat Çabastida. Gire dallà que 
molts més n’i ha

 23v [...]a Cru ylles, fra Barutell, qui aprés fonch co-
manador de Barchinona, mossèn Pere Cases, 
qui aprés fonch prior de Macina, mossèn Johan 
Cardona, mossèn Guillem Ramon Çaplana, Jo-
han de Paguera, qui aprés se féu cavaller, Pere 
Torrent pus jove, Ffrancí de Vallsecha, Miquel 
Ros, fra Johanicot, cavaller de Sent Johan, e 
molts d’altres de pocha condició. Seguexen-se 
los noms dels valencians: mossèn Ramon Boÿl, 

a. text incomplet per ésser retallat el foli pel seu marge superior.

mossèn Ffelip Boÿl, mossèn Luísa Pardo, fra 
Pardo, cavaller de Sent Johan, fra Pardo, cava-
ller de Muntesa, fra Muntsoriu, claver, qui 
aprés fonch mestra de Muntesa, mossèn Pere 
de Muntagut, mossèn Luís de Muntagut, ger-
mans, mossèn Cabanyelles, mossèn Johan de 
Bonastra, garda-roba del senyor rey, mossèn 
Jacme de Vilaragut, fra Soler, comenador de 
Tortosa, mossèn Ffrancesch Dezsoler, mossèn 
Luís Dezsoler, mossèn Galceran Dezsoler, tots 
quatre germans, fra Ramon Ciscar, mossèn 
Ffrancesch Ciscar, germans, fra Luís Puig, qui 
aprés fonch mestra de Muntesa, mossèn Garau 
Bou, mossèn Jover, mossèn Johan Olzina, sa-
cretari, mossèn Anthoni Olzina, son nabot, 
mossèn Tàrrech e son frare, misser Jacme Pala-
grí, qui aprés fonch vici-canceller, mossèn 
Ffrancesch Martorell, qui aprés fonch sacretari 
del rey, mossèn Blanes, mossèn Francí de Be-
llvís, mossèn Melxior de Ribelles e son frare, e 
molts altres. De Sardenya hi foren presos: mos-
sèn Salvador d’Arborea, germà del merquès 
d’Oristany, mossèn Ffrancesch de Montbuy, e 
alguns altres. Los castellans foren aquests: pri-
mo, lo mestra d’Elcàntera; ítem, lo comte de 
Castre ab dos fills, Roís Dies de Mandossa, 
mossèn Fferrando d’Ávelos, mossèn Ènyago de 
Guivar, qui aprés fonch comte de Ariano, don 
Ènyago de Guivar, qui aprés fonch comte Ca-
marlench, mossèn Lopis Avellaneda, mossèn 
Guterris de Sentdoval, mossèn Lopis d’Angul 
ab dos germans, mossèn Johan Tièller, mossèn 
Pere Bocha, mossèn Rabolledo, mossèn Rodri-
go Lisón e Diego Lisón, son germà, mossèn 
Ffrancesch de Vilapando, mossèn Sagada e dos 
germans seus, mossèn Fferrando de Sentdoval, 
lo comenador Gotzarino, mossèn Dies d’Évo-
les, mossèn Johan del Pandón, mossèn Gonsal-
vo de Lubián, mossèn Pere Ocha, mossèn Jo-
han Mandaxa, Mich, mossèn Johan d’Oviedo, 
mossèn Johan de la Penya, mossèn Nunyo Me-
xía, mossèn Guterris de Nava, e molts altres de 
pocha condició.

 24v Dimecres, a XXXI de agost. Aquest jorn partí en 
Barthomeu Ledó per anar a Puigcerdà.

 25r Setembre del any M CCCC XXXVb

Dimecres, a VII dies de setembre. Aquest jorn 
vench lo noble don Ramon Galçeran de Pinós 
de so del seu.

Divendres, a VIIIIo dies de setembre. Aquest 
jorn vench en Barthomeu Ledó de Puigcerdà.

a. a continuació repetit Luís.
b. en l’assentament corresponent a dilluns, dia V, es llegeix rat-
llat Aquest jorn partí lo honorable mossèn Roger de Carte-
llà per anar a Gerona.
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[1436 ]  27r Octubre del any mil CCCC XXXV

Dilluns, a III dies de octubre. Aquest jorn partí 
lo honorable mossèn Roger de Cartellà per 
anar a Gerona.

 28r Dimarts, a XXV dies de octubre. Aquest jorn 
vench l’onorable mossèn Roger de Cartellà.

Dilluns, a XXXI dies de octubre. Aquest dia los 
senyors deputats provehiren en loch d’en Bar-
thomeu Serra, qui sehia a la taula de la bolla de 
Barchinona, en March Albereda. E aquest dia 
mateix lo dit March Albareda prestà sagra - 
ment e homenatge d’haver-s’i bé e leyalment. 
Aquest mateix dia partí en Barthomeu Ledó, 
portera.

 29r Noembre del any M CCCC XXXV

 29v Dissabte, a XII dies de noembre. Aquest jorn 
los honorables deputats e oïdors de comptes 
del General de Cathalunya provehiren en Ma-
theu Merquès del offici de la deputació lochal 
de Tremp e terra de Pallars, lo qual offici vaga-
va per òbit de micer Anthoni Balcebre, ab lo 
salari acostumat.

Dimecres, a XVI dies de noembre. Aquest jorn 
partí lo honorable en Guillem de Busquets per 
anar a Montblanch e en altres parts.

 30v Dissabte, a XXVI dies de noembre. Aquest jorn 
vench en Barthomeu Ledó o arribà en la pre-
sent ciutat de Barchinona.

Dimecres, a XXX dies de noembre. Aquest die 
foren elegits en consellers de Barchinona los 
honorables en Joan Lull, major de dies, Gui-
llem Dezsoler, Guillem Deztorrent, Pere Du-
say e en Johan de Gualbes, fill d’en Jacme.

 31r Deembre del any M CCCC XXXV

Dilluns, a V dies de deembre. Aquest dia los 
senyors deputats provehiren en Johan Ros, no-
tari, del offici de síndich e procurador llur a 
deffendre les constitucions generals de Catha-
lunya e capítols de Cort, e constituïren-li salari 
de trenta lliures barchinoneses per quascun 
any, pagadores a ell per aquell temps que ser-
virà e seguirà la audiència del senyor rey, se-
gons forma del capítol e constitució sobre açò 
feta per la Cort General de Cathalunya.

a. a continuació ratllat Aquest die foren elegits en conse-
llers de Barchinona los honorables en Joan Lull, major de 
dies, Guillem Dezsoler, Guillem Deztorrent, Pere Dusay, 
Johan de Gualbes, fill d’en Jacme.
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 32r Dijous, a XXII dies de deembre. Aquest jorn 
vench lo honorable en Guillem de Busquets.

 32v Hic mutatur annus

Dimecres, a XXVIII dies de deembre. Aquest 
jorn lo honorable en Barthomeu de Navel, per 
manament e ordinació de mossens los depu-
tats, comanà e liurà los segells de la Cort al ho-
norable micer Dalmau de Reset, canonge e ar-
diacha major de Gerona, per donar e liurar 
aquells a la dita Cort ajustada a Munçó, pre-
sents per testimonis en Johan Riba, barber, del 
castell de Ullstret, e Andreu Domènech, stant 
ab lo dit honorable mossèn ardiacha.

Dijous, a XXVIIII dies de deembre. Aquest jorn 
vench lo rey de Navarra de Milà e de Jènova, ab 
una galea de jenovesos apellada de la guàrdia, 
acompanyada de dues galees de cathalans. En-
trà per lo pont que li feren devant la lotge, a ora 
de sol post.

Dissabte, a XXXI dies de deembre. Aquest jorn 
los senyors deputats e oïdors tatxaren [lo] salari 
a·n Berenguer de Vilatorta [e] a·n Johan Çapi-
la, docentes lliures barchinoneses, és a saber, a 
quascú d’ells cent lliures, per oir los comptes de 
tot lo present trienni dels drets de les generali-
tats de la bolla e segell del comdat d’Empúries, 
del comdat de Cardona, [del] comdat de Pa-
llars, del vescomdat [de] Castellbó, de Santa 
Coloma de Queralt, de Berga, de Bagà, de Ri-
poll, [de] Olot, de la Seu d’Urgell e de la Vall 
d’Aran, qui per lo present trienni [els] són sta-
des arrendades.

 34r Janer del any mil CCCC XXXVI

Dimecres, a XXV dies de janer. Festum beati 
Pauli, apostoli. Aquest dia lo rey de Navarra 
féua fer cors present de la reyna dona Elienor, 
mare sua, eb.

Dijous, a XXVI dies de janer. Aquest dia la ciutat 
de Barchinona fou semblant festa matexa de la 
dita senyora reyna.

Diluns, a XXX dies de janer. Aquest jorn partí lo 
senyor rey de Navarra de Barchinona per anar a 
Muntsó, aprés que fon vengut de Milà.

 35r Ffebrer del any mil CCCC XXXVI. Any 
de baixest
Divendres, a III dies de ffebrer. Aquest jorn 

a. fou al manuscrit.
b. text inacabat.
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[1436 ]partí mossèn Roger de Cartellà per anar a  
Muntçó.

Dijous, a VIIIIo dies de ffebrer. Aquest die los se-
nyors deputats provehiren lo honorable en 
Ffrancesch Carbó de la procuració del comdat 
d’Ampúries en la terra del General, per lo 
temps que·l havia a tenir en Galceran Carbó, 
quòndam, pare seu.

 35v Dimarts, a XXI dies de ffebrer. Carniprivium.

 36v Març del any M CCCC XXXVI

Dijous, a VIII dies de març. Aquest dia los ho-
norables deputats e oïdors de comptes atorga-
ren de prestar la ferrera, aa VI anys, al honorable 
en Ffrancesch Dezplà, ciutadà de Barchinona, 
per una galeab grossa que vol fer a VI anys.

 37r Dimarts, a XIII dies de març. Aquest jorn los 
senyors deputats provehiren en Pere Querol, 
cor redor de coll, del offici de corredor del Ge-
neral, lo qual vagave per mort d’en Bernat For-
miguera, quòndam.

 38r Abril del any M CCCC XXXVI

Dicmenge, a VIII dies de abril. Ffestum Pasce 
Resureccionis Domini.

 39r Dilluns, a XXIII dies de abril. Ffestum sancti Ge-
orgii.

 40r Maig del any M CCCC XXXVI

Dimecres, a VIIIIo dies de maig. Aquest jorn en-
trà la senyora reyna venint de Muntçó.

 40v Dijous, a XVII dies de maig. Ascensio Domini.

 41r Dimarts, a XXII dies de maig. Aquest jorn la se-
nyorac reyna proposà en la Cort General de Ca-
thalunya, la qual ha convocada en lo Capítol de 
la Seu de Barchinona.

Dicmenge, a XXVII dies de maig. Ffestum Pente-
costes.

 44r Juliol del any M CCCC XXXVI

 44v Dimecres, a XI dies de juliol. Aquest jorn partí 
don Ramon de Pinós per anar a Islla, a son  
frare.

 45r Divendres, a XXVII dies de juliol. Aquest jorn 

a. a VI anys interlineat.
b. galea grossa interlineat.
c. a continuació repetit la senyora.

vench lo honorable mossèn Guillem de Bus-
quets de Muntblanch.

 45v Dimarts, a XXXI dies de juliol. Aquest jorn 
passà d’aquesta vida en Ramon Porcelloles, 
guarda de la bolla.

 46r Agost del any M CCCC XXXVI

 47r Dijous, a XXIII dies de agost. Aquest jorn se re-
collí lo capità, ço és, lo comte de Modica, en la 
galera grossa, de la qual és patró en Johan de 
Junyent.

 47v Dicmenge, a XXVI dies de agost. Aquest dia, en 
la nit, a la primera guayta, sea perlongaren les XI 
galeas armades per lo principat de Cathalunya 
per anar contra jenovesos.

Dijous, a XXX dies de agost. Aquest jorn los 
senyors deputats provehiren en Johan Vila - 
tort, nadiu de Palau Tordera, del vescomdat  
de Cabrera, del offici de guarda de la bolla de 
Barchinona, qui vagave per mort d’en Ramon 
Porcelloles, aquell derrerament obtenint, lo 
qual Johan prestà de continent lo jurament 
acostumat.

 48r Setembre del any M CCCC XXXVI

Dilluns, a III dies de setembre. Aquest jorn 
partí mossèn Lorens Rodon.

Dimarts, a IIII dies de setembre. Aquest jorn 
vench lo noble don Ramon Galçeran de Pi - 
nós de so del seu. Aquest jorn entrà en Bar-
chinona lo ínclit infant d’Aragó don Enrich, 
maestre de Sentdiago, venint de les parts de 
Milà.

Dimecres, a V dies de setembre. Aquest jorn 
vench mossèn Lorens Rodon deb.

Dissabte, a VIII dies de setembre. Ffestum 
Beate Marie.

 48v Dimecres, a XII dies de setembre. Aquest jorn 
partiren del port de Cadaquers les XI galees e 
IIII bargantins armades per lo principat de 
Ca thalunya contra janovesos. Aquest dia se  
fermà la pau de Castella ab Aragó, e lo dit dia 
matex, de matí, la féu publicar lo rey de Caste-
lla. E, axí matex, lo príncep e primogènit de 
Castella, fill seu, féu matrimoni per paraules  
de present ab mossèn Pérez de Peralta, procu-
rador de la infanta na Blancha, filla del rey de 
Navarra.

a. se perlongaren interlineat, damunt de partiren ratllat.
b. text inacabat.
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[1437 ] Dicmenge, a XVI dies de setembre. Aquest jorn 
partí mossèn Lorens Rodon per anar a Gerona.

Dilluns, a XVII dies de setembre. Aquest jorn 
partí don Ramon Galceran de Pinós per anar a 
Muntserrat.

 49r Dijous, a XX dies de setembre. Aquest jorn 
vench lo honorable mossèn Lorens Rodon de 
Gerona.

Divendres, a XXI dies de setembre. Aquest jorn 
vench don Ramon Galceran de Pinós de Munt-
serrat.

Dijous, a XXVII dies de setembre. Aquest jorn 
partí en Barthomeu Ledó, porter.

 49v Divendres, a XXVIII dies de setembre. Aquest 
dia, ans de dinar, se publicà la pau de Castella 
ab IIII parells de trompes e ab tabals e museta.

 51r Octobre del any M CCCC XXXVI

Divendres, a XVIIII dies de octubre. Aquest jorn 
vench en Barthomeu Ledó, porter.

Dilluns, a XXII dies de octubre. Aquest jorn par-
tí don Ramon Galçeran de Pinósa.

 52r Noembre del any mil CCCC XXXVI

Dijous, primer dia de noembre. Aquest jorn 
vench don Ramon Galçeran de Pinós.

Dissabte, a III dies de noembre. Aquest jorn 
vench mossèn Cartallà de Saragoça e d’Alcaniç. 
Aquest jorn vench l’archabisbe de Saragoça.

Dijous, a VIII dies de noembre. Aquest jorn 
passà d’aquesta vida en Ffrancesch Çacalm, li-
brater del General.

 52v Dissabte, a X dies de noembre. Aquest jorn par-
tí mossèn Pere Palou per anar a Claresquí.

Dilluns, a XII dies de noembre. Aquest jorn 
vench mossèn Pere Palou de Claresquí.

Dijous, a XV dies de noembre. Aquest jorn partí 
lo noble don Ramon de Pinós per anar en Ara-
gó, per les noces de son nabot.

 53r Dissabte, a XXIIII dies de noembre. Aquest jorn 
partí mossèn Roger de Cartellà per anar a Ge-

a. en l’assentament corresponent a dimecres, dia XXXI, es lle-
geix ratllat Aquest die foren elegits en consellers de Barchi-
nona los honorables en Johan Buçot, Guillem de Vallsecha, 
Bernat Çapila, Pere Arnau Pol, Jacme Ros.
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rona. Aquest jorn partí en Pere Ventosa, notari, 
per anar a Leyda, per lo matrimoni de la filla de 
mossèn Johan del Bosch.

 53v Divendres, a XXX dies de noembre. Aquest die 
foren elegits en consellers de Barchinona los 
honorables en Johan Buçot, Guillem de Vallse-
cha, Bernat Çapila, Pere Arnau Pol, Jacme Ros.

 54r Deembre del any mil CCCC XXXVI

Disabta, lo primer dia de deembre. Aquest die 
vench mossèn Roger de Cartellà de Gerona.

 54v Divendres, a XIIII dies de deembre. Aquest jorn 
vench don Ramon de Aragó.

Dissabte, a XV dies de deembre. Aquest jorn se 
perlonguaren les III naus de la plaja de Bar-
chinona.

 55r Hic mutatur annus

Dimarts, a XXV dies de deembre del any M CCCC 
XXXVII. Ffestum Nativitatis Domini.

 60r Març del any M CCCC XXXVII

Dilluns, a IIII dies de març. Aquest jorn partí 
mossèn Pere de Palou per anar a la torre de son 
oncle, apellada Vilanova.

 60v Dissabte, a VIIIIo dies de març. Aquest jorn 
vench lo honorable mossèn Pere de Palou de la 
casa de Vilanova.

Dimecres, a XIII dies de març. Aquest jorn partí 
don Ramon Galceran de Pinós per anar en so 
del seu.

 61r Dijous, a XXVIII dies de març. Aquest dia vench 
don Ramon de Pinós de ço del seu.

 64r Maig del any M CCCC XXXVII

Dijous, a II dies de maig. Aquest jorn se co-
mençaren encantar les generalitats del principat 
de Cathalunya en la Lotge de la ciutat de 
Barchinona.

 64v Dimecres, a XV dies de maig. Aquest die en Jo-
han Prats, porter del senyor rey e servint al of-
fici de la Deputació, procurador del discret en 
Gaspar Vinyals, notari e un dels ajudants ordi-
naris de la scrivania de la dita Deputació, e que 
havia càrrech de continuar los registres de letres 
e albarans qui·s spatxen en la dita scrivania, ab 
salari de XXXV lliures l’any, en aquestes coses e 
altres, segons de la dita procura appar per carta 
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[1437 ]reebuda per lo discret en Pere Torró, notari de 
Barchinona, en la vila de Sent Vicens dez Orts, 
del bisbat de Barchinona, a XIIII dies del pre-
sent mes de maiga, en lo dit nom resignà l’offici 
del dit Gaspar Vinyals en mans e poder dels se-
nyors deputats e oïdors de comptes del dit Ge-
neral. E aquest mateix dia de XV de maig, los 
dits senyors deputats e oïdors de comptes, atte-
nents que·l dit offici del dit Gaspar Vinyals vaga 
per la propdita resignació d’aquén feta, prove-
hiren del dit offici, ab lo dit salari, en Pau Mes-
seguer, notari, procuradorb llur, e manaren a 
mi, Pere Ventosa, notari e ajudant ordinari de 
la dita scrivania, que la present provisió conti-
nuàs açí en lo present dietari.

 65r Dijous, a XXIII dies de maig. Aquest die ven-
gueren les dues galeres de Flandes, de les quals 
eren patrons en Luís Sirvent e en Ffrancí de Ca-
sesage.

 66r Juny del any mil CCCC XXXVII

 66v Dimecres, a XII dies de juny. Aquest jorn la se-
nyora reyna porrogà la Cort qui·s celebrava en 
lo Capítol de la Seu de Barchinona, fins a XIII 
de agost propvinent.

 67r Dijous, a XXVII dies de juny. Aquest jorn parti-
ren en Pere Ventosa, notari, e Johan Martí per 
anar a Gerona e altres loch(s) del arrendament 
de la dita ciutat.

 68r Juliol del any mil CCCC XXXVII

Dissabta, a VI dies de juliol. Aquest jorn ven-
guerenc en Pere Ventosa e Johan Martí de la 
ciutat de Gerona e altres lochs del arrendament 
compresos ab la dita ciutat.

 69r Divendres, a XVIIIIo dies de juliol. Aquest jorn 
los senyors deputats e oïdors de comptes del dit 
General, ab conçell dels advocats de aquell, 
provehiren en Johan Çafont, fill d’en March 
Çafont, mestre de les obres del dit General, de 
adjunct al dit offici del dit son pare en aquesta 
forma que, aprés òbit del dit son pare, lo dit Jo-
han Çafont succehesque en lo dit offici del dit 
March Çafont.

 69v Diluns, a XXVIIII dies de juliol. Aquest jorn 
partí en Barthomeu Ledó, porter, per anar a  
Ter ragona.

Dimecres, a XXXI dies de juliol. Aquest jorn, en 

a. a continuació ratllat resignà.
b. procurador llur interlineat.
c. vengueren interlineat, damunt de vench ratllat.

la nit, los honorables mossèn Pere de Palou, en 
Lorens Rodons, deputats del General de Ca-
thalunya, ensemps ab lo noble don Ramon 
Galceran de Pinós, absent per malautia, en Ro-
ger de Cartellà, canonge de Gerona, en Johan 
de Vilalba, donzell, e en Guillem de Busquets, 
ciutadà de Barchinona, oïdors de comptes del 
dit General, se’n enclougueren en la casa de la 
Deputació per tal com no eren concorts de la 
elecció que havien a fer dels sdevenidors de-
putats.

 70r Agost del any mil CCCC XXXVII

Dijous, lo primer dia d’agost. Aquest jorn 
vench en Barthomeu Ledó, porter, de Tar-
ragona.

Dijous, a VIII dies de agost. Aquest diaa passà 
d’esta vida don Ramon Galceran de Pinós. 
Aquest jorn, aprés lo sol post, tots los dits de-
putats e oïdors qui s’eren enclosos en la dita 
casa de la Deputació digueren que eren con-
cordes e que, per consegüent, pudien exir, se-
gons cert consell que·n hagueren de juristes, e, 
de ffet, se’n isqueren aquella nit. Aquest dia 
matex partí en Pere Tallada per anar a Gerona.

 70v Diluns, a XII dies de agost. Aquest jorn, de ma-
nament dels senyors deputats e oïdors, foren 
publicats per en Pere Ramis, notari, los honora-
bles mossèn Pere de Darnius, canonge e sa-
cristà major de la Seu de Geronab, mossèn Gui-
llem de Sentcliment, canceller, domiciliat en 
Barchinona, e·n Phelip Sentceloni, ciutedà de 
Gerona, en deputats del General de Cathalu-
nya. E los honorables mossèn Bernat Guillem 
Çamasó, prior de la Seu de Terragona, en Johan 
de Llo, donzell, domiciliat en Bagà, de la ve-
gueria de Manresa, e·n Johan Jou, burgès de la 
vila de Perpenyà, en oïdors dels comptes del dit 
General, per lo trienni ara corrent qui començà 
lo primer dia del present mes d’agost. E lo ho-
norable micer Anthoni Amat, doctor en leys, 
en advocat del dit General per lo dit trienni e 
per lo altre trienni aprés següent.

 71r Dimarts, a XX dies de agost. Aquest jorn ven-
gueren los honorables mossèn Pere de Darnius, 
canonge e sacristà major de la Seu de Gerona, 
en Phelip Sanceloni, ciutadà de la dita ciutat, 
en Johan de Lo, donzell, e en Johan Jou, burgès 
de Perpenyà, per regir e administrar lurs officis, 
en què eren stats elets, ço és, en deputats e  
oïdors de comptes.

a. a continuació ratllat matex.
b. a continuació ratllat en Phelip Sentceloni, ciutedà de la.
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perlongà la nau armada de mossèn Riambau de 
Corbera.

Dimecres, a XXV dies de setembre. Aquest jorn 
vench lo honorable en Phelip de Santceloni de 
Gerona.

 4r Octubre del any M CCCC XXXVII

Dilluns, a VII dies de octubre. Aquest jorn partí 
mossèn Pere de Darnius per anar a Gerona.

 4v Dicmenge, a XIII dies de octubre. Aquest jorn 
partí lo honorable en Johan Jou per anar a Per-
penyàa.

 5v Noembre del any mil CCCC XXXVII

Digmenge, a X dies de noembre. Aquest jorn 
vench mossèn Pere de Darnius de Gerona.

 6r Divendres, a XXII dies de noembre. Aquest dia 
vench lo honorable en Johan Jou de Perpinyà.

 6v Divendres, a XXVIIIIo dies de noembre. Aquest 
jorn vench mossèn lo honorable en Johan de 
Llo de les parts d’Aragó.

Dissabte, a XXX dies de noembre. Aquest die fo-
ren elegits en consellers de Barchinona los ho-
norables en Huguet Fivaller, Ffrarrer Nicholau 
de Gualbes, Johan de Marimon, Ffrancesch 
Llobet e en Jacme Çapila.

 7r Deembre del any M CCCC XXXVII

Dijous, a V dies de deembre. Aquest jorn parti-
ren los honorables en Johan de Llo, en Pere 
Ventosa e Johan Martí per anar a Puigcerdà.

a. en l’assentament corresponent a dijous, dia XXXI, es llegeix 
ratllat Aquest die foren elegits en consellers de Barchinona 
los honorables en Huguet Fivaller, Ffarrer Nicholau de 
Gualbes, Johan de Marimon, Ffrancesch Llobet, Jacme  
Çapila.

 1r Dimecres, a XXI dies de agost. Aquest dia los 
honorables mossèn Pere de Darnius, canonge e 
sacristà major de la Seu de Gerona, mossèn 
Guillem de Santcliment, caveller, e en Phelip 
de Santceloni, ciutadà de Gerona, elets en de-
putats del General de Catahalunya; e en Johan 
de Lo, donzell, e en Johan Jou, burgès de Per-
penyà, oïdors dels comptes del dit General, fe-
ren e prestaren, çoa és, los ecclesiàstichs, sagra-
ment, e los laichs, sagrament e homanatge en 
poder del honorable mossèn Bernat de Avinyó, 
cavaller, veguer de Barchinona. E semblant ju-
rament fon prestat per micer Anthoni Amat, 
elet en advocat del dit General.

Dimarts, a XXVII dies de agost. Aquest jorn 
vench lo honorable mossèn Bernat Guillem 
Çamasó, prior de Terragona, e prestà semblant 
jurament dels dessús nomenats.

 2r Setembre

Divendres, a VI dies de setembre. Aquest dia los 
senyors deputats e oïdors de comptes atorgaren 
la ferrera a mossèn Lorens Redon, per una ga-
lea qui·s fa a Cochliure per mercaderia.

Dimarts, a X dies de setembre. Aquest jorn par-
tí lo honorable en Phelip Santceloni per anar a 
Gerona.

 3r Divendres, a XX dies de setembre. Aquest dia 
los senyors deputats eb oïdors de [comptes] 
provehiren en Johan Riera del offici de guarda 
de la bolla e segell de Barchinona, qui vagava 
per mort d’en Pere Ortolà, menor de dies, ab 
lo salari acustumat. En aquest matex dia lo dit 
Johan Riera prestà sagrament e homanatge de 
haver-s’i bé e leyalment en la dita guarda.

Dissabta, a XXI dies de setembre. Aquest dia se 

a. ço ... ecclesiàstichs interlineat.
b. e ... comptes interlineat.
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[1438 ] 7v Diluns, a XVI dies de deembre. Aquest dia partí 
lo honorable en Phelip de Santceloni per anar a 
Gerona.

 8r Hic mutatur annus

 9r Janer del any M CCCC XXXVIII

Dijous, a VIIII dies de janer. Aquest jorn vench 
lo honorable en Phelip de Santceloni de  
Gerona.

 9v Dissabte, a XI dies de janer. Aquest jorn ven-
gueren lo honorable [en] Johan de Llo, en Pere 
Ventosa [e] en Johan Martí de Puigcerdà.

Dimarts, a XIIII dies de janer. Aquest jorn vench 
lo honorable mossèn Bernat Guillem de Ça-
masó, prior de Terragona.

 10r Dilluns, a XX dies de janer. Aquest jorn partí lo 
honorable en Johan Jou per anar a Perpenyà.

 11r Ffebrer del any mil CCCC XXXVIII

 12r Dicmenge, a XXIII dies de ffebrer. Aquest dia 
partí mossèn Guillem de Santcliment per anar a 
Badalona.

Dimarts, a XXV dies de ffebrer. Ffestum Carni-
privii.

Dimecres, a XXVI dies de ffebrer. Aquest jorn 
vench mossèn Guillem de Santcliment de Ba-
dalona.

 13r Març del any M CCCC XXXVIII

 13v Dimecres, a XII dies de març. Aquest jorn vench 
lo honorable en Johan Jou de Perpenyà.

 14v Divendres, a XXVIII dies de març. Aquest dia los 
senyors deputats e oïdors de comptes del Gene-
ral de Cathalunya provehiren de scrivà major 
del offici de la Deputació del dit General, per 
indisposició del honrat en Pere Ramis, lo dis-
cret en Bernat Noves, notari, axí en vida del dit 
Pere Ramis com aprés òbit seu. Aquest dia los 
dits senyors deputats e oïdors de comptes del 
General provehiren en ajudant del regent los 
comptes del dit General lo discret en Pere Ven-
tosa, notari, per indisposició del discret en Pere 
Janer, axí vivint com aprés son obte. E aquest 
mateix dia lo provehiren de la procuració, la 
qual obtenie en Pau Messaguer, per promoció 
del dit Pau feta en loch del dit Pere Ventosa. 
Ítem, lo dit XXVIII de març provehiren lo dit 
Pau Messaguer del offici que obtenie lo dit Pere 
Ventosa, ço és, de primer ajudant de la scriva-
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nia. Ítem, lo dit dia XXVIII de març provehiren 
en Johan Janer del ofici dels registre de letres e 
albarans, per promoció del dit Pau Messaguer 
dessús mencionada.

Dissabte, a XXVIIIIo dies de març. Aquest dia, ço 
és, XXVIIII de març, los senyors deputats e oï-
dors de comptes del dit General provehírem, 
en lo trienni corrent, del ofici de sobreguarda, 
sobrecullidor e visitador dels drets de les gene-
ralitats en Pere Pagès, ciutedà de Barchinona, 
en loch d’en Miquel Buguera, qui aquell dit 
ofici ha resignat. Aquest dia matex, ço és, dis-
sabte, aprés dinar, partí lo honorable en Johan 
de Llo per anar en Aragó e en Navarre.

 15r Abril del any mil CCCC XXXVIII

 15v Digmenge, a XIII dies de abril. Aquest jorn fem 
Pascha.

 17r Maig del any mil CCCC XXXVIII

Dimecres, a VII dies de maig. Aquest jorn partí 
lo honorable en Johan Jou per anar a Perpenyà.

 18r Diluns, a XVIIIIo dies de maig. Aquest jorn partí 
lo honorable mossèn Bernat Guillem de Ça-
masó per anar vers Terragona.

Dimecres, a XXI dies de maig. Aquest jorn partí 
en Johan Martí per anar a Ripoll.

 18v Dimecres, a XXVIII dies de maig. Aquest jorn se 
recullí la infanta donaa Elienor, filla del comte 
d’Urgell, per anar al realma de Nàpols, per fer 
matrimoni ab lo comte de Nola, ab dues galeas, 
ço és, ab la galea de mossèn Requesens e l’altra 
del procurador real de Mallorques.

Dijous, a XXVIIIIo dies de maig. Aquest jorn 
vench en Johan Martí de les parts de Ripoll.

Divendres, a XXX dies de maig. Aquest dia 
vench lo honorable en Johan de Llo de les parts 
de Aragó, de Cervera e de Leyda.

 19r Juny del any mil CCCC XXXVIII

Digmenge, primer dia de juny. Ffestum Pente-
costes.

 19v Dijous, a XII dies de juny. Ffesta del Sagrat Cors 
de Jhesuchrist.

 20r Dimecres, a XVIII dies de juny. Aquest jorn 
vench lo honorable en Johan Jou de Perpenyà.

a. dona Elienor interlineat.
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[1438 ]  20v Dimecres, a XXV de juny. Aquest jorn fon publi-
cat per los lochs acostumats de la ciutat de 
Barchinonaa, ab veu de crida, que no fossen en 
alguna forma obe ydes algunes letres o provisi-
ons del papa Eugeni qui huy és; mes que fossen 
obeïdes totes e qualssevol provisions feedores 
per lo sant concili qui huy se celebre a Bala. E 
aquest acte mateix fon publicat en lo sermó qui 
féu dicmenge proppassat en la Seu de Bar-
chinona.

 21r Diluns, a XXX de juny. Aquest jorn partí lo ho-
norable en Johan de Llo per anar en Rosselló e 
a Bagà.

Juliol del any M CCCC XXXVIII

 22v Dimarts, a XXII de juliol. Aquest jorn partiren 
les dues galees grosses de mercaderia qui van 
vers Alaxandria, de les quals són petrons los ho-
norables en Ramon Amat e Nicholau Cantó.

Dijous, a XXIIII dies de juliol. Aquest jorn se re-
culiren losb honorables en Johan Lull e Bernat 
Çapila, ciutadans de Barchinona, missatgers 
elets perc la ciutat de Barchinona per anar al se-
nyor rey, en les naus de què són capitans mos-
sèn Riambau de Corbera, mossèn Ffrancí Tor-
rent e en Johan Çabastida, àlias Stelrich, en les 
quals naus van, axí matex, los reverend bisba de 
València e honorable mossèn Corella e mossèn 
Moncayo, governador de Aragó, e molts d’al-
tres; e l’infant don Fferrando, qui aprés és stat 
rey de Nàpols.

Dissabte, a XXVI dies de juliol. Aquest jorn, en 
la primera guayta diana, se perlongaren les tres 
naus, de les quals eren capitans [lo] honorable 
mossèn Riembau de Corberad, mossèn Johan 
Çabastida e mossèn Ffrancí Torrent.

 23r Agost del any M CCCC XXXVIII

 23v Diumenge, a X de agost. Aquest jorne partí lo 
honorable en Johan Jou per anar a Perpenyà.

 24v Dimecres, a XXVII de agost. Aquest jorn vench 
lo honorable mossèn Bernat Guillem de Çama-
só de Terragona.

 25r Setembre, any M CCCC XXXVIII

Dilluns, lo primer dia de setembre. Aquest jorn 
foren taxades a·n Miquel Vives, sobrecullidor 
de la bolla de Gerona, per lo primer any tan so-

a. a continuació ratllat que no fo.
b. a continuació ratllat reverend bisba de València.
c. a continuació ratllat anar.
d. a continuació ratllat [e] altres demuntdits.
e. a continuació ratllat s’ich.

lament, C lliures e que, d’ací avant, hage star 
contínuament a la taula de Gerona.

 25v Dijous, a XI dies de septembre. Aquest jorn 
vench lo honorable en Johan de Llo de Perpe-
nyà, en la qual anada vaga per VII jorns per lo 
General, segons appar per cautela scrita a X de 
octubre aprés següent.

 27r Octubre del any mil CCCC XXXVIII

 28r Diluns, a XX dies de octubre. Aquest dia lo ho-
norable mossèn Pere de Darnius partí per anar 
a Gerona.

Dimarts, a XXI dies de octubre. Aquest jorn 
partí en Barthomeu Ledó.

 28v Dimarts, a XXVIII dies de octubre. Aquest jorn 
vencha en Barthomeu Ledó de Terragona.

Dimecres, a XXVIIIIo dies de octubre. Aquest 
jorn vench lo honorable en Johan Jou de Per-
penyà.

Dijous, a XXX dies de octubre. Aquest jorn partí 
lo honorable en Phelip de Santceloni per anar a 
Geronab.

 29r Noembre del any mil CCCC XXXVIII

Dilluns, a III de noembre. Aquest jorn vench lo 
honorable mossèn Philip de Santceloni de Ge-
rona.

 29v Dissabte, a VIII de noembre. Aquest jorn vench 
lo honorable mossèn Darnius de Gerona.

Dimecres, a XII de noembre. Aquest jorn fon 
convocat Parlament General per la senyora rey-
na. E lo dia matex fon prorogat al dijous aprés 
vinent.

Digous, a XIII de noembre. Aquest jorn fon feta 
proposició per part de la dita senyora reyna en 
lo dit Parlament.

 30r Disapte, a XV de noembre. Aquest jorn los se-
nyors deputats provehiren e crearen en Pere 
d’Orris, de Puigcerdà, de guarda en lo pas de 
Puigbaladors.

 31r Diumenge, a XXX de noembre. Aquest die foren 
elegits en consellers de Barchinona los honora-
bles en Ffrancesch Dezplà, Guillem Deztor-

a. a continuació ratllat lo.
b. en l’assentament corresponent a divendres, dia XXXI, es lle-
geix ratllat Aquest die foren elegits en consellers de Barchi-
nona los honorables en Ffrancesch Dezplà, Guillem Deztor-
rent, Pere Dusay, Pere Buçot, Matheu Dezsoler.
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[1439 ]rent, Pere Dusay, Pere Buçot e en Matheu Dez-
soler.

Deembre del any M CCCC XXXVIII

 31v Diumenge, a VII de deembre. Aquest jorn hic 
partiren lo honorable en Johan de Navel e lo 
senyor en Pau Messaguer per anar fer compli-
ment de sou als balesters de las parts de Rose-
lló.

 32r Dimecres, a XVII de deembre. Aquest jorn ven-
gueren en Johan de Navel e en Pau Masseguer 
de Rosselló.

Dijous, a XVIII de deembre. Aquest jorn partí lo 
honorable en Johan de Llo.

 32v Hic mutatur annus 
M CCCC XXXVIIIIo

 33r Dilluns, a XXVIIIIo de deembre. Aquest jorn, a 
VIII ores aprés migdia, passà d’esta vida en Pere 
Ramis, notari e scrivà major del General de Ca-
thalunya, lo qual visqué e morí ab fort bon re-
nom e fame. Aquest jorn partí mossèn Philip de 
Santceloni per anar a Gerona.

Janer del any  
mil CCCC XXXVIIIIo

 33v Dimarç, a VI de janer. Aquest jorn hic partí lo 
honrat en Johan de Navel per anar a la Vall de 
Aran.

 34r Dimarç, a XIII de janer. Aquest jorn vench lo 
honorable mossèn Philip de Santceloni de Ge-
rona.

 34v Divendres, a XXIII de janer. Aquest jorn vench 
en Johan de Navel de les parts de la Vall d’Aran.

 36r Febrer de M CCCC XXXVIIIIo

Dilluns, a II de ffebrer. Aquest jorn vengueren 
los honorables misatgers de les parts de Nàpols, 
hont lo senyor rey era, e foren-hi tramesos per 
lo(s) senyors consellés de Barchinona.

Dijous, a V de ffebrer. Aquest jorn partiren en 
Johan de Navel e en Pau Messeguer per anar a 
Perpenyà, per donar més sou als ballasters.

Dissapte, a VII de ffebrer. Aquest jorn vench lo 
honorable mossèn Johan de Llo de Perpenyà.

Dilluns, a VIIIIo de ffebrer. Aquest jorna partí lo 

a. a continuació ratllat venc.
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honorable en Johan de Llo e en Johan Martí, 
porter, per anar a Perpenyà, per menar Johan 
de Çalatzar, qui ere stat pres en Rosselló.

 36v Dimecres, a XI de ffebrer. Aquest jorn vench lo 
honorable en Johan de Llo, hun dels oïdors, 
[e] en Johan Martí, porter, de les parts de Per-
penyà, per amenar [en] Johan de Celesar, hun 
dels capitans de la gent d’armes de França, lo 
qual havien pres en Rosselló.

Dissapte, a XIIII de ffebrer. Aquest jorn vench 
en Johan de Navel, mercader, e en Pau Messe-
guer, notari, de Perpenyà.

Dimarts, a XVII de ffebrer. Ffestum Carniprivii.

 37r Divenres, a XX de ffebrer. Aquest jorn partí en 
Johan Martí per anar a Perpenyà, per amenar 
lo(s) presoners qui en la compa(n)yia eren d’en 
Johan de Celezar.

Dijous, a XXVI de ffebrer. Aquest jorn vench en 
Johan Martí de la vila de Perpenyà e amenà los 
dits presos.

 38r Març de M CCCC XXXVIIIIo

 39v Diluns, a XXX de març. Aquest dia partí mossèn 
Bernat Guillem de Çamasó, prior [de] Terra-
gona e oïdor de comptes del General, [per] 
anar a Terragona.

 40r Abril del any mil CCCC XXXVIIIIo

Diumenge, a V de abril. Ffestum Pasce Resur-
reccionis Domini.

 40v Dimecres, a XV de abril. Aquest jorn hic partí lo 
honorable mossèn Guillem de Sentcliment, de-
putat. Aquest jorn vench mossèn Bernat Gui-
llem de Çamasó de la ciutat de Terragona.

Dijous, a XVI dies de abril. Aquest jorn partí lo 
honorable en Philip de Santceloni, deputat, ab 
tota sa casada per anar a Muntserrat. Aquest 
jorn vench lo honorable mossèn Guillem de 
Sentcliment.

Divendres, a XVII de abril. Aquest jorn vencha 
lo honorable mossèn Philip de Santceloni de 
Muntserrat.

 41r Dilluns, a XXVII dies de abril. Aquest jorn entrà 
mossèn Johan Olzina, secretari del senyor rey.

 41v Dimecres, a XXVIIII de abril. Aquest jorn partí 

a. vench intelineat, damunt de partí ratllat.
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[1439 ] misser Luísa de Castellví ab d’altres embaxa-
dors per anar en Ffrança, [per] rahó de les  
marques.

Dijous, a XXX de abril. Aquest dia los honora-
bles deputats e oïdors del(s) comptes del dit 
General, en loch de misser Anthoni Amat, qui 
per rahó de les marques ha anar en Ffrança, 
provehiren de ofici de advocació misser Gui-
llem Jordà, licenciat en decrets.

 42r Maig del any mil CCCC XXXVIIIIo

Dissabte, a II dies de maig. Aquest jorn partí 
mossèn Philip de Santceloni per anar a Ge - 
rona. Aquest jorn hic partí mossèn Johan de 
Llo per anar a Perpenyà. Aquest dia mateix, se-
gon de maig, prestà sagrament e homenatge 
misser Guillem Jordà, advocat, e començà a 
servir.

Dilluns, a IIII de maig. Aquest jorn partí mos-
sèn Anthoni Amat per anar per lo fet de les 
marques.

 42v Dissapte, a XVI de maig. Aquest jorn partí lo 
prior [de] Terragona per anar [a] Muntserrat.

 43r Dilluns, a XVIII de maig. Aquest jorn vench lo 
prior de Terragona de Muntserrat.

Dissapte, a XXIII de maig. Aquest jorn vench lo 
honorable mossèn Philip de Santceloni de Ge-
rona.

Dimecres, a XXVII de maig. Aquest jorn la se-
nyora reyna licencià lo Parlament, lo qual havia 
convocat e·s continuave en lob Capítol de la 
Seu de la present ciutat de Barchinona.

 43v Dijous, a XXVIII de maig. Aquest jorn partí la 
senyora reyna per anar a Çaragoça.

Divenres, a XXVIIIIo de maig. Aquest jorn los 
honorables deputats e oïdors dels comptes del 
General, deliberació precedent, atorgaren a 
mossèn Andreu de Biure, caveller, que passats 
IIII anys, qui passaran a VII de noembre propvi-
nent, per los quals la galea grossa del dit Gene-
ral appellada Sant Menat fon prestada al hono-
rable en Ffrancesch Dezplà, que li prestaran la 
dita galea ab la ferrera e exàrcia abc què e se-
gons la extima que la lexarà lo dit Ffrancesch, a 
VI anys per mercaderia e a VI viatges a levant e 
o a ponent o més, si més ne porà fer, assegu-

a. Luís de Castellví interlineat, damunt de Anthoni Amat 
ratllat.
b. a continuació ratllat present ciutat de Barchinona.
c. ab què e interlineat.

rant-la ab fermances segons la forma del capítol 
e acustumada.

Dissapte, a XXX de maig. Aquest jorn, entre II e 
III ores aprés migjorn, passà d’esta vida en Bar-
thomeu de Navel, mercader.

 44r Juny del any mil CCCC XXXVIIIIo

Dilluns, lo primer dia de juny. Aquest jorn 
vench lo honorable en Johan de Llo de Perpe-
nyà.

Dimarts, a II dies de juny. Aquest dia los se-
nyors deputats e oïdors dels comptes del Gene-
ral de Cathalunya provehiren de adjunct del 
regent los comptes del dit General en Johan de 
Navel, lo qual ofici vagave per mort d’en Bart-
homeu de Navel, quòndam. Aquest dia los se-
nyors deputats e oïdors dels comptes del Gene-
ral de Cathalunya comanaren en Aloy de Navel, 
mercader, per lo restant de aquest corrent tri-
enni, la recepció de les pecúnies dels drets no 
arrendats, la qual tenie en Barthomeu de Na-
vel, quòndam. Aquest mateix dia, lo segon de 
juny, lo dit n’Aloy de Navel féu sagrament e 
homenatge per rahó de son ofici de daraçaner.

Dijous, a IIII dies de juny. Aquest dia fon la fes-
ta de Corpore Christi.

Divendres, a V dies de juny. Aquest jorn partí 
mossèn Guillem de Santcliment per anar a Sant 
Cugat de Vallès.

Dissabte, a VI dies de juny. Aquest jorn partí lo 
honorable en Johan Jou per anar a la dita vila 
de Sant Cugat.

 44v Dimarts, a VIIIIo de juny. Aquest jorn vench 
mossèn Guillem de Santcliment de Sant Cu-
gata.

Dissapte, a XIII de juny. Aquest dia partí mos-
sèn Guillem de Santcliment per anar a Sant Cu-
gat. Aquest dia partí per anar a Çaragoça lo se-
nyor archabisbe de Çaragoça.

Dimecres, a XVII de juny. Aquest dia vengué 
mossèn Guillem de Santclimentb de Sant Cu -
gat de Vallès. Aquest dia vench lo honorable  
en Johan Jou de Sant Cugat de Vallès. Aquest 
dia matex se’n tornà lo dit honorable en Johan 
Jou a Sant Cugat de Vallès.

 45v Dilluns, a XXII de juny. Aquest dia vench mos-

a. Climent al manuscrit.
b. a continuació ratllat e Johan Jou de la vila de Sant Cugat 
de Vallès.
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[1439 ]sèn Johan Jou de la vila de Sant Cugat. Aquest 
jorn mateix se’n tornà lo dit honorable en Jo-
han Jou a Sent Cugat. Aquest dia mateix partí 
lo honorable mossèn Guillem de Santcliment 
per anar a Sant Cugat de Vallès.

Dijous, a XXV de juny. Aquest dia los senyors 
deputats feren comissió al honorable misser 
Guillem Jordà, advocat de la casa, a decisir e 
determenar qüestions de bans e fraus e altres 
coses qui hi ocorreran, absents los deputats de 
Barchinona, apellant-hi en Barthomeu Vives e 
n’Aloy de Navel. Aquest jorn partiren los ho-
norables mossèn Pere de Darnius, mossèn Ber-
nat Guillem Çamasó e en Johan de Llo per anar 
fer residència a la ciutat de Vich, per rahó de les 
morts qui són en la present ciutat de Bar-
chinona.

Divendres, a XXVI de juny. Aquest jorn partí lo 
honorable en Philip de Santceloni ab tota sa ca-
sada per anar a Gerona. Aquest jorn foren en 
Vich los dits mossèn Pere de Darnius, mossèn 
Bernat Guillem de Çamasó, en Johan de Llo e 
en Johan Jou.

 46r Diluns, a XXVIIIIo de juny. Aquest jorn partiren 
lo discret en Bernat Noves e en Johan de Navel 
per anar a la ciutat de Vich.

Juliol

Dimecres, primer de juliol. Aquest dia partí de 
la ciutat de Barchinona en Johan Janer ab les 
scriptures, per anar a la ciutat de Vich. Aquest 
dia arribaren en Bernat Noves e en Johan de 
Navel en la ciutat de Vich.

Divendres, a III de juliol. Aquest dia arribà en 
Johan Janer en la ciutat de Vich. Aquest dia 
partí en Barthomeu Ledó, porter, per anar a la 
ciutat de Vich.

 46v Dimenge, a V de juliol. Aquest dia partí en 
Ledó, porter, per anar a Barchinona.

Diluns, a VI de juliol. Aquest dia vingué mos -
sèn Bernat Guillem de Çamasó, oïdor de 
comptes. Aquest jorn vingué mossèn Philip de 
Santceloni.

Dimarts, a VII de juliol. Aquest dia vingué mos-
sèn Guillem de Santcliment. Aquest jorn vench 
en Ledó de Barchinona.

Dimecres, a VIII de juliol. Aquest dia partí mos-
sèn Philip de Santceloni per anar a la senyora 
rey na, per rahó de la demanda per los damnat-
ges de la gent d’armes de Ffrança.

Dijous, a VIIII de juliol. Aquest dia partí en 
Ledó per anar a Barchinona.

Dissabte, a XI de juliol. Aquest dia vench en 
Ledó de Barchinona.

Diluns, a XIII de juliol. Aquest jorn partí en 
Ledó, porter, per anar a Barchinona.

 47r Dimecres, a XV de juliol. Aquest jorn vench en 
Ledó de Barchinona. Aquest dia partí mossèn 
Pere de Darnius per anar en les parts de  
Gerona.

Divendres, a XVII de juliol. Aquest dia partí en 
Ledó, porter, per anar a Barchinona.

Diluns, a XX de juliol. Aquest dia vench en 
Ledó, porter, de Barchinona.

Dimecres, a XXII de juliol. Aquest dia partí en 
Ledó per anar a Barchinona.

 47v Divendres, a XXIIII de juliol. Aquest dia vench 
en Ledó de Barchinona.

Dissapte, a XXV de juliol. Aquest dia vingué 
mossèn Philip de Santceloni de Caragoça, de la 
senyora reyna.

Diluns, a XXVII de juliol. Aquest jorn partí en 
Ledó per anar a Barchinona. Aquest dia partí lo 
honorable en Johan Jou per anar a Sant Cugat, 
per fer venir sa casa en Vich.

Dimecres, a XXVIIII de juliol. Aquest jorn partí 
en Johan Prats [per] anar a Barchinona. En 
aquest dia los honorables senyors deputats e oï-
dors de comptes provehiren del ofici de la col·-
lecta dels dret(s) de la bolla de plom e segell de 
cera, e entrades e exides en la taula e pas de la 
vila d’Agramunt e(n) Gaspar Montada, merca-
der de la dita vila, lo qual ofici vaga per mort 
d’en Luís Ffeliu.

Dijous, a XXX de juliol. Aquest dia vench lo ho-
norable en Johan Jou de la vila de Sant Cugat ab 
sa casa.

Dietari tempore honorabilis Petri de Darnicibus, 
canonici et sacriste majoris Sedis Gerundensis, et 
aliorum condeputatorum suorum.

 48r Agost del any M CCCC XXXVIIIIo

Dissapte, primer d’agost. Aquest dia vench lo 
discret en Pere Ventosa de la ciutat de Barchi-
nona. Aquest jorn vencha en Johan Prats, por-
ter, de Barchinona.

a. a continuació ratllat lo honorable.
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[1439 ] Dimenge, lo segon d’agost. Aquest jorn partí 
en Ledó, porter, per anar a Barchinona. Aquest 
jorna passà de aquesta vida en March Albareda, 
scrivent e hu dels cullidors dels drets de la bolla 
de Barchinona.

Dimecres, a V d’agost. Aquest dia partí lo ho-
norable en Johan Jou per anar donar la de-
manda devant los comissaris de les marques. 
Aquest jorn vench misser Johan de Bellafilla de 
Gerona en la ciutat de Vich.

Dijous, a VI d’agost. Aquest jorn vench en 
Ledó, porter, de Barchinona.

 48v Dissabte, a VIII de agost. Aquest jorn partí en 
Johan Prats per anar a Barchinona.

Dilluns, a X d’agost. En aquest dia los honora-
bles senyors deputats e oïdors de comptes pro-
veïren enb Raphel Comdal de ésser hun dels 
scrivans e guardes de la bolla e segell en la taula 
de Barchinona, lo qual ofici vagave per mort 
d’en March Albareda, ab lo salari acustumat. 
Lo dit dia, a X d’agost, fon verada la primera 
caxa, apellada Sancta Maria, del moll de la mar 
de Barchinona, stants consellers de la dita ciu-
tat los honorables en Ffrancesch Dezplà, Gui-
llem Deztorrent, Pere Dusay, Pere Buçot e 
Matheu Dezsoler. En aquest dia los honorables 
senyors deputats e oïdors de comptes proveïren 
de adjunct al ofici de instador que les restes de-
gudes al General sien pagades lo honorable en 
Ma theu Dezvall, lo qual oficic vagave per ço 
com en Johan de Navel, qui lo dit ofici de ad-
junct possehie, és stat proveït de adjunct del re-
gent los comptes, en la forma e ab la remunera-
ció que ho possehie lo dit Johan de Navel.

Dimarts, a XI d’agost. Aquest jorn partí lo ho-
norable en Johan de Llo per anar vers les parts 
de Rosselló.

Dijous, a XIII d’agost. Aquest jorn vench en 
Prats, porter, de Barchinona.

Divenres, a XIIII d’agost. Aquest jorn partí en 
Ledó per anar [a] Barchinona.

 49r Dimecres, a XVIIIIo d’agost. En aquest dia en 
Raphael Comdal, provehit de ésser hun de les 
guardes e scrivans en la taula de Barchinona, 
prestà sagrament e homenatge de haver-se bé e 
lealment en son ofici. Aquest jorn vench en 
Ledó, porter, de Barchinona.

a. a continuació ratllat vench.
b. en Raphel Comdal interlineat.
c. a continuació ratllat de adjunct.

Divenres, a XXI d’agost. Aquest jorn partí en 
Johan Prats, porter, per anar a Barchinona.

Digmenge, a XXIII d’agost. En aquest dia re-
tornà lo honorable en Johan Jou, qui ere anat 
per donar demanda devant los comissaris de les 
marques.

 49v Dimecres, a XXVI d’agost. En aquest dia lo ho-
norable en Matheu Dezvall, proveït de ésser 
adjunct que les resten degudes al General sien 
pagades, per rahó de son offici bé a regir-se féu 
sagrament [e] homenatge. Aquest jorn vench e 
Prats de Barchinona.

Dijous, a XXVII d’agost. En aquest dia hic partí 
mossèn Philip de Santceloni per anar a Gerona.

Divenres, a XXVIII d’agost. Aquest jorn partí en 
Ledó per anar a Barchinona.

Digmenge, a XXX d’agost. Aquest jorn partí 
misser Johan de Bellafilla per anar a Gerona.

 50r Septembre del any 
mil CCCC XXXVIIIIo

Dimecres, a II de septembre. Aquest jorn 
vencha en Ledó, porter, de Barchinona.

Divendres, a IIII dies de septembre. Aquest 
jorn partí en Johan Prats, porter, per anar a 
Barchinona.

 50v Dimecres, a VIIIIo de septembre. Aquest 
jorn vench en Johan Prats de Barchinona.

Divendres, a XI de septembre. Aquest jorn 
partí en Ledó, porter, [per] anar a Barchi - 
nona.

 51r Dijous, a XVII de septembre. Aquest jorn 
vench en Ledó de Barchinona.

Dissapte, a XVIIII de septembre. Aquest jorn 
partí en Johan Prats per anar a Barchinona. 
Aquest dia en Guaspar Montada, mercader de 
la vila d’Agramunt, provehit del ofici de la  
col·lecta de les generalitats en la taula e pas de 
la dita vila, prestà sagrament e homenatge  
per rahó del dit son ofici.

Dilluns, a XXI de septembre. Aquest jorn partí 
en Ledó, porter, deb la ciutat de Vich, per 
anar a fer la cerca vers Ripoll e Gero< no >- 
na per los deputats.

a. a continuació ratllat lo honorable.
b. de ... Vich interlineat.
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[1439 ] 51v Dijous, a XXIIII de septembre. Aquest jorn 
vench en Prats, porter, de Barchinona.

Divendres, a XXV de septembre. Aquest jorn 
partí en Prats, porter, per anar a Barchinona.

Dimarts, a XXVIIIIo de septembre. Aquest jorn 
vench en Ledó de fer la cerca.

 52r Octubre del any 
mil CCCC XXXVIIIIo

Divendres, a II de octubre. Aquest jorn partí 
ena Barthomeu Ledó, porter, per anar a fer la 
cerca vers les parts de Terragona.

 52v Divendres, a VIIIIo de octubre. Aquest jorn 
vench en Johan Prats, porter, de Barchinona.

Dissapte, a X de octubre. Aquest jorn partí en 
Johan Prats, porter, per anar a Barchinona. 
Aquest jorn vench lo honorable mossèn Pere 
de Darnius de Gerona açí, en la ciutat de  
Vich.

 53r Dimarts, a XIII de octobre. Aquest dia vench en 
Ledó, porter, de la cerca de les parts de Terra-
gona. Aquest dia lo honorable mossèn Philip 
de Santceloni retornà de Gerona, de casa  
sua.

Dijous, a XV de octobre. Aquest dia partí en 
Ledó, porter, per anar a Barchinona.

Dissapte, a XVII de octobre. Aquest dia vench 
en Johan Prats de Barchinona. Aquest dia 
vench en Ledó de Barchinona.

 53v Dimarts, a XX de octubre. Aquest dia partí en 
Ledó, porter, per anar a Barchinona.

Divendres, a XXIII de octobreb. Aquest dia partí 
mossèn Bernat Guillem de Çamasó, oïdor, per 
anar a Terragona. En aquest dia la caxa del 
moll de Barchinona per la mar fon destrouïda e 
der rocada.

Dissapte, a XXIIII de octobre. Aquest dia tornà 
en Ledó de Barchinona.

 54r Dimarts, a XXVII de octubre. Aquest dia partíc 
en Bernat Noves, notari, per anar a Barchinona. 
Aquest dia mateix partí en Ledó, porter, per 
anar a Barchinona.

a. a continuació ratllat Johan.
b. a continuació ratllat Aquest dia partí en Johan Prats, 
porter, per anar a Barchinona.
c. a continuació ratllat lo honorable.

Dijous, a XXVIIIIo de octobre. Aquest dia vench 
en Ledó de Barchinonaa.

 55r Noembre del any 
mil CCCC XXXVIIIIo

Dilluns, a II de noembre. Aquest dia vench en 
Berthomeu Ledó de Barchinona. En aquest 
mateix dia, segon de noembre, los honorables 
deputats e oïdors de comptes provehiren en 
Miquel Vives, mercader, del ofici de defenedor 
de les generalitats, ço és, del dret de la bolla e 
segell de cera e entrades e exides no arrenda-
des, lo qual ofici vagave per resignació d’aquén 
feta per en Barthomeu Vives, qui aquell posse-
hia, ab lo salari acustumat e ab condició que lo 
dit Miguel haje a pagar ço que lo dit Bartho-
meu deu al General per les pagues que lo dit 
deute és pactat. Aquest diab venchc en Bernat 
Noves de la ciutat de Barchinona.

Dimarts, a III de noembre. Aquest dia vench 
misser Johan de Bellafilla de Gerona. Aquest 
dia partí en Barthomeu Ledó per anar a Bar-
chinona.

Divendres, a VI de noembre. Aquest jorn vench 
en Ledó, porter, de Barchinona.

 55v Dilluns, a VIIIIo de noembre. Aquest dia par -
tí en Johan Prats, porter, per anar a Barchi-
nona.

Dimarts, a X de noembre. Aquest dia partí lo 
honorable en Johan Jou per anar a Torroella de 
Muntgrí ab tota sa casada.

 56r Dissapte, a XIIII de noembre. Aquest dia vench 
lo senyor en Johan Prats de Barchinona.

Dilluns, a XVI de noembre. Aquest dia partí en 
Ledó per anar a Barchinona.

 56v Dimarts, a XXIIII de noembre. Aquest dia vench 
en Ledó de Barchinona. Aquest dia mateix  
pessà de aquesta vida lo honorable en Beren-
guer de Vilatorta, adjunct al offici del scrivà 
major dels hoïdors de comptes del General de 
Cathalunya.

 57r Dimecres, a XXV de noembre. Aquest dia partí 
en Prats per anar a Barchinona.

a. en l’assentament corresponent a dissabte, dia XXXI, es lle-
geix ratllat Aquest die foren elegits en consellers de Barchi-
nona los honorables en Guillem Dezsoler, Pere de Malla, 
Bernat Fivaller, Johan de Gualbes, fill d’en Jacme, Johan 
Marquet.
b. a continuació ratllat partí.
c. a continuació ratllat lo senyor.
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[1440 ] Dilluns, a XXX de noembre. Aquest die foren ele-
gits en consellers de Barchinona los honorables 
en Guillem Dezsoler, Pere de Malla, Bernat Fi-
valler, Johan de Gualbes, fill d’en Jacme, e en Jo-
han Marquet.

 58r Deembre del any M CCCC XXXVIIIIo

Dimarts, lo primer dia de deembre. Aquest jorn 
entràa Bernat Noves en la ciutat de Barchinona, 
venint de Vich. Aquest jorn los honorables de-
putats entraren en la ciutat de Barchinona, ve-
nint de la ciutat de Vich, en la qual havien stat 
per rahó de les mortalitats qui eren en la dita ciu-
tat de Barchinona, ço és, los honorables mossèn 
Pere de Darnius, mossèn Guillem de Santcli-
ment e en Phelipp de Sanceloni, ensemps ab enb 
Johan de Navel, de los tres porter, e en Bernat 
Noves.

Digmenge, a VI de deembre. Aquest jorn partíc 
en Bernat Noves, notari, per anar al bescomta 
d’Illa, qui era a Geronella.

Diluns, a VII de deembre. Aquest die en Pere Se-
tembre, de la vila e castell de Cadaquers, prove-
hit del offici de cullidor e guarda dels drets de 
les generalitatsd en lo pas e taula de la dita vila, 
prestà sagrament e homenatge en poder d’en 
Johan Martí, porter.

Dimarts, a VIII de deembre. Aquest jorn vench 
lo honorable en Johan de Llo de Rosselló, e ha 
vagat, segons dix, LXIII jorns per rahó de la co-
missió qui li era stada feta per lo fet de les fer-
mances d’en Jordi Rabasser, e VIII dies entre 
anar e venir, són LXXI jorns que no li han ésser 
levats de compte dels IIII meses.

 58v Dijous, a X de deembre. Aquest jorn hic partí 
mossèn Guillem de Sentcliment per anar a Gre-
noyés.

 59r Dimarç, a XV de deembre. Aquest dia venche lo 
honorable mossèn Guillem de Santcliment de 
Granoyés. Aquest jorn venchf en Bernat Noves 
de pendre los capítolls matrimonials del fill del 
bescompte de Illa ab la filla del senyor compta de 
Prades.

Dijous, a XVII de deembre. Aquest dia vench lo 
honorable mossèn lo prior de Terragona.

a. a continuació ratllat lo discret en.
b. a continuació ratllat Bernat.
c. a continuació ratllat lo honorable.
d. a continuació ratllat en la dita.
e. vench interlineat, damunt de partí ratllat.
f. a continuació ratllat lo honorable.
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 59v Diluns, a XXI de deembre. En aquest dia hic 
partí mossèn lo prior de Terragona per anar en 
Terragona.

Dimecres, a XXIII de deembre. Aquest día partí 
lo honorable en Johan de Navel per anar a Man-
resa. En aquest dia hic partí lo honorable mos-
sèn Guillem de Sanctcliment per anar a Grano-
llés, on té sa casa.

Anno Domini millesimo  
CCCC XXXXo

Divendres, a XXV de deembre. Nativitas Do-
mini.

 60r Dimarts, a XXVIIIIo de deembre. Aquest jorn 
vench lo honorable mossèn Guillem de Sentcli-
ment de la vila de Granoyersa.

Dijous, a XXXI de deembre. Aquest dia vench lo 
honorable en Johan Jou de Torroella.

 60v Janer del any mil CCCC XXXX

Digmenge, a III de janer. Aquest dia vench lo 
senyor en Johan de Navel de Manresa.

Dijous, a VII de janer. Aquest jorn hic partí lo 
honorable mossèn Phelipp de Sentceloni per 
anar a Gerona.

 61v Digmenge, a XVII de janer. Aquest dia partí lo 
honorable mossèn Guillem de Santcliment per 
anar a Blanes.

Dimarts, a XVIIIIo de janer. Aquest dia vench lo 
honorable mossèn Philip de Santceloni de  
Gerona.

Dimecres, a XX de janer. Aquest dia partí en Jo-
han Martí, porter, per anar vers les parts de 
Leyda.

 62r Digmenge, a XXIIII de janer. Aquest dia vench 
lo honorable mossèn Guillem de Santcli - 
ment.

Dimarts, a XXVI de janer. Aquest dia passà de 
aquesta vida en Galceran de Mataró, regent los 
comptes del General. En aquest dia en Beren-
guer Dezclergue, deputat local en la vila e ve-
gueria de Montblanch, resignà en mans dels 
honorables Deputació lo dit ofici de deputació 
local.

a. en l’assentament corresponent a dimecres, dia XXX, es lle-
geix ratllat Aquest jorn s’ich partí lo honorable mossèn Phe-
lipp de Sentceloni per anar a Gerona.
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[1440 ] 62v Dimecres, a XXVII de janer. En aquest dia los se-
nyors deputats, provehints, digueren que voli-
en e ordonaven que los libres, paper e prega-
mins que han a servir a la casa de la Deputació del 
General de Cathalunya e per afers de aquella, e 
per los drets de les generalitats qui no són o no 
seran arrendats, e axí dins com fora la dita casa, 
façe n’Anthoni Ramon, librater del dit General, 
e los dits libres, paper e pregamins se hajen e·s 
compren del dit Anthoni Ramon.

Dijous, a XXVIII de janer. En aquest dia vingué 
mossèn Bernat Guillem de Çamasó, prior de 
Ter rachona.

Dissapte, a XXX de janer. En aquest dia hic partí 
mossèn Bernat Guillem de Çamasó, prior de 
Ter rachona.

 63r Ffebrer del any M CCCC XL

Diluns, primer de ffebrer. En aquest dia los de-
putats e oïdors dels comtes del General de Ca-
thalunya, de voluntat segons digueren de mos-
sèn Andreu de Biure, caveller, atorgaren al 
honorable an Ffrancí de Casasage, mercader e 
ciutedà de Barchinona, que retornada la galea 
grossa del dit General appellada de Sant Menat, 
la qual téa lo honorable en Ffrancesch Dezplà 
per préstech a certb temps, qui finí a VII de no-
embre proppassat, prestaran alc dit Ffrancí la 
dita galea ab la ferrera e exàrcia ab què e segons 
la extima que lexarà aquelles e restituirà lo dit 
Ffrancesch Dezplà, per mercaderia, a VI anys, 
qui començaran a córrer lo dia que al dit Ffran-
cí serà liurada, e a VI viatges a lavant e o a po-
nent o més, si més ne porà fer, assegurant 
aquelles lo dit Ffrancí ab fermançes segons for-
ma del capítol de Cort e acustumada, les quals 
galea e exàrcia prestar ere stada promesa per lo 
ditd temps al dit mossèn Andreu de Biure.

 63v Dimarts, a VIIIIo de ffebrer. Festum Carniprivii.

 64r Divendres, a XVIIII de ffebrer. En aquest dia los 
dits senyors deputats, provehints, digueren que 
volien e ordonaven que en Johan Pau Masnou, 
calderer, d’açí avant, fornescha galees e altres 
fustes del General de Cathalunya de calderons 
e altres coses de son dit ofici de calderer, e façe 
del dit son ofici altres forniments que·l dit Ge-
neral haurà a fer.

 64v Divendres, a XXVI de ffebrer. En aquest dia los 
senyors deputats del dit General provehiren en 

a. té interlineat.
b. cert interlineat.
c. al dit Ffrancí interlineat.
d. a continuació ratllat mossèn.

Ffrancesch Gili del ofici de ésser guarda per lo dret 
de les generalitats en lo pas del Portal Nou de Bar-
chinona, ab lo salari acustumat, lo qual ofici vaga-
ve per mort d’en Pere Juglar, qui aquell possehie.

 65r Diluns, a XXVIIII de ffebrer. En aquest dia lo ho-
norable mossèn Guillem de Sanctcliment partí 
per anar a la senyora reyna.

Març del any M CCCC quadragesimo

Dimecres, segon de març. Aquest jorn vench lo 
honorable mossèn Bernat Guillem de Çamasó 
de Terragona.

Divendres, a IIII de març. En aquest dia los se-
nyors deputats del General e oïdors dels comp-
tes provehiren en Pere Alamany, notari de Vila-
francha de Penadès, en cullidor dels drets de les 
generalitats en la taula de la dita Vila de Ffrancha 
de Penadès.

 65v Dissapte, a V de març. En aquest dia los hono-
rables en Johan Jou, miser Guillem Jordà e Mi-
quel Passa, jurat del scrivà del ofici de Deputa-
ció, partiren per anar a Tortosa, per afers del 
General. En aquest mateix (dia) en Pau Messa-
guer, ajudant de la scrivania, (partí) per anar a 
Vich, per afers del dit General.

Diluns, a VII de març. Aquest dia partí en Johan 
Prats, porter, per anar a Perpenyà, per afers del 
General.

Dimarts, a VIII de març. En aquest dia vingué 
en Pau Messaguer de Vich.

 66r Divendres, a XVIII de març. Aquest jorn vench 
lo honorable mossèn Guillem de Sentcliment 
de la senyora reyna.

 66v Dimarç, a XXII de març. Aquest jorn vench lo 
honorable mossèn Johan Jou e misser Guillem 
Jordà e Miquel Passa de Tortosa. Aquest dia 
partí mossèn Johan de Llo per anar a Perpenyà.

Dimecres, a XXIII de març. Aquest dia partí lo 
honorable en Johan Jou per anar a Perpenyà.

 67r Digmenge, a XXVII de març. Ffestum Passe.

 67v Abril del any mil CCCC XXXX

Dissapte, a II dies de abril. Aquest jorn vench 
en Johan Prats, porter, de Perpenyàa.

a. en l’assentament corresponent a diumenge, dia III, es llegeix 
ratllat Aquest dia vench en Johan Prats, porter, de Perpe-
nyà; en l’assentament corresponent a dilluns, dia IIII, es llegeix 
ratllat Aquest jorn vench en Johan Prats, porter, de Per-
penyà.
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[1440 ]  68r Dilluns, a XI de abril. En aquest jorn los senyors 
deputats provehiren misser Ffrancesch Torres, 
doctor, de ésser advocat del General en la Cort 
de la senyora reyna, axí en defensar les consti-
tucions de Cathalunya com en altra manera, 
sens emperò prejudici de qualsevol provisió so-
bre açò feta a misser Anthoni Amat.

Dimarts, a XII de abril. Aquest dia partí en Jo-
han Martí, porter, per anar en Pallars.

 68v Dilluns, a XVIII de abril. En aquest dia partí lo 
discret en Johan Ros, síndich, per anar a les 
Corts per la senyora reyna congregada a Leyda.

 69v Dissabte, a XXX de abril. Aquest dia vench en 
Johan Martí de les parts de Pallars.

 70r Maig del any mil CCCC XXXX

 70v Dilluns, a VIIIIo de maig. Aquest jorn vench lo 
honorable en Johan de Llo de Perpenyà.

Divendres, a XIII de maig. En aquest dia los de-
putats e oïdors de comptes del General, de 
consell dels advocats ordinaris del dit General, 
deliberaren que en Johan Ros, procurador a 
defendre constitucions, tant com fora la ciutat 
e vegueria de Barchinona seguirà la Cort de la 
senyora reyna, haje de salari a rahó de o per any 
quinquaginta libres. E lo dit salari, seguint 
com dit és, li taxaren.

Dissapte, a XIIII de maig. Aquest dia vench lo 
honorable mossèn Johan Jou de Perpenyà.

 71r Divendres, a XX de maig. Aquest jorn hic partí lo 
honorable mossèn Bernat Guillem de Çamasó 
per anar en Leyda a les Corts, per fets de la casa.

 72r Juny del any de la Nativitat de 
Nostre Senyor mil CCCC XXXX

Dijous, II de juny. Vista la suplicació per en 
Ffrancesch Mascharó, libreter, devant los dits 
deputats donada, ab la qual afermave a ell pertà-
nyer fer los libres e quoerns per los drets de les 
generalitats no arrendats; vista altra suplicació 
donada per n’Anthoni Ramon, libreter del dit 
General, afermant lo contrari; e vistes dues pro-
visions al dit Anthoni Ramon del dit ofici de  
libreter fetes, una en temps del reverend  
fra March, abbat de Montserrat, en lo segon 
trienni, e altra per los are deputats, los dits depu-
tats e oïdors de comptes, de consell dels advo-
cats del dit General, declararen e digueren que al 
dit Anthoni Ramon, com a libreter del dit Gene-
ral, se pertany e és degut fer e que d’ell se hajen 
los libres, paper e pregamins que han a servir a la 
casa de la Deputació del dit General e per afers de 

aquella, e axí per los dits drets de les generalitats 
qui no són o seran arrendats com en altra ma-
nera, e axí dins com fora la dita casa, imposants 
al Ffrancesch Mascharó salenci.

Diluns, VI de juny. Aquest dia la senyora reyna 
jurà tenir e servar les constitucions de Cathalu-
nya, e prorogà la Cort a Barchinona o a Tortosa, 
a X de janer primervinent, ab podera e abreviar.

 72v Digmenge, XII de juny. Aquest dia partí mossèn 
Johan de Llo, oïdor dels comptes del General de 
Cathalunya, de la present ciutat de Barchinona 
per anar a la sua casa, la qual té en Rosselló.

 73r Dimecres, XV de juny. Aquest dia partí lo hono-
rable en Johan Jou per anar a Perpenyà.

 73v Dimarts, a XXI de juny. Aquest dia partí en 
Ledó per anar a Terragona.

Divendres, a XXIIII de juny. Aquest jorn vench 
en Ledó, porter.

 74r Digmenge, a XXVI de juny. Aquest dia vench 
mossèn lo prior de Terragona, oïdor, de la ciutat 
de Leydab.

Dimarts, a XXVIII de juny. Aquest dia partí la 
galea grossa nova de Perpenyà per anar al real-
me de Nàpols, per passar-hi CCC ballasters, los 
quals la senyora reyna trametia al senyor rey.

Dimecres, a XXVIIIIo de juny. Aquest dia vench 
lo honorable en Johan de Llo de Perpenyà.

Dijous, a XXX de juny. Aquest dia vench lo ho-
norable en Johan Jou de la vila de Perpenyà.

 74v Juliol del any mil CCCC XXXX

Dimarts, a V de juliol. En aquest dia los senyors 
deputats e oïdors dels comptes del dit General, a 
suplicació d’en Pere Torró, notari, ajudantc se-
gon de la scrivania del ofici de Deputació del dit 
General, al·legant-se indispost per sa senectut e 
indisposició, arbitrada la dita indisposició, de 
consell dels advocats ordinaris del dit General, 
donaren e crearen en adjunct al dit Pere Torró e a 
son dit ofici en Jacme Çafont, scrivent, ciutedà 
de Barchinona, axí emperò que lo dit Pere Tor-
ró, vivint, romangue en son dit ofici ab tota sa in-
tegritat e haje íntegrament son salari ordinari, e 
lo dit Jacme Çafont se haje envers ell ab tota ho-
nor com a son president, e lo dit Jacme de vida 

a. a continuació ratllat perlongar.
b. en l’assentament corresponent a dilluns, dia XXVII, es lle-
geix ratllat Aquest dia partí en Johan Martí per anar vers la 
Lacuna.
c. a continuació ratllat primer.
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[1440 ]del dit Pere Torró no haje del General algun sa-
lari. Entès emperò e declarat que, aprés mort del 
dit Pere Torró, si premorrà al dit Jacme, ell dit 
Jacme Çafont sie provehit del dit ofici, e are per la-
vons de aquell lo dit Jacme provehiren, lo qual dit 
Jacme Çafont aquí present e acceptant féu sagra-
ment e homenatge de [haver-se bé e leyalment]. 
En aquest dia los senyors deputats e oïdors dels 
comptes del dit General provehiren ena Bernat 
Martorell, pintor, ciutedà de Barchinona, de és-
ser pintor eb banderer de la casa de la Deputació 
del dit General. En aquest dia mateix los dits de-
putats e oïdors dels comptes provehiren en Be-
renguer Sabater, ferrerc, ciutadà de Barchinona, 
en ferrer e o manyà, ço és, per fer claus e panys, 
forrollats, etcèterad, de la casa de la Diputació, e 
per fer pòlvora de bombarda tota hora que lo Ge-
neral ne haje mester, del qual ofici grans temps 
havie ere provehit lo dit Berenguer Sabater.

 75r Dissapte, a VIIII de juliol. En aquest dia vingué 
de la Cort de Leyda en Johan Ros, síndich.

 76v Digmenge, a XXXI de juliol. En aquest dia, en la 
nit, ans de X hores, los deputats e oïdors dels 
comptes, no concordes de la elecció dels sdeve-
nidors deputats e oïdors, servant la forma del ca-
pítol, se enclogueren en la Deputació, so és, 
casa de aquella.

 77r Agost del any de M CCCC XL

 79r Dissapte, a XXVII d’agost. En aquest dia los de-
putats e oïdors de comptes, remogut en Damià 
Artigues, que ere reeb (ed)or e guarda dels drets 
de les generalitats de la bolla del plom e del se-
gell de cera en la taula de la ciutat de Tortosa, 
provehirene n’Esteve Castelló, mercader de la 
dita ciutat, en reebedor e guarda dels dits drets 
de la bolla de plom e segell de cera en la dita 
ciutat e taula de Tortosa, ab lo salari acustumat.

 79v Septembre del any M CCCC XL

Divendres, lo segon de septembre. En aquest 
dia los deputats e oïdors de comptes provehiren 
n’Anthoni Coll, de Citges, en cullidor e guarda 
dels drets de les generalitats en lo castell e lochs 
de Citges.

 80v Dissapte, a XVII de septembre. En aquest dia en 
Pau Messaguer, per affers del General, anà a 
Gerona. En aquest mateix dia los dits deputats 
e oïdors de comptesf, remoguts en Johan [de] 

a. en interlineat.
b. e banderer interlineat.
c. a continuació ratllat en.
d. etcètera interlineat.
e. a continuació ratllat en.
f. a continuació ratllat provehiren.

Bonacara e en Jacme Ribelles, guardes e col·lec-
tors dels drets de les generalitats de entrades [e] 
exides en la taula e pas de la ciutat de Tortosa, 
provehiren en reebedors e guardes dels dits 
drets per lo corrent trienni, qui començà lo pri-
mer de juliol proppassat, ço és, en Miquel Jo-
han, mercader de la dita ciutat, en loa loch que 
tenie lo dit Johan de Bonacara, e en Barthomeu 
Peretallada, mercader de Vilafrancha de Pena-
dès, en lo loch que tenie lo dit Jacme Ribelles. E 
més, remogut en Thomàs Pastor, guarda dels 
drets de la bolla del plom e del segell de cera, 
provehiren del dit ofici de guarda en Bernat Pa-
drolo, de la dita ciutat, quascú d’ells ab lo salari 
acustumat, emperò a beneplàcit. En aquest dia 
los deputats e oïdors de comptes foren concor-
des de la elecció e isqueren de la casa de la De-
putació. En aquest dia mateix en Bernat Noves, 
per afers del General, anà a Montserrat. En 
aquest dia mateix los dits deputats e oïdors, re-
mogut en Berenguer Poch, provehiren enb Jo-
han Riera de col·lector ec scrivà de la bolla e se-
gell en la taula de la ciutat de Barchinona, ab lo 
salari acustumat e a beneplàcit. En lo dit mateix 
dia de XVII de septembre, provehiren n’Alfonso 
García en guarda de la bolla e segell de cera en la 
taula e ciutat de Barchinona, ab lo salari acustu-
mat e a beneplàcit. En lo dit dia de XVII de sep-
tembre, los dits deputats e oïdors, remogut 
end... Portella del ofici de guarda de les entra -
des e exides en la taula e pas de la vila de Perpe-
nyà, provehiren del dit ofici per lo corrent  
trienni, a beneplàcit, en Barthomeu Scapat, ab 
lo salari acustumat. En lo mateix dia de XVII de 
septembre, los dits deputats e oïdors de comp-
tes provehiren l’onrat n’Aymerich de la Via de 
adjunct del ofici del scrivà del archiu e del ofici 
dels dits oïdors de comptes, per mort d’en Be-
renguer de Vilatorta, [qui aquell possehie].

Diluns, a XVIIII de septembre. En aquest dia en 
Bernat Noves tornà de Montserrat.

 81r Dimarts, a XX de septembre. En aquest dia lo 
reverend frare Anthoni, abbat de Montserrat, 
entrà en la present ciutat per regir son ofici de 
Deputació. En aquest dia tornà en Pau Messa-
guer de Gerona.

Dimecres, a XXI de septembre. En aquest dia 
n’Aymerich de la Via, adjunct al ofici del scrivà 
del archiu e del ofici dels oïdors de comptes, 
prestà sacrament e homenatge de haver-se bé e 
leyalment.

a. lo interlineat.
b. a continuació ratllat Berenguer.
c. a continuació ratllat guarda dels.
d. a continuació un espai en blanc d’uns 6 mms.
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[1440 ] 1440-1443
DIETARI NÚMERO 5

Folis 1r-95r

 2r Octubre del any M CCCC XL

Dissabte, lo primer de octubre. Aquest dia partí 
mossèn l’abbat per anar a Muntserrat.

 2v Dimarts, a XI de octubre. Aquest dia vench 
mossèn Andreu de Biure de Gerona.

Divendres, a XIIII de octubre. Aquest dia partí 
lo discret en Bernat Noves per anar a València, 
per los contractes de don Johan de Prades.

 3r Dissabte, a XV de octubre. Aquest dia vench 
mossèn l’abat de Muntserrata.

 4r Noembre del any mil CCCC XL

Divendres, a IIII de noembre. Aquest dia vench 
lo discret en Bernat Noves de València.

 4v Dijous, a X de noembre. En aquest dia los se-
nyors deputats, sabents e presents los oïdors de 
comptes, provehiren lo discret n’Anthoni Dez-
palau, notari del loch de Vilaler, en cullidor  
e guarda del dret de les generalitats de les en-
trades e exides en la taula e pas del dit loch de 
Vilaler, ab lo salari acustumat, lo qual ofici va-
gave per mort d’en Berenguer Deztorrent, 
quòndam.

 5r Diluns, a XIIII de noembre. En aquest dia los se-
nyors deputats provehiren, a beneplàcit, en 
Guillem Dezplà, notari de la vila de Castelló 
d’Empúries, del ofici de judicatura de la vilab e 
batlia de Garriguella.

Dijous, a XVII de noembre. En aquesta diac los 
senyors deputats, entrevenints los oïdors de 

a. en l’assentament corresponent a dilluns, dia XXXI, es llegeix 
ratllat Aquest die foren elegits en consellers de Barchinona 
los honorables en Huguet Fivaller, Johan de Marimon,  
Jacme Ros, Miquel Dezplà, Ffrancí Carbó.
b. a continuació repetit vila.
c. a continuació ratllat entrevinents.

 1r Setembre del any M CCCC XL

Dijous, a XXII de septembre. En aquest dia los 
reverend e honorables frare Anthoni Avinyóa, 
abbat de Montserrat, mossèn Andreu de Biure, 
caveller, mossèn Bernat Çapila, ciutadà de Bar-
chinona, en deputats; misser Narcís de Sanct-
dionís, canonge de Barchinona, en Bertran de 
Vilafrancha, donzell, ensemps ab en Johan Ca-
vellaria, ciuta(dà) de Gerona, absent, en oïdors 
de comptes del General de Cathalunya per lo 
corrent trienni elegits; e misser Guillem Jordà, 
licenciat en decrets, en hun dels assessors e ad-
vocats del dit General per los dit corrent e altre 
aprés trienni, prestaren, ço és, los ecclesiàs - 
tichs, sacrament, e los laichs, sacrament e ho-
menatge en poder de mossèn Bernat Margarit, 
caveller, veguer de Barchinona, e axí mateix en 
poder del dit veguer prestà sacrament e home-
natge misser Ffrancesch d’Alçamora, elegit al-
tre dels dits assessors e advocats en absència de 
misser Anthoni Amat.

Diluns, a XXVI de septembre. En aquesta partí 
mossèn Andreu de Biure per anar a casa sua. En 
aquest mateix dia partí n’Aymerich de la Via 
per anar a casa sua.

Dimarts, a XXVII de septembre. En aquest dia lo 
honorable en Johan Cavellaria entrà en la pre-
sent ciutat per regir son ofici de oïdor de  
comptes.

 1v Dimecres, a XXVIII de septembre. En aquest dia 
lo honorable en Johan Cavellaria, ciutadà de 
Gerona, elegit en oïdor de comptes del General 
per lo braç reyal en lo corrent trienni, prestà sa-
crament e homenatge en poder del honorable 
mossèn Bernat Margarit, caveller, veguer de 
Barchinona.

a. Avinyó interlineat.
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[1441 ]comptes del General, provehiren del ofici de 
cullidor e guarda del dret de les generalitats de 
les entrades e exides en la taula e pas de Sanct 
Ffeliu de Guíxols en Nicholau Oliver, merca - 
der de la dita, ab lo salari acustumat, remogut 
per lo corrent trienni, a beneplàcit, en Bartho-
meu Vives, qui en lo trienni passat tenie lo dit 
ofici.

 6r Dimarts, a XXVIIII de noembre. Aquest dia partí 
lo honorable mossèn Narcís de Santdionís per 
anar a Gerona.

Dimecres, a XXX de noembre. Aquest die foren 
elegits en consellers de Barchinona los honora-
bles en Huguet Fivaller, Johan de Marimon, 
Jacme Ros, Miquel Dezplà e en Ffrancí Carbó.

 6v Deembre del any mil CCCC XL

Dimecres, a VII de deembre. Aquest dia partí en 
Johan Prats per anar a Cervera.

 7r Dimarts, a XIII de deembre. Aquest dia partí lo 
honorable en Johan Cavallaria per anar a Ge-
rona.

Dijous, a XV de deembre. Aquest dia vench en 
Johan Prats de Cervera.

Divendres, a XVI de deembre. Aquest dia partí 
lo honorable en Bertran de Vilafranca per anar 
a Muntblanch.

 7v Digmenge, a XVIII de deembre. Aquest jorn 
vench lo honorable mossèn Santdionís.

Dimecres, a XXI de deembre. Aquest jorn partí 
lo reverend abbat de Muntserrat per anar al seu 
monastir.

 8r Hic mutatur annus et incipit 
millesimus CCCCus. XLIus.
Dijous, a XXVIIIIo de deembre. En aquest dia 
n’Alfonso García, guarda de la bolla e segell en 
la taula e ciutat de Barchinona, prestà sacra-
ment e homenatge de haver-se bé e leyalment. 
En aquest dia, a IIII hores de matí, passà de 
aquesta vidaa en Pere Ortolà, extimador dels 
draps e tenint la tenalla ab què·s segelle en la 
taula de la bolla de Barchinona.

 8v (Gener)

Diluns, lo segon de janer. En aquest diab los de-

a. vida interlineat.
b. dia interlineat.
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putats provehiren en Luís Rexach del ofici de 
extimador dels draps qui·s segellen, e tenir la 
tenalla ab què·s segelle en la taula de la bolla de 
Barchinona, emperò a beneplàcit, ab lo salari 
acustumat. En aquest dia mateix, segon de ja-
ner, los deputats, per indisposició d’en An - 
thoni Plans, provehiren en Johan Jaspert de cu-
llidor e guarda de les entrades e exides en lo pas 
de Vilanova de Guialtruu. En aquest dia los  
dits deputats provehiren en Matheu Albaó en 
guarda dels drets de les generalitats de la bolla e 
segell de cera en la present ciutat de Barchi-
nona, ab beneplàcit e ab lo salari acustumat, lo 
quala vagave per promoció feta d’en Luís Re-
xach, qui aquell possehie. En aquest dia mateix 
los dits deputats provehiren n’Anthonib Ça-
muntada, de la vila de Ripoll, de ésser guarda 
en lo pas de la plaga de la mar de Barchinona de 
les entrades e exides, a beneplàcit, ab lo salari 
acustumat, lo qual ofici tenie en Matheu Al-
baó, promogut en altre ofici.

 9r Diluns, a VIIIIo de janer. Aquest dia vench mos-
sèn l’abat de Munserrat.

Dimecres, a XI de janer. En aquest dia n’An-
thoni Çamuntada, provehit de ésser guarda en 
la pas de la mar de Barchinona del dret de les 
entrades e exides, prestà sacrament e home-
natge de haver-se bé e leyalment per rahó de 
son dit ofici.

 11r (Febrer)

Dimecres, primer de ffebrer. En aquest dia los 
senyors deputats provehiren, a lur beneplàcit, 
misser Luís del Castell de ésser advocat a defen-
dre constitucions e usatges en la cort de la se-
nyora reyna, stant la dita cort fora Barchinona, 
e sens prejudici de altres provisions sobre açò 
fetes e sens salari del General, ans les parts ins-
tants hajen aquell acontentar.

 11v Dijous, a VIIIIo de ffebrer. Aquest dia partí en 
Barthomeu Ledó per anar vers Castellbò e al-
tres parts.

 12r Diluns, a XIII de ffebrer. En aquest dia los depu-
tats, entrevenints los oïdors de comptes, prove-
hiren en Ponç Calbet, mercader d’Agramunt, 
de collidor de les generalitats en la taula e pas 
de la vila d’Agramunt.

Dimarts, a XIIII de ffebrer. En aquest dia lo dit 
Ponç Calbet prestà sacrament e homenatge 
d’haver-se bé e leyalmente en lo dit ofici.

a. a continuació ratllat obtenie.
b. a continuació ratllat Arnau Guillem.
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[1441 ] Dimecres, a XV de ffebrer. Aquest dia vench lo 
honorable en Bertran de Vilafranca de Munt-
blanch.

 12v Diluns, a XX de ffebrer. En aquest dia los depu-
tats, entrevenints los oïdors de comptes, prove-
hiren en Johan Font, de Peralada, de guarda en 
la taula e pas de Cochliure, ab lo salari acustu-
mat, per mort d’en Valentí.

 13r Diluns, a XXVII de ffebrer. Aquest dia vench en 
Barthomeu Ledó, porter.

Dimarts, a XXVIII de ffebrer. Aquest jorn foren 
Carnestoltes.

 13v Març del any mil CCCC XLI

 14r Dimarts, a VII de març. Aquest jorn vench lo 
honorable en Johan Cavallaria de Gerona.

 14v Dissabte, a XVIII de març. Aquest jorn partí 
mossèn l’abat de Muntserrat per anar a Gerona.

 15r Dimarts, a XXI de març. En aquest dia los depu-
tats e oïdors de comptes del dit General, jassie 
en Jacme Çafont donat en adjunct a·n Pere 
Tor ró, notaria, ajudant segon de la scrivania 
del ofici de Deputació del dit General, ab con-
dició que lo dit Pere Torró, vivint, hagués lo sa-
lari íntegrament e lo dit Jacme Çafont no ha-
gués algú salari, atenents que lo dit Pere Torró, 
axí per sa indisposició e altrament, no serveix 
ne pot servir al dit oficib, ans tot lo servey ha a 
fer per lo dit ofici lo dit Jacme Çafont; e sie ra-
honable que qui serveix haje remuneració o sa-
lari, per ço provehiren e volgueren, deliberació 
precedent e de consell dels advocats, que sie 
servat entre los dessusdits Pere Torró e Jacme 
Çafont e en lurs salaris lo capítol de Cort dels 
adjuncts, ço és, que lo dit Jacme Çafont haje 
tot lo salari del dit ofici e que solie pendre lo dit 
Pere Tor ró, e lo dit Pere Torró haje mig salari 
de aquell que solia pendre. E començ a comp-
tar a quascun d’ells en la forma dessusdita lo 
primer de març present.

Dijous, a XXIII de març. En aquest dia los depu-
tats e oïdors de comptes, de consell del(s) ad-
vocats, deliberaren que, atès que en los passos, 
segons eren informats, se feyen grans fraus en 
los drets de les entrades e exides, per prove - 
hir-hi e a la utilitat del dit dret, anassen per fer 
cerca los honorables en Bertran de Vilafrancha 
e en Johan Cavellaria, oïdors de comptes, cascú 
ab un jurat de la scrivania e hun sobreguarda, 
ço és, lo dit Bertran de Vilafrancha vers les parts 

a. a continuació ratllat e.
b. a continuació ratllat e sie rahonable.

de ponent e lo dit Johan Cavellaria vers sol 
ixent, ab comissió bastant.

 15v Diluns, a XXVII de març. Aquest dia los reve-
rend e honorables deputats apellaren los tres 
staments, per haver consell com se haurien con-
tra los asserts comissaris de les usures qui  
van per lo principat de Cathalunya, e fore- 
< re >n-hi de moltes notables persones, segons 
és contengut en lo libre de Desliberacions.

Divendres, a XXXI de març. En aquest dia los de-
putats, de consell dels oïdors de comptes e ases-
sors e advocats del General, deliberaren que va-
gen en Pere Ventosa e en Johan Ros quascú de 
una part de Cathalunya ab sengles jurats de la 
scrivania, per lo fet de les usures, per fer pro - 
tests e requestes als comissaris de les dites usu-
res e encare als oficials, per la dita rahó.

 16r Abril del any M CCCC XXXXI

Digmenge, a II de abril. Aquest dia partiren de 
la present ciutat de Barchinona en Pere Ven-
tosa, notari, e en Jacme Çafont per anar vers les 
parts de Ampurdà, de Rosselló, de Conflent e 
altres parts del principat de Cathalunya, per fer 
requestes e protests a tots los offi(ci)alsa, per 
rahó delsb comissaris inquirints de les usures. 
Aquest dia matex partiren en Johan Ros, no-
tari, e Miquell Passa per anar vers les parts de 
Tarragona, de Leyda, de la Seu d’Urgel e altres 
parts delc principat de Cathalunya, per la rahó 
dessusdita.

Dimarts, a IIII de abril, Aquest dia vench mos-
sèn l’abat de Munserrat de Ampurdà.

 16v Disabta, a VIII de abril. Aquest jorn partí mos-
sèn l’abat per anar a Muntserrat.

 17r Dijous, a XIII de abril. Aquest dia partí lo hono-
rable en Bertran de Vilafranca per anar a Man-
resa, per tenir festes de Pasca.

Divendres, a XIIII de abril. Aquest dia partí lo 
honrat en Bernat Noves per anar a la senyora rey-
na, la qual era Alcanís, per imformar-la de algu-
nes coses per rahó dels comissaris de les usures.

Digmenge, a XVI de abril. Ffestum Pasce.

Diluns, a XVII de abril. Aquest die vengueren los 
discrets en Pere Ventosa e Jacme Çafont de les 
parts hon eren anats per rahó dels comissaris de 
les usures.

a. a continuació ratllat e als comissaris.
b. a continuació ratllat dits.
c. del ... Cathalunya interlineat.
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[1441 ]Dimarts, a XVIII de abril. Aquest dia, hora 
d’alba, passà d’esta present vida lo honorable 
en Romeu Pallarès, scrivà del archiu del offici 
dels oïdors dels comptes del General de Catha-
lunya.

 17v Dimecres, a XVIIIIo de abril. Aquest die vench lo 
honorable en Bertran de Vilafranca de Man-
resa.

Disabte, a XXII de abril. Aquest dia vench mos-
sèn l’abat de Muntserrat.

 18r Dijous, a XXVII de abril. Aquest dia vench lo 
honrat en Bernat Noves, notari, d’Alcaniç, hon 
era anat pera imformar la senyora reyna.

Divendres, a XXVIII de abril. Aquest dia ven-
gueren en Johan Ros, notari, e en Miquel Passa 
de les parts hon eran anats per rahó dels comis-
saris de les usures.

 18v Maig del any mil CCCC XXXXI

Dimarts, a II de maig. Aquest dia partí lo hono-
rable en Johan Cavallaria per fer la cerca, en-
semps ab en Miquell Passa e Johan de Casa-
franca.

 19r Diluns, a VIII de maig. Aquest jorn partí lo ho-
norable mossèn Andreu de Biure per anar a Ge-
rona, per fer lo cap d’any de mossèn Bernat de 
Corbera.

Divendres, a XII de maig. Aquest jorn partí en 
Johan Martí per anar a Vich e a Gerona, per pre-
sentar les letres citatòries als comissaris de les 
usures. Aquest dia partiren en Johan Ros e 
n’Anthoni Lombart per anar presentar certa re-
questa al reverend bisbe de Leyda, lo qual era 
Alcaniçb ab la senyora reyna.

 19v Dimarts, a XVI de maig. En aquest dia vengué 
en Johan Martí, porter, de les parts de Vich e de 
Gerona.

 20v Dijous, a XXV de maig. En aquest dia vench de 
les parts de Gerona mossèn Andreu de Biure.

Divendres, a XXVI de maig. Lo mateix dia en Jo-
han Bach, hostaler de la vila de Millars, cullidor 
dels drets de les generalitats de les entrades e 
exides de la dita vila, resignà lo dit offici de cu-
llidor en mans e poder del honorable en Johan 
Cavellaria, hun dels oïdors de comptes del dit 
General feent la cerqua ordonadac feedora per 

a. a continuació ratllat la senyora.
b. a continuació ratllat per.
c. a continuació ratllat per.

los senyors deputats. E aquell mateix dia lo dit 
mossèn Johan Cavellaria comenà lo dit offici  
de cullidor o la dita col·lecta del dit dret a·n Ar-
nau Steve, notari de la dita vila de Millars.

Dissabte, a XXVII de maig. Aquest dia en Johan 
Martí, porter, partí per anar a Terragona, per 
presentar una letra al assert comissari a inquirir 
de crim de usures.

Dimarts, a XXX de maig. En aquest dia partiren 
los honorables en Bertran de Vilafrancha, mis-
ser Guillem Jordà e en Pau Messaguer vers les 
parts de Terrachona, e retornà-sse’n ab ells en 
Johan Martí, porter, qui venia de les dites parts. 
En aquest dia vingueren d’Alcanyiz en Johan 
Ros e n’Anthoni Lombard, però no stigueren 
per los afers del General sinó XII jorns.

Dimecres, a XXXI de maig. En aquest dia vin-
gueren lo honorable en Johan Cavellaria, Mi-
quel Passa e Johan de Casafrancha de la cerca 
començada.

 21r Juny del any M CCCC XLI

Dissapte, a III de juny. En aquest dia, prece-
dents molts consells, los deputats, de consell 
dels oïdors de comptes, assessors e advocats, at-
tès que lo temps de epidèmies se entuisqué en 
la present ciutat de Barchinona, deliberaren per 
la dita rahó de les morts se muden los dits de-
putats, oïdors, scrivà regent los comptes ab hun 
dels dits advocats, e vagen a Gerona, e que par-
tissen lo dimarts primervinent, aprés dinar. 
Ítem, que los honorables en Johan Çapila,  
Aymerich de la Via e Aloy de Navel, tots dos e 
hun d’ells absents o defallints los altres, o a 
consell del altre dels advocats qui starà en la 
present ciutat, façen e desempatxen los afers 
occorrents del General. Ítem, deliberaren que 
en Johan Prats e Johan Martí, porters, segues-
quen, e en Barthomeu Ledó, porter, romangue 
en Barchinona per los afers de la casa. E conti-
nuaren los negocis occorrents a la dita ciutat de 
Gerona.

Dimenge, a IIII de juny. Festum Pentecostes.

Dimarts, a VI de juny. En aquest dia partiren de 
Barchinona per anar en Gerona, per les mortali-
tats, mossèn l’abbat de Montserrat, mossèn 
Andreu de Biure e lo honorable en Johan Cave-
llaria.

Dimecres, a VII de juny. En aquest dia entraren 
en Gerona mossèn l’abat de Montserrat, mos-
sèn Andreu de Biure e en Johan Cavellaria des-
susdits.
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[1441 ]  21v Dijous, a VIII de juny. En aquest dia partí en Jo-
han de Navel per anar a Gerona.

Divendres, a VIIII de juny. En aquest dia, per se-
guir los deputats qui anaren en Gerona per les 
mortalitats, partí en Bernat Noves. En aquest 
dia retornaren de les parts de Terragona los ho-
norables en Bertran de Vilafrancha, misser Gui-
llem Jordà, en Pau Messaguer e en Johan Martí.

Dissapte, a X de juny. En aquest dia entrá en 
Gerona lo dit Bernat Noves. En aquest dia, de 
matí, entrà en Gerona en Johan de Navel.

 22r Dimecres, a XIIII de juny. En aquest dia entrà 
en Gerona, ab tota sa casa, mossèn Bernat  
Çapila.

Divendres, a XVI de juny. En aquest dia los de-
putats, a beneplàcit, provehiren de ofici de 
guarda en la taula de Barchinona, ço és, bolla e 
segell de cera, ab lo salari acustumat, n’An-
thoni Torrent, cambiador, per mort d’en Pere 
Romeu.

Dissapte, a XVII de juny. En aquest dia entrà en 
Gerona misser Narcís de Sanctdionís.

 22v Dimecres, a XXI de juny. En aquest dia los de-
putats, presents los oïdors de comptes, prove-
hiren n’Arnau Gaçó, del loch de Vilanova de la 
Guialtruu, de col.lector e guarda dels drets de 
les entrades e exides en la taula e pas dels dits 
lochs o viles de la Guialtruu e de Vilanova, ab lo 
salari o part acustumada, lo qual ofici tenie en 
Johan Gispert, quòndam.

Divendres, a XXIII de juny. En aquest dia los de-
putats e oïdors de comptes deliberaren que, per 
lo fet e enentaments dels comissaris de les usu-
res, anàs al senyor rey ab letres e instruccions 
n’Aymerich de la Via.

 23v Juliol del any M CCCC XLI

Dissapte, primer de juliol. En aquest dia entrà 
en Gerona lo honorable en Bertran de Vila-
francha.

Dijous, a VI de juliol. En aquest dia, aprés mig-
jorn, partí de Gerona n’Aymerich de la Via per 
anar a Sanct Ffeliu de Guíxols, per recullir-se 
per anar al senyor rey.

 24v Diluns, a XVII de juliol. En aquest dia partí lo 
honorable en Bertran de Vilafrancha per anar 
fer la cercha, menant-se’n ab si en Pere Pagès, 
sobreguarda.

 25r Dijous, a XX de juliol. En aquest dia partí lo ho-

norable en Johan Cavellaria per continuar la 
cercha, e anà ab ell en Miquel Passa, jurat. En 
aquest dia los deputats, per certes causes e ra-
hons e signantment per senectut d’en Beren-
guer Pereta, deliberaren que en Berenguer Pe-
reta, notari de Perpenyà e scrivà de la deputació 
local en la vila de Perpenyà e bisbat d’Elna, 
sensa nota de infàmia sua, sie remogut e, de fet, 
remogueren lo dit Berenguer del dit ofici de la 
scrivania de la dita deputació local. E, axí ma-
teix, los dits deputatsb, a lur e dels successors 
deputats beneplàcit, provehiren del dit ofici de 
la scrivania de la dita deputació local de la dita 
vila de Perpenyà e bisbat d’Elna lo discret en 
Pere Morera, notari, habitador de la dita vila, 
provehit emperò que lo dit Pere no haje per lo 
dit ofici algun salari ordinari.

 25v Dijous, a XXVII de juliol. En aquest dia partí de 
Barchinona en Pau Messaguer per anar ab lo 
honorable en Bertran de Vilafrancha, per la 
cerca.

Dissapte, a XXVIIII de juliol. En aquest dia los 
deputats deliberaren que, atès que de epidèmia 
se comencaven a morir en Gerona, que·s mu-
dassen en la vila de Sanct Ffeliu de Guíxols.

Diluns, a XXXI de juliol. En aquest dia mossèn 
Bernat Çapila, ab sa casa, entrà en Sanct Ffeliu 
de Guíxols. En aquest dia mateix en Johan 
Martí, porter, ab sa casa, entrà en Sanct Ffeliu 
de Guíxols.

 26r Agost, any MCCCC XLI

Dimarts, primer d’agost. En aquest dia mossèn 
l’abbat de Montserrat partí de Gerona per anar 
a casa son frare.

Dimecres, segon d’agost. En aquest dia mossèn 
Andreu de Biure e misser Narcís de Sanctdionís 
entraren en Sanct Ffeliu de Guíxols.

Dilluns, a VII d’agost. En aquest dia mossèn l’a-
bat de Montserrat, retornat de Empurdà, entrà 
en Sanct Ffeliu de Guíxols.

 26v Divendres, a XI d’agost. En aquest dia los de-
putats provehiren del ofici de guarda al pont de 
Tortosa en Pere Sabater, de la dita ciutat, va-
gant per mort d’en Johan Benestrull, quòn-
dam, la dita emperò provisió és a beneplàcit e 
ab lo salari acustuma(t).

Dissapte, a XII d’agost. En aquest dia partí mis-
ser Narcís de Sanctdionís per anar a Volpellach.

a. a continuació ratllat infàmia.
b. a continuació ratllat provehiren del dit.
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[1441 ] 27v Divendres, a XXV d’agost. En aquest dia en Jo-
han Ros, síndich, partí de Barchinona per anar 
a Terrachona, per requerir l’oficial que prestàs 
jurament de exequir requestes dels deputats,  
e passà per Vilafrancha de Penadès per inven-
tariar los béns d’en Barthomeu Tàrraga,  
quòndam.

 28r Dilluns, a XXVIII d’agost. En aquest dia retornà 
misser Narcís de Sanctdionís.

Dijous, a XXXI d’agost. En aquest dia los depu-
tats provehiren de guarda e col·lector dels drets 
de les generalitats en la taula e pas del castell  
de Citges en Barthomeu Tachó, boter, del dit 
castell, lo qual ofici obtenie n’Anthoni Coll, 
quòndam, emperò a beneplàcit e ab lo salari 
acustumat. En aquest dia partí mossèn l’abbat 
de Montserrat per anar a son monastir. En 
aquest dia mateix partí en Johan Prats, porter, 
per anar en Barchinona. En aquest dia tornà en 
Barchinona en Johan Ros, vinent de Terra-
chona e de Vilafrancha de Penadès.

 28v Septembre, any M CCCC XXXXI

Dimarts, a V de septembre. Aquest dia arribà lo 
honorable mossèn Johan Cavellaria ab en Johan 
de Casafrancha e Miquel Passa, scrivent, de la 
cerqua per ells feta. En aquest mateix dia partí lo 
dit honorable en Johan Cavellaria per anar a Pe-
lafrugell, on per les mortalitats té sa casa.

 29r Dilluns, a XI de septembre. En aquest dia vin-
gué de casa sua lo honorable en Johan Cave-
llaria.

 29v Dimecres, a XIII de septembre. En aquest dia 
los deputats provehiren, a beneplàcit, en Ber-
nat Gallard, del loch de Tírvia, en guarda e cu-
llidor en la taula e pas del dit loch de les entra-
des e exides, en Bernat Gallard, del dit loch, per 
mort de aquell qui tenie lo dit ofici.

Divendres, a XV de septembre. En aquest dia, a 
suplicació del discret en Pere Ventosa, ajudant 
dels regents los comptes dels deputats, los dits 
deputats e oïdors de comptes, de consell de 
misser Ffrancesch d’Alçamora, altre dels asses-
sors e advocats ordinaris del dit General, deli-
beraren e volgueren al dit Pere Ventosa fos an-
ticipat lo salari de son dit ofici per hun any, qui 
començà lo primer de aquest mes de septem-
bre, per pagar lo dot de sa filla. En aquest dia 
los deputats, certificats ere passat d’esta vida 
mossèn Johan Pallarols, canonge, deputat local 
en la Seu d’Urgell, per lo restant temps del cor-
rent trienni provehiren del dit ofici de deputa-
ció local en Guillem Arnau de Talarn, notari de 
la dita ciutat de la Seu d’Urgell.

Dissapte, a XVI de septembre. En aquesta lo ho-
norable en Johan Cavellaria partí per anar a casa 
sua, a Pelafrugell. En aquest dia los deputats, 
certificats que ere passat d’esta vida en Fran-
cesch Claris, deputat local en la vila e vegueria 
de Berga, per lo restant temps del corrent  
trienni provehirena del dit ofici de deputació 
local misser Bernat de Cantalops, juriste de la 
dita vila.

 30r Divendres, a XXII de septembre. En aquest dia 
anà a casa sua lo honorable en Johan Cavellaria. 
En aquest dia retornà del monastir de Monser-
rat mossèn l’abat.

Dissapte, a XXIII de septembre. En aquest dia 
mossèn Narcís de Sanctdionís partí per anar a 
Gerona.

 30v Dilluns, a XXV de septembre. En aquest dia vin-
gué misser Narcís de Sanctdionís.

Dimarts, a XXVI de septembre. En aquest dia re-
tornà lo honorable en Johan Cavellaria de casa 
sua. En aquest dia los deputats e oïdors, de con-
sell de misser Alçamora, deliberaren que en Jo-
han Ros, síndich, vage a Leyda per requerir lo 
oficial ecclesiàstich prest sacrament de exequir 
les requestes dels deputats.

Dimecres, a XXVII de septembre. En aquest dia 
partí lo honorable misser Narcís de Sanctdionís 
per anar a Volpellach e altres parts.

Dijous, a XXVIII de septembre. En aquest dia los 
deputats, informats que en Johan de la Squaria, 
guarda dels drets de les generalitats, entrades e 
exides e encare de la bolla de plom e segell de 
cera en la taula e pas de la Seu d’Urgell, se ere 
mudat per star a la ciutat de Leyda, a beneplàcit 
lur e o dels successors lurs deputats, ab lo salari 
acustumat, provehiren del dit ofici de guarda 
en la dita taula e pas n’Anthoni Martí, de la ciu-
tat de la dita Seu.

 31r Octobre del any M CCCC XLI

Dimarts, a III de octobre. En aquest (dia) vin-
gué lo honorable mossèn Narcís de Sanct-
dionís.

Dijous, a V de octobre. En aquest dia los depu-
tats, entrevenints los oïdors de comptes, remo-
gueren del ofici de guarda en la taula e pas de la 
vila de Perpenyà del dret de les entrades e exi-
des en Johan Pere-ramon, de la dita vila; a bene-
plàcit dels dits deputats eb o de successors lurs, 

a. a continuació ratllat misser.
b. e interlineat.
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[1441 ] ab lo salari acustumat, provehiren del dit ofici 
de guarda en la dita taula e pas en Pere Costa, 
perayre, de la ciutat de Gerona.

 31v Dilluns, a VIIII de octobre. En alquest dia en 
Johan Ros, procurador del General, partí de 
Barchinona per anar a Leyda, per requerir l’ofi-
cial ecclesiàstich de Leyda prestàs sacrament de 
obtemperar requestes de deputats.

Dimarts, a X de octobre. En aquest dia en Pere 
Costa, guarda provehit de nou del dret de en-
trades e exides en la taula e pas de la vila de 
Perpenyà, prestà sacrament e homenatge de 
haver-se bé e leyalment en son dit ofici.

Dimecres, a XI de octobre. En aquest dia los 
deputats, entrevenints los oïdors de comptes, 
remogueren n’Anthoni Seguer del ofici de 
guarda de entrades e exides que tenie en lo 
loch, e provehiren del dit ofici en Ffrancí Se-
guer, fill d’en Guillem Seguer, en lo dit pas e 
loch de Calçes.

Dijous, a XII de octobre. En aquest dia partí 
mossèn Bernat Çapila per anar a la via de Pera-
lada.

 32r Divendres, a XIII de octobre. En aquest dia lo 
honorable en Bertran de Vilafrancha, vinent de 
fer la cercha, tornà en Sanct Ffeliu de Guíxols. 
De XVII de juliol que partí de Gerona tro al dit 
present dia són compresos LXXXVIIIIo dies, en 
XII dels quals ha vagat per sos propris afers; res-
ten LXXVII jorns de què ha ésser pagat per lo 
General; dels dits XII dies de absència és fet 
compte de VI dies en l’any passat e dels altres VI 
se ha a fer compte en lo corrent any, qui co-
mençà lo primer d’agost proppassat.

Dimarts, a XVII de octobre. En aquest dia partí 
lo honorable mossèn Andreu de Biure per anar 
a casa sua. En aquest diaa retornà mossèn Ber-
nat Çapila.

Dimecres, a XVIII de octobre. En aquest dia en 
Johan Ros tornà de la ciutat de Leyda.

 32v Dijous, a XIX de octobre. En aquest dia lo ho-
norable en Johan Cavellaria partí per anar a 
casa sua.

Divendres, a XX de octobre. En aquest dia en 
Pau Messaguer, vinent de la cercha, retornà en 
Barchinona. De XXVII de juliol queb partí tro al 
dit present dia són compresos LXXXVI, dels 
quals ha vagat per sos afers propris VI jorns; res-

a. dia interlineat.
b. que partí interlineat.

ten LXXX jorns, dels quals ha ésser pagat per lo 
General. En aquest dia en Ffrancesch Seguer, 
provehit de ofici de guarda en lo pas del loch 
de Calçes, prestà sacrament e homenatge de 
haver-se bé e leyalmente, e entre les altres no 
pendre strenes. En aquest mateix dia lo hono-
rable misser Narcís de Sanctdionís partí per 
anar a Celrà.

Dilluns, a XXIII de octobre. En aquest dia re-
tornà misser Narcís de Sanctdionís.

Dimarts, a XXIIII de octobre. En aquest dia re-
tornà lo honorable en Johan Cavellaria. En 
aquest dia l’onorable n’Aymerich de la Via, vi-
nent del senyor rey, arribà en la vila de Sanct 
Ffeliu de Guíxols ab dues galees de florentins.

 33r Dimecres, a XXV de octobre. En aquest dia vin-
gué de casa sua lo honorable mossèn Andreu 
de Biure.

Dijous, a XXVI de octobre. En aquest dia lo ho-
norable en Bertran de Vilafrancha partí de 
Sanct Ffeliu de Guíxols per anar a casa sua. E 
aquest jorn partí lo honorable en Johan Cave-
llaria per anar a casa sua.

Dissapte, a XXVIII de octobre. En aquest dia los 
deputats, entrevenintsa los oïdors, remo -
guts los cullidor e guarda del(s) drets de les ge-
neralitats en la taula e pas de Cochliure, pro-
vehiren de cullidor en Pere Lach, de Sanct 
Martí Vell, e guarda en Miquel Batle, àlias 
Guàrdia, de Castelló d’Empúries, dels dits 
drets en la dita taula e pas de Cochliure, ab los 
salaris acustumats.

Dimenge, a XXVIIII de octobre. En aquest dia 
vingué lo honorable en Johan Cavellaria de 
casa sua.

Dilluns, a XXX de octobre. En aquest dia lo ho-
norable mossèn Bernat Çapila, ab tota sa casa, 
partí de Sanct Ffeliu de Guíxols per tornar en 
Barchinonab.

 33v Noembre del any M CCCC XLI

Dissapte, a IIII de noembre. En aquest dia lo 
honorable en Johan Cavellaria partí de Sanct 
Ffeliu de Guíxols per anar a casa sua. En  
aquest dia partiren los deputats e misser Nar- 
cís de Sanctdionís de Sanct Ffeliu de Guíxols  
per tornar en Barchinona. En aquest dia ma - 

a. entrevinents los oïdors interlineat.
b. a continuació ratllat Aquest die foren elegits en conse-
llers de Barchinona los honorables en Guillem Deztorrent, 
Pere Dusay, Johan Lull, fill d’en Romeu Lull, Jacme Çapila, 
Pere Johan de Sentcliment.
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[1442 ]teix partí en Bernat Noves de Sanct Ffeliu per 
tornar en Barchinona.

Dilluns, a VI de noembre. En aquest dia los 
deputats e misser Narcís de Sanctdionís entra-
ren en Barchinona. En aquest dia mateix en 
Bernat Noves, ab sa casa, entrà en Barchi - 
nona.

 34v Dijous, a XVI de noembre. En aquest dia partí 
mossèn l’abbat de Montserrat per anar a son 
monastir.

 35r Diluns, a XX de noembre. En aquest dia vin -
gué de casa sua lo honorable en Johan Cave-
llaria.

 35v Dissapte, a XXV de noembre. Aquest dia vench 
mossèn l’abat de Muntserrat.

Dijous, a XXX de noembre. Aquest die foren 
elegits en consellers de Barchinona los hono-
rables en Guillem Deztorrent, Pere Dusay, Jo-
han Lull, fill d’en Romeu Lull, Jacme Çapila  
e en Pere Johan de Sentcliment.

 36r Deembre del any mil CCCC XLI

 36v Dimarts, a XII de deembre. Aquest dia passà 
de aquesta vida an Barthomeu Ledó, porter. 
En aquest dia los deputats, intervinents los  
oïdors de comptes, provehiren en Johan  
Prats, porter, servint al ofici de deputats, de  
la habitació de la botiga del General, on stave 
en Barthomeu Ledó, quòndam, porter.

 37r Divendres, a XV de deembre. Aquest dia retor-
nà lo honorable en Bertran de Vilafranca.

Diluns, a XVIII de deembre. En aquest dia los 
deputats, entrevinents los oïdors dels comptes, 
provehiren de ofici de porter, en loch d’en 
Barthomeu Ledó, quòndam, en Johan Torro-
ge, de la vila de Cardona.

 37v Dimecres, a XX de deembre. En aquest dia partí 
mossèn l’abbat de Montserrat per anar a son 
monastir.

Any mil CCCC XLIIa

 38r Dijous, a XXVIII de deembreb. E, axí mateix, 
partí n’Aymerich de la Via per anar a Gerona.

a. en l’assentament corresponent a dimecres, dia XXVII, es lle-
geix ratllat En aquest dia partí lo honorable en Johan Cave-
llaria per anar en Gerona.
b. a continuació ratllat En aquest dia partí lo honorable en 
Johan Cavellaria per anar a Gerona.
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 38v Janer, any M CCCC XLII

 39r Diluns, a VIII de janer. En aquest dia partí en 
Pau Messaguer per anar en Perpenyà, per lo fet 
d’en Thomàs Taquí e altres.

Dimecres, a X de janer. En aquest dia mossèn 
l’abbat de Montserrat retornà de son mo - 
nastir.

 39v Dimenge, a XIIII de janer. En aquest dia ven-
gueren de Gerona los honorables en Johan Ca-
velleria e n’Aymerich de la Via.

Dimarts, a XVI de janer. En aquest dia en Johan 
Torroja, provehit de ofici de porter per mort 
d’en Barthomeu Ledó, quòndam, prestà sacra-
ment e homenatge.

 40r Dimarts, a XXIII de janer. En aquest dia partí 
mossèn Andreu de Biure per anar a sa casa.

Dijous, a XXV de janer. En aquest dia partí en 
Pere Ventosa per anar a Oulesa, per afers del 
General.

 40v Dissapte, a XXVII de janer. En aquest dia tornà 
en Pere Ventosa de Eulesa.

Dimenge, a XXVIII de janer. Septuagesima.

Diluns, a XXVIIII de janer. En aquet dia anà 
mossèn Bernat Çapila a la sua torra.

Dimarts, a XXX de janer. En aquest dia partiren 
en Pere Ventosa e en Johan Martí, porter, per 
anar vers Monistrol, per afers del General.

 41r Ffebrer, any M CCCC XLII

Dijous, primer de ffebrer. En aquest dia tor- 
naren en Pere Ventosa e en Johan Martí. En 
aquest dia tornà de la torra mossèn Bernat  
Çapila.

Dimarts, a VI de ffebrer. En aquest dia los de-
putats, entrevinents los oïdors de comptes, ab 
lo salari acustumat, provehiren n’Esteve de la 
Abbadia de ofici de guarda en lo pas d’Empos-
ta, remogut lo guarda qui hi ere; a prestà sacra-
ment e homenatge de haver-se bé e leyalment.

 42r Dimarts, a XIII de ffebrer. Carniprivium.

Dimecres, a XIIII de ffebrer. En aquest dia re-
tornà en Pau Messaguer de Perpenyà. En 
aquest dia los deputats, entrevinents los  
oïdors de comptes, remoguts en Johan Bres-
cho, cullidor, e en Barthomeu Finestret,  
guarda en la taula e pas de la vila de Perpenyà, 
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[1442 ] provehiren en Dalmau Stany e en Barthomeu 
Scapat en cullidors en la dita taula e pas dels 
drets de generalitats, quascú ab salari de L 
lliures.

 42v Dimecres, a XXI de ffebrer. En aquest dia partí 
en Pau Messaguer per anar a Tortosa, per afers 
del General. En aquest mateix dia los deputats 
e oïdors de comptes, de consell dels advoctas, 
ab salari de XXXVI lliures barchinoneses, crearen 
e constituïren en Johan Robiol, habitant de 
Barchinona, en lo pas de la vila de Salçes. En 
aquest dia mossèn Bernat Margarit, caveller, 
veguer de Barchinona, e lo honorable en Johan 
Cavellaria, oïdor de comptes, en Pere Ventosa, 
procurador del General, e en Johan Janer, aju-
dant de la scrivania, anaren vers les parts de 
Spa(ra)guera per menar en Gabriel Bosch, e, 
axí mateix, anà ab ell en Johan Martí, porter.

Dijous, a XXII de ffebrer. En aquest dia los dits 
mossèn veguer, mossèn Johan Cavellaria, Pere 
Ventosa, Johan Janer e Johan Martí tornaren 
en Barchinona e metteren pres lo dit Gabriel 
Bosch.

 43r Diluns, a XXVI de ffebrer. En aquest dia en Jo-
han Robiol, creat en guarda en lo pas de la vila 
de Salçes, prestà sacrament e homenatge de ha-
ver-se bé e leyalment.

 43v Març del any M CCCC XLII

Divendres, lo segon de març. En aquest dia re-
tornà de casa sua mossèn Andreu de Biure.

Dimenge, a IIII de març. En aquest dia retornà 
de Tortosa en Pau Messaguer.

Dimarts, a VI de març. En aquest dia misser 
Anthoni Bonell, en Johan de Bellbou e en Pere 
Ventosa partiren per anar vers Martorell, per 
pendre testimonis en lo fet d’en Gabriel Bosch 
e altres qui·s dien haver injuriat ena Salvator 
Pons.

 44r Dimecres, a VII de març. En aquest dia misser 
Anthoni Bonell, Johan de Bellbou e en Pere 
Ventosa retornaren de Martorell.

 45r Dilluns, a XVIIII de març. En aquest dia mossèn 
l’abbat de Montserrat partí per anar a son mo-
nastir, on aquest dia devie ésser l’arcevescha de 
Narbona.

Dimarts, a XX de març. En aquest dia los depu-
tats, entrevenints los oïdors de comptes, en 
loch d’en Barthomeu Finestret, remogut, pro-

a. a continuació ratllat Gabriel.

vehiren n’Alfonso Gandolí, de Perpenyà, en la 
taula e pas de la vila de Perpenyà del dret de les 
generalitats, ab lo salari acustumat.

Dijous, a XXII de març. En aquest dia retornà 
mossèn l’abat del dit monastir, e entrà en 
Barchinona l’arcevescha de Narbona.

Dissapte, a XXIIII de març. En aquest dia lo dit 
mossèn l’abbat de Montserrat partí per anar a 
son monastir.

 45v Dilluns, a XXVI de març. En aquest dia partí lo 
honorable en Bertran de Vilafrancha per anar a 
casa sua.

 46r Abril, any M CCCC XLII

Dimenge, primer d’abril. Festum Pasche.

 46v Dijous, a XII de abril. En aquest dia los depu-
tats, attenents que en Johan Mestre, notari de 
Balaguer, qui tenie la scrivania de la deputació 
local dels comdat d’Urgell, vezcomdat d’Àger 
e terra del Marquesat, és tornat cech e en gran 
decrepitud e no pot servir, provehiren de la dita 
scrivania, a beneplàcit, en Guillem Maçanet, 
notari de Balaguer.

 47r Dimecres, a XVIII de abril. En aquest dia anà 
mossèn Bernat Çapila a la torra.

 47v Dijous, a XVIIII de abril. En aquest dia mossèn 
Bernat Çapila tornà de la torra.

Divendres, a XX de abril. En aquest dia retornà 
de son monastir mossèn l’abbat de Montserrat.

 48v Maig del any M CCCC XLII

Dimecres, lo segon de maig. En aquest dia los 
deputats, entrevinents los oïdors de comptes, 
provehiren de ofici de guarda dels drets de les 
generalitats d’entrades e exides en la taula e pas 
de Cochliure en Bernat Axerrat, perayre de Ge-
rona, ab lo salari acustumat, remogut en Johan 
Font, qui lo dit ofici possehia; lo qual Bernat 
Axerrat prestà sacrament e homenatge en po-
der de mossèn Andreu de Biure.

Divendres, a IIII de maig. En aquest dia los de-
putats, entrevinents los oïdors de comptes, 
provehiren en hun dels cullidors dels de les en-
trades e exides en la taula e pas de Tortosa en 
Guillem Guerau, mercader, ciutedà de Barchi-
nona, ab lo salari acustumat, remogut en Mi-
quel Johan, qui aquell possehia.

 49r Dimecres, a IX de maig. En aquest dia en Gui-
llem Guerau, provehit de ofici de cullidor en la 
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[1442 ]taula e pas de Tortosa dels drets de entrades e 
exides, prestà sacrament e homentage en poder 
de mossèn Andreu de Biure.

Dijous, a X de maig. Festum Assensionis.

 49v Dimecres, a XVI de maig. En aquest dia retornà 
de casa sua mossèn Bertran de Vilafrancha. En 
aquest dia partí mossèn Narcís de Sanctdionís 
per anar a Gerona.

Dijous, a XVII de maig. En aquest diaa mossèn 
Andreu de Biure partí de Barchinona per anar 
vers Vallès. E retornà lo dit mateix dia. En 
aquest dia los deputats e oïdors de comptes, 
precedent deliberació, de consell dels advocats, 
provehiren e deliberaren que lo salari d’en Pere 
Rabrés, col·lector de les entrades e exides en la 
vila de Conques, de la concha d’Orchau, d’ací 
avant fos X lliures per any.

 50r Dimenge, a XX de maig. Festum Pentecostes.

Dimarts, a XXII de maig. Aquest jorn partí lo 
discret en Pau Messaguer, notari, per anar a 
Leyda.

Divendres, a XXV de maig. En aquest dia mos-
sèn Bertran de Vilafrancha retornà de Manresa. 
Ha estat absent III dies.

 50v Dilluns, a XXVIII de maig. En aquest dia los de-
putats e oïdors de comptes, de consell dels ad-
vocats, precedent matura deliberació, ordena-
ren e volgueren que en Raphael Codal, hun 
dels cullidor e scrivint en la taula de la bolla e 
segell de cera deb Barchinona, fos agolat a·n 
Ffrancesch Riera, altre guarda e scrivent en la 
dita taula, axí que, d’aquí avant, axí com solia 
haver XL lliures, hagués L lliures per salari. En 
aquest dia lo veguer de Barchinona, en Pere 
Ventosa, Johan Janer e Johan Martí anaren per 
restituir en Gabriel Bosch al procurador de 
mossèn l’abat de Montserrat. En aquest mateix 
dia los dits deputats e oïdors, de consell dels 
advocats, volgueren lo salari del col·lector de 
Ulldecona fosc XX lliures per any, axí que axí 
com solia haver quascun any X lliures e sou per 
lliura d’entradesd e exides, haje, d’açí avant, X 
lliures e per la bolla e segell ha altres X lliures; 
són per tot XX lliures.

Dimarts, a XXVIIII de maig. En aquest dia mis-
ser Narcís de Sanctdionís retornà de Gerona. 
En aquest dia los dits veguer, Pere Ventosa, Jo-

a. a continuació ratllat aprés dinar.
b. de Barchinona interlineat.
c. fos ... any interlineat.
d. d’entrades e exides interlineat.

han Janer e Johan Martí retornaren de restituir 
en Gabriel Bosch.

Dijous, a XXXI de maig. Festum Corporis Christi.

 51r Juny, M CCCC XLII

Dissabte, a II de juny. Nàpols. Aquest die lo se-
nyor rey n’Alfonso, per força d’armes, scalà e 
pres la ciutat de Nàpols. E lo duch Rayner, 
comte de Prohença, qui la tenia, la lexà e re-
trech-se dins lo castell nou de la dita ciutat. E 
alguns jorns après se recullí ab II naus de geno-
veses e anà-se’n en Prohença.

Dilluns, a IIII de juny. En aquest die prestà sacra-
ment e homenatge en Bernat Coscoll, qui cull lo 
dret de la bolla en la vila de Oulesa de Montser-
rat, de haver-se bé e leyalment en lo dit ofici.

 51v Dimecres, a XIII de juny. En aquest dia mossèn 
Bertran de Vilafrancha partí per anar vers la 
ciutat de Manresa.

 52r Dissapte, a XVI de juny. En aquest dia lo hono-
rable mossèn Bertran de Vilafrancha retornà de 
Manresa.

Dimenge, a XVII de juny. En aquest dia en Pau 
Messaguer vench de Leyda.

 52v Divendres, a XXII de juny. En aquest dia mos-
sèn l’abbat de Montserrat partí per anar a Mo-
nistrol.

 53r Dimarts, a XXVI de juny. En aquest dia vench 
nova que, a dos del present mes, lo senyor rey, 
per forçe d’armes, havia entrada la ciutat de 
Nàpols donant-la a saccomano, e que lo duch 
Rayner se ere retret en lo castell nou.

 53v Juliol del any M CCCC XLII

Dimarts, a III de juliol. En aquest dia retornà de 
Monistrol mossèn l’abbat de Montserrat.

 54r Dijous, a XII de juliol. En aquest dia mossèn 
Bernat Çapila anà a la torra.

 54v Dilluns, a XVI de juliol. En aquest dia misser 
Salvador Ponç, juriste de Balaguer, fon prove-
hit per lo restant del corrent trienni en deputat 
local en los comdats d’Urgell, vezcomdat 
d’Àger e terra del Marquesat, per mort de mis-
ser Johan Flix, qui aquell tenie.

Dijous, a XVIIII de juliol. En aquest dia mossèn 
Bernat Çapila retornà de la torra.

 55r Dimecres, a XXV de juliol. En aquest dia mos -

*
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[1442 ] sèn Andreu de Biure, mossèn Bernat Çapila e 
misser Narcís de Sanctdionís partiren per anar 
com a missatgers a la senyora reynaa en Aragó, 
per rahó de la nova de la gent d’armes de  
Ffrança, e anaren ab ells en Jacme Çafont, aju-
dant de la scrivania, e en Johan Martí, porter.

 56r Agost del any M CCCC XLII

 56v Dissapte, a XI d’agost. En aquest dia la senyora 
reyna manà letres per convocar Corts als catha-
lans a Ulldecona.

 57v Dijous, a XXIII d’agost. En aquest dia mossèn 
Andreu de Biure, mossèn Bernat Çapila e mis-
ser Narcís de Sanctdionís, vinents de la emba-
xada de la senyora reyna, entraren en Barchi-
nona, e en Jacme Çafont e en Johan Martí ab 
ells.

 58r Dilluns, a XXVII d’agost. En aquest dia, aprés 
migjorn, mossèn l’abbat de Montserrat partí 
per anar a son monastir.

Dimecres, a XXVIIII d’agost. En aquest dia lo 
honorable en Johan Cavellaria e n’Aymerich de 
la Via partiren per anar a Gerona.

Divendres, a XXXI d’agost. En aquest dia misser 
Anthoni Amat tornà servir l’ofici de advocat.

 58v Setembre del any mil CCCC XLII

Dijous, a VI de setembre. Aquest dia partí lo 
honorable en Bertran de Vilafranca per anar a 
Muntblanch, a casa sua.

Divendres, a VII de setembre. Aquest jorn per 
la senyora reyna fon assignat a tenir Corts Ge-
nerals al(s) cathalans en la vila de Uylldecona.

 60r Divendres, a XXVIII de setembre. Aquest dia 
vench mossèn l’abat de Muntserrat del seu aba-
diat.

 61r Octubre del any mil CCCC XLII

Dimarts, a II de octubre. Aquest die mossèn Jo-
han de Corbera, portantveus de governador en 
Cathalunya, féu publicar una crida, a instància 
dels deputats, que sots pena de cors e d’aver 
algú no gosàs dannificar en Bernat Noves, no-
tari e scrivà del dit General, offerint-sse los dits 
deputats fer star a dret e a rahó lo dit Bernat a 
tothom qui res li demanàs, la qual crida fonch 
registrada en la cort del vaguer de Barchinona 
aquesta jornada.

a. reyna interlineat.

*

 61v Dimecres, a X de octobre. En aquest dia vench 
n’Aymerich de la Via de Gerona.

 62r Dimenge, a XIIII de octobre. En aquest dia 
mossèn l’abbat de Montserrat partí per anar al 
comte de Modica.

Dimecres, a XVII de octobre. Aquest jorn tornà 
l’abbat de Montserrat del vezcomdat de Cabre-
ra, on era anat. En aquest dia lo honorable en 
Johan Cavellaria retornà de Gerona.

Divendres, a XVIIII de octobre. En aquest dia la 
senyora reyna proposà en la Cort, en Tortosa.

Dissapte, a XX de octobre. En aquest dia, aprèsa 
migjorn, mossèn l’abbat de Montserrat partí 
per anar a son monastir o Eulesa.

 62v Dimarts, a XXIII de octobre. En aquest dia mos-
sèn l’abbat de Montserrat retornà de sa terra.

 63r Diluns, a XXVIIII de octobre. En aquest dia lo 
honorable en Johan Cavellaria partí per anar 
per les ordinacions dels safrans, e anà ab ell en 
Pau Messaguer. En aquest dia lo honorable en 
Bertran de Vilafrancha retornà de casa suab.

 63v Noembre del any 
M CCCC XLII

Dissapte, a III de noembre. En aquest dia, en la 
nit, robaren la capella de la casa de la Deputa-
ció, portant-se’n lo càlser e patena e dues cana-
delles d’argent, e una bella creu qui havia III 
pals e mig d’alt e dos canalobres, tot d’argent 
daurat.

 64r Dilluns, a XII de noembre. En aquest dia los de-
putats, entrevinents los oïdors de comptes, 
provehiren, a lur beneplàcit, n’Anthoni Illa, te-
xidor de la vila de Cochliure, ab lo salari acus-
tumat, del ofici de guarda en la dita vila e pas 
de Cochliure de les entrades e exides, vagant lo 
dit ofici per mort d’en Bernat Axerrat, quòn-
dam, qui aquell possehia. En aquest dia mateix 
los deputats, entrevinents los oïdors de comp-
tes, provehiren de ofici de porter en Pere Salda-
nya, stant ab lo honorable en Johan Çapila, feta 
emperò resignació de aquell per en Johan Tor-
roja, qui·l deu renunciar.

 64v Dimecres, a XIIII de noembre. En aquest dia los 
reverent e molt honorables deputats, entreve-

a. aprés migjorn interlineat.
b. en l’assentament corresponent a dimecres, dia XXXI, es lle-
geix ratllat Aquest die foren elegits en consellers de Barchi-
nona los honorables en Johan Lull, major de dies, Ramon 
Çavall, Ffrancesch Llobet, Anthoni de Vilatorta, Johan de 
Junyent.

*
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[1443 ]nints los oïdors de comptes, ço és, fra Anthoni, 
abbat de Montserrat, mossèn Andreu de Biure 
e mossèn Bernat Çapila, deputats, e lo hono-
rable en Bertran de Vilafrancha, donzell, ab-
sent, lo honorable en Johan Cavellaria, per re-
signació feta per en Johan Verdaguer, qui ha - 
via a servir a les cases del regent los comptes  
e del archiu, provehiren en fer lo dit servey en 
Guillem Romeu, ab la remuneració acustu-
mada.

Dijous, a XV de noembre. En aquest dia parti-
ren per anar a les Corts en Tortosa, per lurs 
afers, mossèn l’abbat de Montserrat e mossèn 
Andreu de Biure. En aquest dia mateix partí en 
Johan Ros per anar en Navarra, per los afers 
d’en Prats.

Divendres, a XVI de noembre. En aquest dia en 
Guillem Romeu, provehit en servir en les cases 
del regent los comptes e del archiu, prestà sa-
crament e homenatge de haver-se bé e leyal-
ment.

 65r Dilluns, a XVIIIIo de noembre. En aquest dia 
partí misser Anthoni Amat per anar a Tortosa.

Dissapte, a XXIIII de noembre. En aquest dia 
n’Aloy de Navel, procurador d’en Johan Tor-
roja, porter del senyor rey deservint al ofici de 
Deputació, resignà al dit ofici de portera en 
mans dels reverend e honorables deputats. En 
aquest dia en Pere Soldanya, provehit de oficib 
per servir de porter al ofici de Deputació del 
General, vagant per resignació feta per en Jo-
han Torroja, féu sacrament e homenatge de ha-
ver-se bé e leyalment.

 65v Dijous, a XXVIIII de noembre. En aquest dia, 
entre IIII e V hores aprés migjorn, en Terrago-
na, misser Anthoni Amat, doctor en leys, hun 
dels assessors e advocats del General, passà 
d’aquesta vida. Aquest jorn tornaren en Barchi-
nona mossèn Johan Cavallaria, oïdor, e en Pau 
Messaguer, notari, qui eren anats en Urgell e 
en Pallàs per fer servar les ordinacions dels sa-
frans.

Divendres, a XXX de noembrec. Aquest die fo-
ren elegits en consellers de Barchinona los ho-
norables en Johan Lull, major de dies, Ramon 
Çavall, Ffrancesch Llobet, Anthoni de Vila- 
torta e en Johan de Junyent.

a. a continuació ratllat ço és.
b. a continuació ratllat de.
c. a continuació ratllat En aquest dia, en Terrachona, misser 
Anthoni Amat, doctor en leys, hun dels assessors e advocats 
del General, passà d’aquesta vida.
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 66r Deembre, M CCCC XLII

 67v Anno a Nativitate Domini 
Mo CCCC XXXXIIIo

Dimecres, a XXVI de deembre. En aquest dia 
partí lo honorable en Johan Cavellaria per anar 
a Gerona.

 68r Dijous, a XXVII de deembre. Aquest jorn partí 
lo honorable n’Aymerich de la Via per anar a 
Gerona.

 68v Janer, M CCCC XLIII

 69r Dimarts, a VIII de janer. En aquest dia l’onora-
ble n’Aymerich de la Via retornà de Gerona.

 69v Dimarts, a XV de janer. En aquest dia lo hono-
rable en Johan Cavellaria retornà de Gerona.

 71r Ffebrer del any M CCCC XLIII

Dilluns, a IIII de ffebrer. En aquest dia partí 
lo honorable mossèn Johan Cavellaria,  
oïdor< s > de comptes. Partí per anar a la se-
nyora reyna, per fer instància per observació de 
constitucions, per rahó de la convocació, pro-
rogació e mutació de la Cort convocada a Ull-
decona.

 71v Dimarts, a XII de ffebrer. En aquest dia, a X ho-
res, ans de migjorn, la senyora reyna prorogà la 
que·s deye Cort al segon de maig, en la ciutat 
de Tortosa.

 72r Dimenge, a XVII de ffebrer. En aquest dia en -
trà en Barchinona mossèn Andreu de Biure, 
retornant de Tortosa, de la asserta Cort. En 
aquest dia mossèn l’abbat de Montserrat, vi-
nent de la asserta Cort de Tortosa, entrà en 
son monastir.

Diluns, a XVIII de ffebrer. En aquest dia lo ho-
norable en Johan Cavellaria retornà de Tor-
tosa.

 72v Dissapte, a XXIII de ffebrer. En aquest dia lo re-
verend bisbe de Gerona restituí los segells de la 
Cort qui en Tortosa li eren stats comanats.

Dimenge, a XXIIII de ffebrer. En aquest dia 
mossèn l’abbat de Montserrat, revenint de 
Tortosa, passat per Montserrat, entrà en 
Barchinona, vinent de Tortosa; ere arribat a 
Montser rat a XVII de aquest mes.

 73r Diluns, a XXV de ffebrer. En aquest dia los se-
gells de la Cort, qui eren stats restituïts per lo 
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[1443 ] bisbe de Gerona, foren per guardar liurats a·n 
Johan de Navel, regent los comptes dels de-
putats.

Dijous, a XXVIII de ffebrer. En aquest dia misser 
Ffrancesch d’Alçamora, advocat del General, 
tornà a servir.

 73v Març del any M CCCC XLIII

Dimarts, a V de març. Carniprivium.

 74r Dijous, a VII de març. Aquest jorn partí lo ho-
norable en Bertran de Vilafrancha per anar a 
Manresa.

Dilluns, a XI de març. Aquest jorn partí de 
Barchinona lo discret en Pau Messaguer, nota-
ri, per anar a Perpenyà, per fer exequtar lo deu-
te d’en Thomàs Taquí e d’altres.

Dimarts, a XII de març. En aquest dia retornà 
lo honorable en Bertran de Vilafrancha de 
Manresa.

 74v Dijous, a XIIII de març. En aquest dia los depu-
tats, intervenints los oïdors de comptes, prove-
hiren en Gispert Matheu, ciutedà de Leyda, per 
lo restant del corrent trienni, de la colecta de 
Leyda, la qual ere stada comanada per lo dit tri-
enni a·n Ffrancesch del Bosch, defunct.

Dilluns, a XVIII de març. En aquest dia partí 
mossèn Andreu de [Biure] per anar [...]a.

 75v Divendres, a XXVIIII de març. En aquest dia en 
Gispert Matheu, provehit de la col·lecta de 
Leyda, prestà sacrament e homenatge.

 76r Abril del any M CCCC XLIII

Dijous, a IIII de abril. En aquest dia lo honora-
ble en Johan Cavellaria anà a Monserrat. En 
aquest dia en Johan Ros retornà de Navarra.

Dissapte, a VI de abril. En aquest dia lo hono-
rable en Johan Cavellaria retornà de Mont-
serrat.

 76v Divendres, a XII de abril. En aquest dia partí 
mossèn l’abbat de Montserrat per anar a son 
monastir.

 77r Dimecres, a XVII de abril. Aquest jorn retornà 
lo discret en Pau Massaguer de Perpenyà.

Dijous, a XVIII de abril. En aquest dia mossèn 
Andreu de Biure retornà de casa sua. En  

a. text incomplet per raó del mal estat del manuscrit.

aquest dia mossèn Bertran de Vilafrancha partí 
per anar a casa sua.

 77v Dimenge, a XXI de abril. Festum Pasche.

 78r Dissapte, a XXVII de abril. En aquest dia retornà 
mossèn l’abat de son monastir.

 78v Maig del any 
M CCCC XLIII

 79r Divendres, a X de maig. En aquest dia partí lo 
honorable en Johan Cavellaria per anar en Ge-
rona.

 79v Dimenge, a XVIIII de maig. Aquest dia lo hono-
rable en Johan Cavellaria retornà de Gerona.

 80r Dissapte, a XXV de maig. En aquest dia mossèn 
l’abbat de Montserrat partí per anar a son mo-
nastir.

 80v Dimecres, a XXVIIII de maig. En aquest dia re-
tornà de son monastir mossèn l’abbat de Mont-
serrat.

 83v Juliol del any M CCCC XLIII

Dilluns, primer de juliol. En aquest (dia) los 
deputats e oïdors de comptes oïren missa del 
Sanct Spirit en la Seu de Barchinona, en la ca-
pella de Sancta Eulàlia. E aprés, venguts a la 
casa de la Deputació, en la casa del archiu, en-
teneren a la elecció de sdevenidors deputats e 
oïdors.

Dimarts, lo segon de juliol. En aquest dia mos-
sèn l’abbat de Montserrat partí per anar a son 
monastir.

Dissapte, a VI de juliol. En aquest dia mossèn 
l’abbat de Montserrat retornà de son monastir.

 84r Dimarts, a VIIII de juliol. En aquest die partí en 
Johan Martí, porter, per anar envers Gerona e 
Perpenyà.

 84v Divendres, a XVIIII de juliol. En aquest dia tor-
nà en Johan Martí, porter, de Gerona e de Per-
penyà.

Dissapte, a XX de juliol. En aquest dia en Pau 
Messaguer retornà de Perpenyà.

 85r Dimecres, a XXIIII de juliol. En aquest dia en 
Pau Messaguer anà a la ciutat de Gerona per 
afers del General.

 85v Dimecres, a XXXI de juliol. En aquest dia, en la 
nit, los deputats e oïdors de comptes, no con-
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[1443 ]cordes de la elecció, se enclogueren la casa de la 
Deputació. En aquest dia en Pau Messaguer re-
tornà de Gerona.

 86r Agost del any M CCCC XLIII

Divendres, lo segon d’agost. En aquest dia los 
deputats e oïdors de comptes del General, de 
consell dels advocats, considerants la multipli-
cació dels afers qui de temps ançà, e molt més 
de no acustumat, és en la taula de la bolla e se-
gell de cera de draps e joyes en la ciutat de Bar-
chinona, deliberaren que, d’aquí avant, e co-
mençen a comptar lo primer de juliol proppas - 
sat, hajen e compten per salari per any los devall 
scrits, és a saber: en Johan Riera, un dels scri-
vents e cullidors, LX lliures; en Raphael Com-
dal, altre dels cullidors e scrivents, LV lliures; 
en Luís de Rexach, tenint la tenalla, XLV lliures; 
ea en Johan Vilatort, Alfonso García, Matheu 
Albó, Anthoni Torrent e Guillem Coschon, 
guardes de la dita bolla e segell, quascú XXXX 
lliures.

 92r Octobre del any M CCCC XLIII

Dijous, a XVII de octobre. Aquest jorn partí en 
Johan Gener per anar ab Hostalrich.

a. a continuació ratllat quascú.
b. a continuació ratllat Sent Celoni.

Dissabte, a XVIIIIo de octubre. Aquest dia retor-
nà en Johan Janer de la vila de Hostalricha.

 93v Noembre del any M CCCC XLIII

 94r Dilluns, a XI de noembre. En aquest dia los de-
putats e oïdors de comptes foren concordes de 
la elecció e isqueren de la casa Deputació.

Dimarts, a XII de noembre. En aquest dia (par-
tí) n’Anthoni Lombard, per afers del General, 
per anar la via de Perpenyà.

 94v Dissapte, a XVI de noembre. En aquest dia mos-
sèn l’abat de Montserrat anà vers son monastir.

Dimecres, a XX de noembre. En aquest dia 
n’Anthoni Lombard retornà de Perpenyà.

 95r Dissapte, a XXIII de noembre. En aquest dia 
mossèn l’abat de Montserrat retornà de son 
monastir. En aquest dia misser Jordà de Avi-
nyó, oïdor de comptes, entrà en Barchinona 
per servir son ofici.

Dilluns, a XXV de noembre. En aquest dia mos-
sèn Bernat Çalbà, deputat, entrà en Barchinona 
per servir son ofici.

a. en l’assentament corresponent a dijous, dia XXXI, es llegeix 
ratllat Aquest die foren elegits en consellers de Barchinona 
los honorables en Johan de Marimon, Guillem de Busquets, 
Miquel de Montjuhic, Pere Oliver, Thomàs Pujada.



94

[1444 ] 1443-1446
DIETARI NÚMERO 5

Folis 1r-80v

 4r Janer de M CCCC XXXXIIII

Dijous, a II. En aquest dia mossèn Jordà d’Avi-
nyó retornà de Montserrat.

 5r Dimecres, a XV. En aquest dia lo honorable en 
Dalmau de Çamasó retornà de casa sua e entrà 
en Barchinona.

Divendres, a XVII. En aquest dia partí lo senyor 
archabisbe de Caragoca per anar a la senyora 
rey na, e havia aturat en Barchinona per hun 
any.

 6v Febrer del any M CCCC XLIIII

 7v Divendres, a XXI. En aquest dia entrà en Barchi-
nona mossenyer d’Alimanya, fill del comte de 
Armenyach, fugint e exint de Guascunya, atès 
que lo dalfí de Ffrança havia presa la més part 
de la terra del dit comte e havia mesos en presó 
lo dit comte, altre fill e dues filles sues.

 8r Dimarts, a XXV. Festa de sanct Macià, car any de 
bessext, et festum Carniprivii.

 8v Març, any mil CCCC XLIIII

Digmenge, primer de març. En aquest dia mos-
sèn Jordà de Avinyó partí per anar vers Gerona.

Dimarts, a III de març. Aquest diea, envers 
VIIIIo hores, ans de migjorn, se reculliren en la 
plaja de Barchinona e en la galera grossa de 
mercaderia, la qual patronajava en Fferruix Ber-
tran, los honorables en Ffrancesch Dezplà e en 
Guillem Deztorrent, ciutadans, los quals los 
honorables consellers e Consell de Sent jurats 
de Barchinona han elegits per embaxadors per 
anar al senyor rey, qui és en lo reyalme de Nà-
pols. E aquest mateix die, en la nit, se perlonga-
ren de la dita plaja.

a. a continuació ratllat hora.

Anno a Nativitate Domini 
millesimo CCCC XLIIIo

Noembre

 1r Dimarts, a XXVI de noembre. En aquest dia los 
reverend e honorables don Jacme de Cardona, 
mossèn Bernat Çalbà, caveller, elets en deputats 
en lo corrent trienni; e misser Jordà d’Avinyó e 
lo honorable en Pere Johan de Santcliment, 
elets en oïdors de comptes en lo dit corrent tri-
enni, feren tots sacrament, e los laichs, home-
natge en poder de mossèn Bernat d’Ezplugues, 
caveller, regenta la vegueria deb Barchinona.

Divendres, a XXVIIII. En aquest dia lo honora-
ble en Dalmau Çamasó, donzell, elet en oïdor 
de comptes, prestà sacrament e homenatge.

Dissapte, a XXX< de >. Aquest die foren elegits en 
consellers de Barchinona los honorables en Jo-
han de Marimon, Guillem de Busquets, Miquel 
de Montjuhic, Pere Oliver, Thomàs Pujada.

 1v Deembre del any M CCCC XLIII

Diluns, lo segon. En aquest dia lo honorable 
mossèn Bernat Riambau, elet en deputat, pres-
tà sacrament e homenatge.

 3r Dijous, a XVIIII. En aquest dia lo honorable en 
Dalmau de Samasó partí per anar a casa sua.

 3v Anno a Nativitate Domini 
millesimo CCCC XLIIIIo

Divendres, a XXVII. En aquesta jor(na) da mos-
sèn Jordà d’Avinyó anà vers l’abbadiat de 
Montserrat.

a. regent la interlineat.
b. de interlineat.

1444
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[1444 ]Dimecres, a IIII de març. En aquest dia lo se-
nyor don Jacme de Cardona partí per anar vers 
la ciutat de Leyda. Aquest mateix die fonch fet 
cos present del noble don Bernat Galceran de 
Pinós, vezcomte d’Illa e de Canet, on hac gran 
luminària de molts brandons e tugurri sobre lo 
dit cors present, la qual sepultura fonch cele-
brada al monestir de frares menors; foren-hi la 
major part dels barons de Cathalunya, e fonch-
hi per cas lo fill major del comte d’Armenyach, 
lo quala se atroba en la present ciutat; fonch 
preÿcat, e isqueren del ofici a II hores passat 
migjorn. En lo dit dia de dimecres, a IIII de 
març, fon cridada treva de jenoveses, duradores 
en les parts de levant tro a XXV del dit mes de 
març, e en ponent tro per XXV de abril.

Dijous, a V de març. Aquest jorn retornà misser 
Jordà d’Avinyó de Gerona.

Divenres, a VI de març. En aquest dia los depu-
tats, entrevinents los oïdor(s) de comtes, certi-
ficats que ere passat dies ha d’aquesta vida en 
Pere Cot, qui ere guarde del dret de les genera-
litats d’entrades e exides en lo pas de la Peyra 
de la vila de Perpenyà, e cerficats encare que 
vivint lo dit Pere fon ja provehit e adjunct al dit 
ofici en Pere Cot, fill seu, confirmaren al dit 
Pere Cot vivint eb de nou provehiren del dit 
ofici, a beneplàcit emperò dels dits deputats e o 
dels deputats successors lurs.

 10v Dilluns, a XXX. En aquest dia en Johan Riera, 
fill d’en Johan Riera, hun dels scrivans e culli-
dors dels drets de bolla e segell de cera, e qui 
Johan pus jove, a beneplàcit dels deputats, ser-
vex per lo dit son pare malalt, prestà sacrament 
e homenatge de haver-se bé e leyalment.

 11r Abril, any M CCCC XLIIII

Dimenge, a V. Ramis Palmarum.

 11v Dimarts, a VII d’abril. En aquest dia lo reverend 
senyor don Jacme de Cardona, retornant de les 
parts de Leyda, entrà en la present ciutat.

Dimecres, a VIII. En aquest dia lo honorable 
mossèn Jordà d’Avinyó partí per anar vers Ge-
rona.

Dimenge, a XII. Festum Pasche.

 13v Maig del any M CCCC XLIIII

Dilluns, a IIII. Aquest jorn partí mossèn Bernat 
Riembau per anar a Perpenyà.

a. a continuació ratllat per cas.
b. a continuació ratllat si mester.

Dimarts, a V. En aquest dia, denant los depu-
tats, en Guillem Çaportella, qui com a corredor 
feye los actes del General tocants al corredor, 
resignà e que los deputats ne provehissen a qui-
ls plagués. En aquest dia los reverend e honora-
bles deputats provehiren, a beneplàcit, que·n 
Pere Beçet, corredor públich de Barchinona, 
fes los actes tocants lo General qui·s han a fer 
per corredor.

 14r Digmenge, a X. En aquest dia lo honorable 
misser Jordà de Avinyó retornà de les parts de 
Gerona.

 14v Dissapte, a XVI. En aquest dia lo senyor don 
Jacme de Cardona anà als banys de Caldes de 
Montbuy.

 15v Dissapte, a XXX. En aquest dia lo senyor don 
Jayme de Cardona retornà dels banys de  
Caldes.

Digmenge, a XXXI. Festum Pentecostes.

 16r Juny del any M CCCC XLIIII

 17r Dimarts, a XVI. En aquest dia fuit conjunccio 
lune et conjunccio Saturnus et Jupiter. En aquest 
dia, per ço com en Guillem Gualí, guarde en lo 
pas de la mar de la present ciutat dels drets de 
les entrades e exides, sens voluntat e sabuda dels 
deputats, de manament del veguer de Barchi-
nona, testificada en poder del dit veguer de co-
ses tocants desempatxaments fets en la taula de 
la col·lecta dels dits drets, e seria en prejudici de 
la prerogativa e facultat dels deputats e del Ge-
neral, los deputats, entrevinents los oïdors de 
comptes, de consell dels assessors e advocats or-
dinaris del dit General, privaren lo dit Guillem 
Gualí prescrit del dit ofici de guarde.

Dijous, a XVIII. En aquest dia los deputats resti-
tuïren e crearen, a grans e màximes suplicacions 
de molts, en guarde dels drets de les generali-
tats d’entrades e exides en lo pas de la mar de 
Barchinona en Guillem Gualí, lo qual havien 
remogut.

 18r Divendres, a XXVI. En aquest dia partiren, per 
afers del General, mossèn Bernat Çalbà, depu-
tat, e Pere Soldanya, porter, aba ell, per anar la 
via de Gerona e de Empurdà. E en Johan de Na-
vel per anar la via de Perpenyà.

 18v Juliol, any M CCCC XLIIII

Dissapte, a IIII. En aquest dia retornà en Barchi-
nona mossèn Bernat Çalbà de les parts de Ge-

a. ab ell interlineat.
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[1444 ] rona e d’Empurdà, on ere anat per fer pendre lo 
honorable en Luís de Pontós, donzell, e en Jo-
han Riera, prior del priorat de Castellnou, qui 
havien feta resistència al guarde d’entrades e 
exides en lo pas de Salçes; e, de fet, aquells féu 
pendre en la vila de Peralada, e·lls menà presos 
e foren mesos en la presó comuna de Barchino-
na e scrits als deputats. E en lo dit mateix dia 
IIII de juliol retornà en Barchinona en Johan de 
Navel, qui per la dita e altres rahons, per afers 
del General, ere anat en la vila de Perpenyà.

 19r Dimecres, a VIII. Aquest jorn retornà de Perpe-
nyà mossèn Bernat Riembau.

 20v Dimecres, a XXVIIII. En aquest dia partí mossèn 
Jordà d’Avinyó per anar vers Gerona.

 21r Agost, any M CCCC XLIIII

 23r Dimenge, a XXX. En aquest dia mossèn Jordà 
d’Avinyó retornà de les parts de Gerona. En 
aquest dia en Johan Martí, porter, partí per 
anar a Gerona, per menar en Johan Díez.

 23v Septembre, any 
M CCCC XLIIII

Dimarts, lo primer de septembre. En aquest dia 
en Pere Saldanya, porter, fon tramès tro a 
Monchada per avisar en Johan Martí no partís 
de Monchada tro sabés dels senyors deputats 
on menarie en Johan Díez.

Divendres, a IIII. En aquest dia, per los afers 
d’en Johan Díez, qui havien menat pres a 
Monchada, partí de Barchinona per anar-hi 
mossèn Bernat Çalbà, deputat, ab ell misser Jo-
han Ros per assessor, e·n Pau Messaguer. E, axí 
mateix, hi anà mossèn Bernat d’Ezplugues, ca-
veller, regent la vegueria de Barchinona e de 
Vallès, anant ab ell misser Ramon Dezpapiol, 
advocat fiscal, misser Gabriel Pere per assessor, 
e Johan de Bellbou, notari.

Dissapte, a V. En aquest dia los dits deputat, 
veguer e altres tots, e encare en Johan Martí, 
porter, retornaren en Barchinona.

Dicmenge, a VI. En aquest dia en Pere Salda-
nya, porter, partí per anar a Mataró, on ere pres 
en Gabriel Calvet. Ítem, aquest dit dia partí per 
anar a Matharó, per la dita rahó, en Pau Mes-
saguer.

 24r Dilluns, a VII. En aquest dia en Pau Messaguer 
retornà de Matharó. En aquest matex dia mos-
sèn Bernat Çalbà, deputat, partí e anà a Ma-
tharó per rahó de la presó del dit Gabriel  
Calvet.

Dijous, a X. En aquest dia en Pere Çaldanya, 
tramès als deputats, retornà de Mataró.

Divendres, a XI. En aquest dia misser Johan 
Ros, en Pau Messaguer, Pere Saldanya, porter, 
Nicholau Guixar aba... saigs partiren per anar a 
Matharó.

Dissapte, a XII. En aquest dia retornaren de 
Mataró mossèn Bernat Çalbà, misser Johan 
Ros e en Pau Messaguerb, e los saigs.

 24v Dimarts, a XV. En aquest dia en Pau Messaguer 
anà a Matharó, e lo dit dia tornà.

Dimecres, a XVI. En aquest dia en Pau Messa-
guer tornà a Matharó.

Divendres, a XVIII. En aquest dia misser Johan 
Ros anà a Mataró. En aquest dia partí mossèn 
Bernat Çalbà per anar a casa sua.

 25r Dicmenge, a XX. En aquest dia retornaren de 
Mataró misser Johan Ros, Pau Messaguer, Pere 
Soldanya e los qui eren anats per en Calvet.

 26r Octobre, any M CCCC XLIIII

Dissabte, a III. Aquest jorn arribaren en la plage 
de Barchinona, ab la galera de mossèn Gonsal-
vo de Nava, los honorables mossèn Ffrancesch 
Dezplà e mossèn Guillem Deztorrent, missat-
gers dec Barchinona tramesos al senyor rey, qui 
era en Nàpols.

Diluns, a V. En aquest dia lo honorable mossèn 
Bernat Çalbà, caveller, retornà de casa sua.

 27v Dimarts, a XX. En aquest dia lo honorable en 
Dalmau Çamasó, hun dels oïdors de comptes 
del General, en Pau Messaguer, ajudant de la 
scrivania del ofici de la Deputació, e en Pere 
Pagès, hun dels sobreguardes del dit General, 
partiren de la present ciutat per anar fer la cerca 
que acustume fer en Johan de Casafrancha, al-
tre sobreguarde.

Dijous, a XXII. En aquest dia lo honorable mos-
sèn Bernat Riambau, deputat, e ab ell n’Antho-
ni Lombard, notari jurat d’en Bernat Noves, 
scrivà, e Pere Çaldanya, porter, partiren per 
anar per fer la cerca per rahó dels safransd.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 6 mms.
b. a continuació ratllat Nicholau Guixar.
c. de Barchinona interlineat.
d. en l’assentament corresponent a dissabte, dia XXXI, es lle-
geix ratllat Aquest dia foren elegits en consellers de Barchi-
nona los honorables en Ffrancesch Dezplà, Bernat Çapila, 
Pere Deztorrent, Johan de Gualbes, fill d’en Ferrer, Pere de 
Ciges.
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[1445 ] 28v Noembre del any mil CCCC XLIIII

Dilluns, lo segon de noembre. En aquest dia 
passà d’aquesta vida, entre VII e VIII hores aprés 
migjorn, lo discret en Pere Torró, notari, hun 
dels ajudants de la scrivania major del General 
de Cathalunya.

 29r Dijous, a XII. Aquest jorn partí missera Jordà 
d’Avinyób per anar a Terragona.

Dissabte, a XIIII. Aquest jornc tornà de Terra-
gona misser Jordà d’Avinyó.

 29v Dimarts, a XVII. En aquest dia partí mossèn Jor-
dà d’Avinyó per anar a Gerona.

 30v Dilluns, a XXX. Aquest die foren elegits en conse-
llers de Barchinona los honorables en Ffrancesch 
Dezplà, Bernat Çapila, Pere Deztorrent, Johan 
de Gualbes, ffill d’en Farrer, e en Pere de Siges.

 31r Deembre

Dimarts, primer de deembre. Aquest jorn tor-
nà de Gerona misser Jordà d’Avinyó.

 32r Dimarts, a XV. En aquest dia lo honorable en 
Dalmau Çamasó, en Pau Messaguer e en Pere 
Pagès, vinent de la cerca, entraren en Bar-
chinona.

Dissabte, a XVIIIIo. Aquest dia partí lo honora-
ble mossèn Bernat Çalbà per anar a casa sua.

 32v Dilluns, a XXI. En aquest dia lo honorable mos-
sèn Bernat Riambau, Anthoni Lombard e Pere 
Saldanya ab ell, retornaren de la anada o cerca 
dels safrans.

Any mil CCCCo XXXXV

Divenres, a XXV. Festum Natalis Domini.

 33v Janer del any mil CCCC XXXXV

 34v Divendres, a XV. Aquest dia retornà mossèn 
Bernat Çalbà de casa sua, ço és, de Vilaffrancha 
de Penadès en Barchinona.

 35v Dimarts, a XXVI. En aquest dia partí en Pere Salda-
nya, porter, per anar envers les parts d’Urgell per 
rahó dels safrans, e vers Pallars, e per fer exequu-
ció en les rendes dels lochs qui foren de mossèn 
Bellera per certa quantitat deguda al General.

a. a continuació ratllat Guillem.
b. d’Avinyó interlineat.
c. a continuació ratllat partí.
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 36r Ffebrer, any M CCCC XLV

Dilluns, primer de ffebrer. En aquest dia mos-
sèn Jordà d’Avinyó partí per anar a Montserrat.

Dimecres, a III de ffebrer. En aquest dia mos-
sèn Bernat Çalbà partí per anar vers casa sua.

Dissapte, a VI. Aquest dia retornà mossèn Ber-
nat Çalbà de casa sua.

 37r Dimarts, a XVI. En aquest dia en Pere Saldanya, 
porter, retornà de les parts d’Urgell e de Pallàs.

Dijous, a XVIII. En aquest dia partiren de 
Barchinona per anar a la cerca los sobreguar-
des, ço és, en Johan de Casafrancha vers Perpe-
nyà e en Pere Pagès vers Tortosa.

 37v Divendres, a XVIIII< de >. En aquest dia partí 
mossèn Pere Johan de Sanctcliment per anar 
per sos afers en Perpenyà, però és deliberat que 
de Perpenyà, per les novitats del capità de Leu-
cata, vaje al prepbost de París e, si mester serà, 
al Parlament en Tholosa; e, partint de Perpe-
nyà, anant e tro hi sie tornat, compte salari.

 38v Març del any M CCCC XLV

Divendres, a V. En aquest dia mossèn Pere Jo-
han de Sanctcliment retornà de Perpenyà, on 
ere anat.

 40r Dimecres, a XXIIII. En aquest dia en Pere Pagès, 
sobrecullidor, tornà de la cercha.

 40v Divendres, a XXVI. En aquest dia en Johan de 
Casafrancha, sobrecullidor, retornà de la çerca.

Dicmenge, a XXVIII. Festum Pasche.

Dilluns, a XXVIIII. En aquest dia, en la nit, passà 
d’aquesta vida en Pere Verdaguer, instador dels 
deutes del General.

 41r Abril, any M CCCC XLV

Dimarts, a VI. En aquest dia en Pau Messaguer 
partí per anar en Tortosa.

 41v Dimecres, a VII de abril. En aquest dia partí 
misser Jordà de Avinyó per anar en Gerona, per 
sos afers.

Dissapte, a X. En aquest dia la ciutat de Barchi-
nona féu cors present en la Seu de la reyna de 
Portogal, qui ere germana del senyor rey.

 42r Dimarts, a XIII. Aquest die fonch fet aniversari e 
cors present en lo cor de la Seu de Barchinona 
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[1445 ] del reverend misser Simon Salvador, bisbe de la 
dita Seu, lo qual era mort en cort romana per 
menjar anguiles.

Dijous, a XV. En aquest dia en Pau Messaguer 
retornà de Tortosa.

Divendres, a XVI. En aquest dia la ciutat de 
Barchinona féu cors present en la Seu de la rey-
na de Castella, qui ere germana del senyor  
rey.

 43r Diluns, a XXVI. En aquest dia mossèn Bernat 
Riembau partí per anar en Perpenyà, però ha 
càr rech de passar per la terra del General qui és 
en lo comdat d’Empúries per visitar aquella e 
fer certs actes. Los dies que per la dita rahó va-
garà serà salariat del General. Anà ab ell per 
continuar los actes n’Anthoni Lombard.

Dimecres, a XXVIII. En aquest dia en Beren -
guer Moret, levador de les leudes de Cada-
quers, prestà sacrament que ell no descarragarà 
ne carragarà robes ne mercaderies algunes  
sens denunciar-ho al cullidor del General e 
que, tota volta que lo dit cullidor del dit Gene-
ral se volrà, permettrà puxe pendre scorcoll de 
les robes o qualsevol mercaderies, si·s vol sien 
en lo lahut del leuder o en sa botigua o en altra 
part.

Dijous, a XXVIIII. En aquest dia partí n’Ayme-
rich de la Via e Jacme Çafont ab ell per anar a 
Tortosa, per rahó de la presó d’en Pere Vallès, 
guarde.

 43v Maig, M CCCC XLV

Dicmenge, lo segon. En aquest dia mossèn 
Jordà d’Avinyó retornà de Gerona e entrà en 
Barchinona.

Diluns, a III. Rogaciones. En aquest dia lo se-
nyor don Jacme de Cardona partí per anar als 
banys de Caldes de Montbuy.

Dijous, a VI. Festum Ascencionis Domini.

 44r Dissapte, a VIII. En aquest dia retornà n’Antho-
ni Lombard, notari, qui ere anat ab mossèn Ri-
ambau, deputat, vers lo comdat d’Empúries, 
per visitar la terra del General, en la qual visita 
lo dit mossèn Bernat vagà VII jorns.

 44v Dissapte, a XV. En aquest dia lo senyor don 
Jacme de Cardona retornà dels banys de Cal - 
des de Montbuy.

Dimenge, a XVI. Festum Pentecostes.

Dilluns, a XVII. Aquest dia partí lo honorable 
mossèn Bernat Çalbà per anar a Vilafrancha de 
Penadès.

 45r Dimecres, a XVIIII. Aquest dia retornà mossèn 
Bernat Çalbà de Vilaffrancha.

Diluns, a XXIIII. En aquest dia partía mossèn 
Bernat Çalbà per anar en València, a la senyora 
reyna, per rahó de la presó d’en Pere Vallès, 
guarde del General en lo pas de Tortosa, e ana-
ren ab ell en Pau Messaguer e Johan Martí, 
porter.

 45v Dimecres, a XXVI. Aquest dia retornaren n’Ay-
merich de la Via e en Jacme Çafont de Tortosa.

Dijous, a XXVII. Festum Corporis Christi.

 46r Juny, M CCCC XLV

 47r Dimecres, a XVI. En aquest dia en Pere de Sal-
danya, porter, partí per anar a Tortosa, per 
afers de la casa.

 47v Dimarts, a XXII. En aquest dia retornaren en 
Barchinona mossèn Bernat Çalbà, Pau Messa-
guer e Johan Martí, qui eren anats a la senyora 
reyna, en València, per rahó de la presó d’en 
Pere Vallès, guarde del General en lo pas de 
Tortosa.

 48v Juliol, any M CCCC XLV

Dissapte, a III. En aquest dia mossèn Bernat Ri-
ambau retornà de Perpenyà. En la anada aques-
ta ha stat LXVIII, dels quals ha vagat VII jorns per 
afers del General en lo comdat d’Empúries, e li 
és fet compte de I jorn, per afers del General, 
vagà en Perpenyà.

Dimecres, a VII. En aquest dia mossèn Bernat 
Riembau partí per anar per sos afers a València, 
vers la senyora reyna. En aquest dia partí lo ho-
norable en Dalmau Çamasó, donzell, oïdor, 
per anar vers casa sua.

 49r Dimecres, a XIIII. Aquest jorn la ciutat de 
Barchinona féu aniversari e cors present dins la 
Seu de Barchinona, a capell ardent, del infant 
don Enrich, mestre de Santiago, germà del se-
nyor rey.

 49v Diluns, a XVIIIIo. Aquest jorn partiren an Jo -
han Janer e Johan Martí per anar a Vich,  
per exequtar un deute d’en Grisogo Andreu  
de Sentelles.

a. partí interlineat.
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[1446 ]Dijous, a XXII. Aquest jorn retornaren los dits 
Johan Janer e Johan Martí de Vich.

 50v Agost del any mil CCCC XXXXV

Disabte, a VII. Aquest jorn retornà lo honorable 
en Bernat Riambau de València.

 52r Dimarts, a XXIIII. En aquest jorn partí mossèn 
Jordà d’Avinyó per anar a Montserrat.

 52v Dilluns, a XXX. En aquest dia lo honorable en 
Pere Johan de Sanctcliment e en Pau Messa-
guer partiren per fer la cerca, e anà ab ells en 
Pere Pagès, sobreguarde. En aquest dia retornà 
mossèn Jordà de Avinyó de Montserrat.

Dimarts, a XXXI. En aquest jorn fon publicada 
terna en lo senyor rey e lo duch d’Anjou, dura-
dora de juny proppassat a I any e tant tro sia re-
tuda per una de les parts per rahó de Prohença.

 53v Septembre, M CCCC XLV

Dijous, a VIIII. En aquest dia lo senyor bisbe de 
Vich partí per anar a Çaragoça, per consagrar-
se, e menà-sse’n en Pere Saldanya, porter.

 54v Dicmenge, a XVIIII. En aquest dia lo honorable 
en Dalmau Çamasó retornà de casa sua.

Dijous, a XXIII. En aquest dia mossèn Bernat 
Çalbà partí per anar vers Molin de Reig.

 55r Diluns, a XXVII. En aquest dia retornà mossèn 
Bernat Çalbà. En aquest diea (retornà) en Pere 
Johan de Sanctjohan, oïdor de comptes, de la 
cerca ab en Pere Pagès. En Pau Messaguer, qui 
ere anat ab ell, romàs en Tortosa malalt, segons 
dix lo ditb honorable en Pere Johan.

 55v Octobre del any M CCCC XLV

Dimecres, a VI. En aquest dia los senyors depu-
tats, a beneplàcit, provehiren en Miquel Om-
bert, notari de Gerona, de la scrivania dels actes 
de la deputació local de la ciutat e vegueria de 
Gerona, la qual tenie en Miquel Pere, notari, 
qui passà d’aquesta vida dimenge, a II hores 
aprésc mijanit, a III del present mes d’octobre.

 56v Divendres, a XV. En aquest dia mossèn Bernat 
Çalbà partí per anar vers casa sua.

 57r Dimecres, a XX. En aquest dia mossèn Bernat 
Çalbà retornà de casa sua.

a. die interlineat.
b. a continuació ratllat mossèn.
c. aprés interlineat.
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Divendres, a XXII. En aquest dia en Pau Messa-
guer retornà en Barchinona de Tortosa, on ere 
romàs vinent de la cercha de mossèna Pere Jo-
han de Sanctcliment.

 57v Dimarts, a XXVI. En aquest dia, aprés dinar, 
mossèn Bernat Çalbà, acompanyat de Joan Ja-
ner e Johan Martí, porter, és partit de la present 
ciutat per la cercha dels safransb.

 59v Noembre, any M CCCC XLV

Divendres, a XVIIII. En aquest dia lo senyor bis-
be de Vich entrà en Barchinona, vinent de son 
bisbat.

Dissapte, a XX. En aquest dia mossèn Bernat 
Riambau partí per anar a Perpenyà.

 60r Digmenge, a XXVIII. En aquest dia, aprés dinar, 
partí mossèn Jordà d’Avinyó per anar a Gerona.

Dimarts, a XXX. Aquest die foren elegits en con-
sellers de Barchinona los honorables en Johan 
Lull, fill d’en Romeu Lull, Bernat Fivaller, 
Ffrancí Carbó, Guillem Colom e n’Anthoni 
Pujada.

 60v Deembre, any M CCCC XLV

 61r Dimenge, a XII. Aquest jorn lo honorable mos-
sèn Bernat Riambau retornà de Perpinyà.

 61v Dimenge, a XVIIII. Aquest jorn lo honorable 
mossèn Jordà de Avinyò retornà de Gerona.

 62r Dilluns, a XX. Aquest jorn lo honorable mossèn 
Bernat Çalbà retornà de la cerca dels safrans, 
ensemps ab en Johan Martí e Johan Janer.

Dimarts, a XXI. Aquest jorn lo senyor bisbe par-
tí per anar-se’nc al seu bisbat de Vich.

 62v Dilluns, a XXVII. En aquest dia, circa una hora 
aprés migjorn, en Johan de Navel, regent los 
comptes del General, passà d’aquesta vida.

 63r Janer, any M CCCC XLVI

 64r Dilluns, a XVII. En aquest dia mossèn Bernat 
Çalbà partí per anar a Vich.

 64v Dilluns, a XXIIII. Aquest jorn retornà lo hono-
rable mossèn Bernat Çalbà de Vich.

a. a continuació ratllat Johan de.
b. en l’assentament corresponent a diumenge, dia XXXI, es lle-
geix ratllat Aquest die foren elegits en consellers de Barchi-
nona los honorables en Johan Lull, fill d’en Romeu, Bernat 
Fivaller, Ffrancí Carbó, Guillem Colom, Anthoni Pujada.
c. a continuació ratllat a Vich.
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[1446 ]  65r Dimecres, a XXVI. Aquest jorn lo senyor bisbe 
de Vich retornà del dit son bisbat.

Dissabte, a XXVIIII. Aquest jorn lo senyor bisbe 
de Vich e mossèn Bernat Çalbà partiren per 
anar a Vilafranca de Penadès, per rahó de la 
qüestió e dabat qui és entre lo clero e universi-
tat de la dita vila per observació de constituci-
ons.

 65v Ffebrer, any M CCCC XLVI

 66r Diluns, a VII. Aquest jorn lo senyor bisbe e 
mossèn Bernat Çalbà retornaren de Vilafranca.

 67v Dissapte, a XXVI. Carniprivium.

Dicmenge, a XXVII. En aquest dia mossèn Ber-
nat Çalbà partí per anar a casa sua.

 68r Març, any M CCCC XLVI

Dimecres, lo segon. En aquest dia mossèn Jor-
dà de Avinyó partí per anar vers les parts de Ge-
rona.

 68v Dimarts, a VIII. En aquest dia mossèn Bernat 
Çalbà retornà de casa sua.

 69v Dicmenge, a XX. Aquest jorn partí en Pau Mes-
saguer, notari, per anar a Gerona.

Divendres, a XXV. Aquest jorn tornà en Pau 
Messaguer, notari, de Gerona.

 70r Dilluns, a XXVIII. En aquest dia partí en Pere 
Saldanya, porter, per anar vers Cervera e altres 
parts, per fer exequucions.

 70v Abril, any mil CCCC XXXXVI

 71r Dijous, a VII. Aquest jorn vench de Gerona lo 
honorable mossèn Jordà de Avinyó.

Divendres, a VIII. Aquest dia, après dinar, partí 
lo senyor bisbe de vich per anar al seu bisbat.

Diluns, a XI. En aquest dia mossèn Bernat Ri-
ambau partí per anar en Perpenyà. E, perquè li 
fon donat memorial o instruccions que per lo 
General fes alsguns afers, axí en Gerona com en 
Perpenyà, per los deputats e oïdors, de consell 
dels advocats, fon deliberat lo dit mossèn Ber-
nat comptàs per XX jorns son salari ordinari, és 
a ssaber, XVI sous, VI diners per jorn.

 71v Dicmenge, a XVII. Festum Pasce.

 72v Dijous, a XXVIII. En aquest dia assegurà lo ho-
norable en Guillem de Biure, donzell, e entrà 

en veguer de Barchinona. En aquest dia entrà 
en Barchinona lo reverend en Jacme Girard, 
bisbe de Barchinona. Isqueren per rebre·l lo 
governador de Cathalunya, veguer de Barchi-
nona e los deputats de Cathalunya, és a ssaber, 
mossèn Bernat Çalbà, caveller, e los oïdors de 
comptes, absents lo reverend don Jacme, bisbe 
de Vich, e lo honorable en Bernat Riembau, 
condeputats. E isqueren los dits deputats e  
oïdors fins a la develladeta de la Riera dels 
Sancts, com lo dit bisbe vingués de la via de 
Molin de Reig; e foren axí ordonats: lo dit  
bisbe, e a part dreta lo dit mossèn Çalbà, e a la 
squerra lo dit governador e mossèn Johan  
Lull, conseller en cap.

 73v Maig, M CCCC XLVI

Dimecres, a XI de maig. En aquest dia lo reve-
rend don Pedro d’Urrea, provehit del archa-
bisbat de Terragona, vinent de les parts devers 
Gerona, entrà en Barchinona. Isqueren-li mos-
sèn Bernat Çalbà, deputat, e los oïdors de 
comptes tro dellà fort poch de la torra de Fon-
telles; e foren ordonats o anaren axí: l’archa-
bisbe, e a la part squerra mossèn lo governador  
e lo dit mossèn Bernat Çalbà, e segonament lo 
bisbe de Barchinona e mossèn Johan Lull,  
conseller en cap.

 74r Digmenge, a XV de maig. Aquest jorn retornà 
de Perpenyà mossèn Bernat Riembau, de - 
putat.

 74v Dilluns, a XXIII de maig. En aquest dia retornà 
lo senyor bisbe de Vich de la sua diòcesi, on  
era anat.

 75r Divenres, a XXVII de maig. En aquest dia, aprés 
dinar, partí mossèn Bernat Çalbà per anar a 
casa sua.

Dissabte, a XXVIII de maig. En aquest dia, de-
nant los reverend e honorables deputats del 
General, stant en Pere Querol pus antich, hun 
dels corredors del dit General, dient per sa se-
nectut no podia servir, resignà al dit ofici; e los 
dits deputats, a beneplàcit, provehiren del dit 
ofici en Pere Querol pus jove, corredor, fill del 
Pere pus antich.

 75v Juny, any mil CCCC XXXXVI

Dimecres, lo primer de juny. En aquest dia los 
reverend e honorables deputats del principat  
de Cathalunya, certificats que, detengut dies  
ha de malaltia e per sa senectut, en Salvador 
Roviradech, hun dels corredors feents los ne-
gocis del dit General, no pot servir, provehiren 
del dit ofici en Bernat Cadireta, corredor de la 
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[1446 ]dita ciutat, emperò a beneplàcit, e lo qual  
prestà sacrament e homenatge.

Dijous, lo segon de juny. En aquest dia mossèn 
Jordà d’Avinyó partí per anar a Montserrat.

Dilluns, a VI. En aquest dia, vinent de Montser-
rat, retornà mossèn Jordà de Vinyó.

 76r Dimarts, a VII. En aquest dia retornà mossèn 
Bernat Çalbà de casa sua.

 76v Diluns, a XIII. Aquest jorn entrà la senyora rey na 
ena la ciutat de Barchinona, deprés dinar, a les 
VI hores, venint de València, e entrà per lo por-
tal de Sant Anthoni fins al portal de la Bocaria; e 
aprés per la Rambla avall fins al portal de Frares 
Menós; e aprés per lo carrer Ample fins als 
Cambis; e passà per lo Born e per lo carrer de 
Muncada amunt, e per la Bòria fins a la plaça del 
Palau Reyal; e descavelcà denant lo portal de la 
claustre de la Seu, pres la font; e, feta oració, 
cavalcà denant lo portal major de la dita Seu e 
féu la via de la plaça Nova e de Santa Anna, pas-
sant per lo carrer de na Canuda e dels Tayés fins 
al hort de mossèn Fonollet, en lo qual posà.

Dijous, a XVI. Ffestum Corporis Christi.

 78r Juliol, any M CCCC XLVI

 79r Dilluns, a XVIII. Jacme Roger. En aquest dia los 

a. en ... Barchinona interlineat.

reverend e honorables deputats, entrevinents 
los oïdors de comptes, provehiren en Jacme 
Roger, portadorer, que ell servescha de galedes 
e portadores en les obres del General, e encare 
de barrils, fustes del dit General e altres coses 
de son ofici al dit General necessàries.

 80r Dimecres, a XXVII. Aquest jorn la senyora rey-
na, com a loctinent general del senyor rey, pro-
posà en la Cort que novament celebra als catha-
lans en lo monestir de Natzareta de Barchinona.

Digmenge, a XXXI. En aquest dia, hora tarda, 
los deputats e oïdors de comptes, perquè no 
eren concordes de les eleccions de novells de-
putats e oïdors, se enclogueren en la casa de la 
Deputació.

 80v Agost, any M CCCC XLVI

Dilluns, primer d’agost. En aquest dia los de-
putats, entrevinents los oïdors de comptes,  
crearen e feren guarde e cullidor de les generali-
tats en la Torra d’en Barra en Bernat Roig, del 
dit loch, qui per sos treballs haje la quinta part 
del que cullirà.

Dissapte, a VI. En aquest dia, hora tarda, los de-
putats e oïdors de comptes, concords de no-
vells deputats e oïdors de comptes sdeveni - 
dors, isqueren de la casa de la Deputació, on se 
eren enclosos.

a. Natzaret interlineat, damunt de Muntale ratllat.
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[1446 ] 1446-1449
DIETARI NÚMERO 5

Folis 1r-93v

 5r Octobre, M CCCC XLVI

 6r Dimecres, a XVIIII. En aquest dia se comença-
ren aplegar en la casa de la Deputació les XXVII 
persones, ço és, VIIII per quascun braç, per la 
Cort qui de present se celebre elegides per trac-
tar dels afers de la dita Cort.

 6v Dilluns, a XXIIII. En aquest diaa, per anar a re-
gonèxer los safrans, partí lo honorable en Ber-
nat Aybrí, e en Pau Messaguer ab ellb.

 7v Noembre, any M CCCC XLVI

Dijous, a III. En aquest dia los deputats, inter-
venint los oïdors de comptes, provehiren de 
cullidor e guarde de les entrades e exides en lo 
loch e pas d’Elmenar lo discret en Johan 
Thous, prevere, remogut en Fferrer del Mor, 
qui aquell tenie.

 8r Dilluns, a VII. En aquest dia partí en Martí 
Coll, porter, per anar vers les parts de Gerona, 
per fer pendre mossèn Pere Galceran Deztor-
rent, caveller, e Galceran Yvany, son fill, qui 
s’eren desexits del honorable en Johan Jofra 
Ça-rocha, donzell, oïdor de comptes del Ge-
neral.

Dissapte, a XII. Aquest dia retornà en Martí 
Coll, porter, de Gerona.

 8v Dicmenge, a XIII. En aquest dia retornà lo se-
nyor vezcomte d’Illa de sa terra.

 9v Dimarts, a XXVIIII. En aquest dia partí lo hono-
rable en Johan Jofre Ça-rocha per anar a casa 
sua.

a. a continuació repetit dia.
b. en l’assentament corresponent a dilluns, dia XXXI, es llegeix 
ratllat Aquest die foren elegits en consellers de Barchinona 
los honorables en Pere Dusay, Jacme Ros, Jacme Çapila, 
Pere Johan de Sentcliment, Pere de Relat.

 1r Any M CCCC XLVI

Agost
Dissapte, a XIII. En aquest dia lo reverend se-
nyor en Pere, per gràcia de Déu archabisbe de 
Terrachona, lo molt noble don Galceran Gal-
ceran de Pinós, vezcomte d’Illa e de Canet, e lo 
honorable en Johan del Bosch, ciutedà de Ley-
da, en deputats elegits lo corrent trienni; e los 
honorables misser Augustí de la Illa, doctor en 
decrets, canonge e artiacha major d’Urgell, e 
en Johan Jofre Ça-rocha, donzell, dos del oï-
dors de comptes en lo dit trienni; e misser Ar-
nau Dezmàs, licenciat en leys, en assessor e ad-
vocat ordinari en lo següent sisenari, prestaren 
tots sacramente, e los laichs, homenatge en po-
der del honorable en Guillem de Biure, don-
zell, veguer de Barchinona.

Dimarts, a XVI. En aquest dia lo honorable en 
Bernat Aybrí, burgès de la vila de Perpenyà, en 
oïdor de comptes per lo braç reyal elegit en lo 
corrent trienni, prestà sacrament e homenatge 
en poder del dit Guillem de Biure, veguer de 
Barchinona.

 1v Dimarts. a XXIII. En aquest dia misser Agustí de 
la Illa partí per anar a Vich.

 2r Dilluns, a XXVIIII. En aquest dia misser Augustí 
de la Illa retornà de Vich.

 2v Septembre, any M CCCC XLVI

Dilluns, a V. En aquest dia misser Agustí de la 
Illa partí per anar a Vich. En aquest dia, aprés 
dinar, lo senyor vezcomte d’Illa e de Canet par-
tí per anar en sa terra.

 3v Divendres, a XVI. En aquest die retornà misser 
Augustí de la Illa de Vich.



103

[1447 ]Dimecres, a XXX. Aquest die foren elegits en 
consellers de Barchinona los honorables en 
Pe(re) Dusay, Jacme Ros, Jacme Çapila, Pere 
Johan de Sentcliment e en Pere de Relat.

 10v Deembre, XLVI

Divendres, a VIIII. En aquest dia lo honorable 
misser Agustí de la Illa partí per anar a Vich.

 11r Dissapte, a XVII. En aquest dia lo honorable en 
Bernat Aybrí, oïdor de comptes, ab en Pau 
Messaguer, retornà de la cerca feta per los sa-
frans.

 11v Dimecres, a XXI. En aquest dia retornà lo hono-
rable en Johan Jofre Ça-rocha.

Dijous, a XXII. Aquest jorn, ja passat migdie, 
s’ic partí lo senyor vezcomte d’Illa per anar a 
Cardona e a sa terra.

 12r Any M CCCC XLVII

Dicmenge, a XXV de deembre. Nativitas Domi-
ni.

 12v Janer, M CCCC XLVII

Dimecres, a IIII. En aquest dia lo senyor vez-
comte d’Illa retornà de sa terra.

 13r Dilluns, a VIIII. En aquest dia lo honorable mis-
ser Agustí de la Illa retornà, vinent de Vich.

Dijous, a XII. Aquest dia se absentà en Jacme de 
Casasage, mercader ea cambiador, regent los 
comptes del General, per no poder pagar los 
creedors de la taula de cambi que havia assegu-
rada.

 14r Dimecres, a XXV. En aquest dia partíb lo hono-
rable en Johan Jofre Ça-rocha per anar a Mont-
blanch.

 15r Ffebrer, any M CCCC XLVII

Dissapte, a IIII. En aquest dia, de matí, en gir VI 
hores, entrà en la present ciutat lo honorable 
en Johan Jofre Ça-rocha, retornat de Mont-
blanch.

 16v Dijous, a XXIII. Aquest jorn passà d’esta vida 
nostre Sanct Pare, pape Eugeni Quint, en la 
ciutat de Roma.

a. e cambiador interlineat.
b. a continuació repetit partí.

1447

*

 17r Dimenge, a XXVI. Aquest dia partí misser 
Augustí de la Illa per anar a Vich.

 17v Març del any M CCCC XLVII

Dimenge, a V. Aquest dia misser Augustí de la 
Illa retornà de Vich.

Dilluns, a VI. Aquest dia fonch feta en la ciutat 
de Roma laa elecció de pape Nicholau V, qui 
abans era apellat misser Thomàs de Sarzana, 
cardenal de Bolunya, de nació de jenoveses.

 18r Dijous, a VIIIIo. En aquest dia, circa dues hores 
aprés migjorn, passà d’aquesta vida en Pere Ja-
ner, ajudant del regent los comptes.

Divendres, a X. En aquest dia lo honorable en 
Johan Jofre Ça-rocha partí per anar a casa sua.

 18v Dimecres, a XV. En aquest dia, aprés dinar, lo 
honorable en Bernat Aybrí partí per anar a Per-
penyà.

Dijous, a XVI. En aquest dia, ab prop dinar, par-
tí lo honorable misser Augustí de la Illa per 
anar en Rosselló. Aquest die fonch mès foch a 
la fusteria de València per cas fortuït, e crema-
ren-s’i entorn C XXXX cases e moriren-hi cre-
mats, entre infants e sclaus, VII o VIII perso -
nes. E començà lo foch a cremar a les X hores, 
ans de mijanit.

 20r Abril, any M CCCC XLVII

Dimecres, a V. Aquest jorn lo honorable en 
Johan Joffre Ça-rocha retornà de casa sua. 
Aquest dia matex retornà lo honorable misser 
Agostí de la Illa de Rosselló.

Dijous, a VI. Aquest dia, ans de dinar, partí lo 
senyor vezcompte per anar per açò del seu.

 20v Dimenge, a VIIII. Festum Pasche.

 21v Dilluns, a XXIIII. En aquest dia partí en Pau 
Messaguer per anar vers Sanct Ffeliu de Guí-
xols, per afers tocants lo General.

 22r Divendres, a XXVIII. En aquest dia retornà en 
Pau Messaguer de les parts de Sanct Ffeliu de 
Guíxols.

 22v Maig, any M CCCC XLVII

Dilluns, lo primer. Aquest dia retornà lo ho-
norable en Bernat Aybrí, oïdor de comptes, de 

a. la interlineat.
b. a prop dinar interlineat.

*

*
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[1447 ] Perpenyà; stigué a Gerona, per afers del Ge-
neral, I jorn.

 23r Dijous, a XI. En aquest dia lo senyor vez -
comte d’Illa retornà de casa sua.

Divendres, a XII. En aquest dia partí lo hono-
rable en Johan Jofre Ça-rocha per anar a casa 
sua.

 24v Dimenge, a XXVIII. Ffestum Pentecostes.

 25v Juny, M CCCC XLVII

Dijous, a VIII. En aquest jorn fon la festa de 
Corpore Christi.

 27v Juliol, any M CCCC XLVII

Dimarts, a IIII. En aquest jorn lo honorable en 
Johan Jofre Ça-rocha retornà de casa sua.

Divendres, a VII. En aquest dia, aprés dinar, lo 
senyor vezcomte partí per anar en ça terra. En 
aquest dia, hora tarda, lo honorable en Bernat 
Aybrí partí per anar a Montserrat.

 28r Dilluns, a X. En aquest dia lo honorable en Ber-
nat Aybrí retornà de Montserrat.

 28v Dilluns, a XVII. En aquest dia Pere Saldanya 
partí per anar a Balaguer e Forada per rahó del 
XI.

 29r Dimenge, a XXIII. En aquest dia en Pere Salda-
nya retornà en Barchinona.

 30r Agost, M CCCC XLVII

Dilluns, a VII. En aquest dia lo senyor archabis-
be de Terragona partí per anar a son archabis-
bat.

 30v Dimarts, a VIII. En aquest dia se recullí ab la 
nau d’en Olina lo honorable en Johan de Mari-
mon, ciutedà de Barchinona, tramès al senyor 
rey per la Cort de Cathalunya.

Divendres, a XI. En aquest dia mossèn Matheu 
Dezsoler, batle de Barchinona, request per los 
deputats, pertí per anar a Matharó, per la injú-
ria per en Ffrancesch Mas feta a·n Pere Ros, 
guarde del general, e anà ab ell Johan Martí, 
porter.

Dimenge, a XIII. En aquest dia lo batle de 
Barchinona tornà de Matharó e Johan Martí, 
porter, ab ell.

 31r Dijous, a XVII. En aquest dia en Johan Martí, 

porter, partí per anar vers Balaguer, per los afers 
del vassall de la Sayda.

 31v Dilluns, a XXI. En aquest dia lo honorable en 
Bernat Aybrí partí per anar a casa sua.

Divendres, a XXV. En aquest dia en Johan Martí 
retornà de Balaguer.

 32v Septembre, any M CCCC XLVII

Dimecres, a VI. En aquest dia, vers hora de 
migjorn, passà d’aquesta vida en Pere Ventosa, 
notari, qui ere adjunct del regent los comptes 
del General.

 35r Octobre, M CCCC XLVII

Dicmenge, lo primer. En aquest dia lo senyor 
archabisbe retornà de son archabisbat.

 37r Dissapte, a XXVIII. En aquest jorn retornàa, vi-
nent de Perpenyà, lo honorable en Bernat Ay-
brí, e per comissió de deputats ha stat a Gerona 
per pendre informació contra en Benet Geroni, 
deputat local, e altres, V jornsb.

 37v Noembre, M CCCC XLVII

 39r Dijous, a XXIII. En aquest dia lo senyor vez-
comte d’Illa e de Canet retornà de sa terra.

 39v Dijous, a XXX. Aquest die foren elegits en con-
sellers de Barchinona los honorables en Bernat 
Çapila, Pere Romeu, Pere Serra, Berenguer 
Lull, Ffelip de Ferrera.

 40r Deembre, any M CCCC XLVII

Dilluns, a IIII. En aquest dia hun capellà de 
Sanct Jacme començà a dir missa en la capella 
de la casa, per tant com los prehicadors staven 
excomunicats e havia enterdit en lur monastir.

 40v Dilluns, a XI. En aquest dia tornaren los prehi-
cadors a servir la capella de la casa.

 41v Dimecres, a XX. En aquest dia, attès que lo ho-
norable en Bernat Aybrí, oïdor de comptes, per 
sos afers havia anar a Perpenyà, fon deliberat 
que per los deputats li fos donat càrrech de 
certs afers del General e que, stant en la dita 
anada, no li corregués lo temps donat per ab-
sència, però que no comptàs sinó lo salari ordi-
nari de oïdor.

a. a continuació ratllat lo honorable.
b. en l’assentament corresponent a dimarts, dia XXXI, es lle-
geix ratllat Aquest die foren elegits en consellers de Barchi-
nona los honorables en Bernat Çapila, Pere Romeu, Pere 
Ser ra, Berenguer Lull, Phelip de Ferrera.
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[1448 ]Dijous, a XXI. En aquest dia lo honorable en 
Bernat Aybrí, oïdor de comptes, partí per anar a 
Perpenyà.

Divendres, a XXII. En aquest dia lo senyor vez-
comte d’Illa partí per anar a sa terra.

Dissapte, a XXIII. En aquest dia misser Agustí 
de la Illa partí per anar vers Vich.

Any M CCCC XLVIII

 42v Anno a Nativitate 
Domini Mo CCCC XLVIIIo

Janer

 43v Dilluns, a XV. En aquest dia lo honorable mis-
ser Augustí de la Illa retornà de les parts de 
Vich.

 44r Dissapte, a XX. En aquest dia lo senyor vez-
comte d’Illa retornà de ça terra.

 45r Ffebrer, any M CCCC XLVIII

Dijous, lo primer. En aquest dia lo honorable 
en Johan Jofre Ça-rocha partí per anar a casa 
sua.

Dimarts, a VI. Festum Carniprivii.

 46r Divendres, a XVI. En aquest dia lo honorable 
mossèn Johan dea Marimon, retornant del se-
nyor rey, al qual ere stat tramès per la Cort de 
Cathalunya, entrà en Barchinona.

 47r Dijous, a XXVIIII. Anno bissextus. En aquest dia 
lo molt reverend, noble e honorable lo senyor 
en Pere, archabisbe de Terrachona, don Galce-
ran Galceran de Pinós, vezcomte d’Illa e de Ca-
net, e en Johan del Bosch, ciutedà de Leyda, de-
putats del General; e lo honorable misser 
Augustí de la Illa, canonge e artiacha major 
d’Urgell, oïdor dels comptes del dit General; 
ensemps ab los honorables en Johanb Jofre Ça-
rocha, donzell, e en Bernat Aybrí, burgès de la 
vila de Perpenyà, absents de la present ciutat, 
digueren a mi, Bernat Noves, notari e scrivà del 
ofici de la Deputació, que ells, dits deputats e 
oïdors de comptes, afermants haver d’açò po-
testat e comissió dec la Cort qui ladonchs se ce-

a. de Marimon interlineat.
b. a continuació ratllat Johan.
c. de ... qui interlineat.

1448

lebrave en la present ciutat, havien deliberat que 
lo egregi comte de Ffoix, vezcomte de Castellbó, 
atès que ere vessall del senyor rey e ere heretat en 
aquest Principat e qui d’açò, segons digueren, ha-
via suplicat a la dita Cort, sens pagar dret de ge-
neralitat de exida, pogués traure o fer traure per 
son propri ús rocins, mules e muls quascun any 
tro en nombre de sinch. Axí emperò que aquell 
e aquells qui trauran les dites bèsties hajen pro-
cura del dit comte, ab special manament de po-
der jurar en ànima sua que les dites bèsties són 
del dit comte per son propri ús e comprades e 
pagades de sos propris diners o pecúnies, e 
aquells tals, ans no sien desempatxats, hajen a fer 
lo dit sacrament; e manaren a mi, dit notari e 
scrivà, que continuàs lur dita deliberació.

 47v Març del any M CCCC XLVIII

Divendres, lo primer. Aquest dia retornà lo ho-
norable mossèn Bernat Aybrí de Perpenyà.

Dijous, a VII. Aquest jorn entraren en Barchi-
nona los honorables mossèn Berenguer de Spa-
sens e en Johan Lull, embaxadors tramesos per 
lo senyor rey, qui era en lo comdat de Pisa, a la 
Cort de Cathalunya, qui de present se celebra 
en lo Capítol de la Seu de Barchinona.

 48r Divendres, a VIII. Aquest dia retornà de casa 
sua lo honorable en Johan Joffre Ça-rocha.

 48v Digmenge, a XVII. Ramis Palmarum.

 49r Digmenge, a XXIIII. Ffestum Pasche.

 49v Divendres, a XXVIIIIo. En aquest dia, aprés mig-
jorn, lo senyor vezcomte d’Illa partí per anar 
vers Luçanès.

 50r Abril del any XLVIII

Dimarts, lo segon. En aquest dia retornà lo se-
nyor vezcomte.

 52v Maig, M CCCC XXXXVIII

Dijous, a II de maig. Festum Assensionis.

 53v Dissabte, a XI. Aquest jorn la senyora reyna, loc-
tinent general del senyor rey, licencià la Cort, la 
qual tenia als cathalans en la casa del Capítol de 
la Seu de Barchinona.

Digmenge, a XII. Jorn de Sincogesme.

 54v Dijous, a XXIII. Aquest jorn fon la festa de Cor-
pore Christi.

Divendres, a XXIIII. Terra tremuit. Aquest die 
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[1448 ] de divenres, ja passada mijanit e començant a 
pendre del dissabte següent, per ço com fonch 
entre XII e una hores de la nit, féu un molt gran 
terratrèmol en Barchinona e per tot lo princi-
pat de Cathalunya, lo qual féu fort gran dan a 
moltes possessions, axí dins la present ciutat de 
Barchinona com defora. E, primerament, obrí 
lo castell nou de Barchinona en tal forma que 
per mig la ubertura passara bé una persona. 
Ítem, féu gran dan en les cases del abbat de Ri-
poll e del abbat d’Àger, qui són prop la sgleya 
de Sent Miquel. Ítem, en l’alberch dels hereus 
d’en Bernat Splugues, en l’alberch d’en Bernat 
Fivaller, en l’alberch d’en Johan de Barqueres e 
en molts d’altres. E fora la dita ciutat ender-
rochà lo castell Dezpapiol e·y matà III hòmens, 
e lo castell de Sentmenat e·y matà un fadrí, lo 
castell de Muntornès, loa castell de Llinàs, e la 
casa d’en Ombert de Bigues e matà·y dues do-
nes, e enderrochà lo monestir del Stany e 
matà·y un frare, e enderrochà part de la sglaya 
de Mataró e part de la sgleya de Granollés, e 
féu molts altres damnatges per tot lo dit Princi-
pat, axí en morts de moltes persones com en 
ender rochs de moltes proprietats. E en aquest 
mateix mes de maig s’ic començaren a morir de 
glànola en Barchinona.

 55v Juny, any M CCCC XLVIII

Dimarts, a IIII. En aquest dia lo senyor vezcom-
te d’Illa partí per anar en sa terra.

 56v Dissabte, a XV. Aquest jorn tornà lob vezcomte 
d’Illa de sa terra, on era anat.

 58v Juliol, any M CCCC XLVIII

Diluns, a VIII. En aquest dia lo honorable en 
Bernat Aybrí partí per anar fer la cerca, e ab ell 
anaren en Jacme Çafont ec Luís de Miravalls, 
sobreguarda.

 59r Dimarts, a XVI. En aquest dia lo senyor vez-
comte d’Illa partí per anar en ça terrad.

Dijous, a XVIII. En aquest dia partí en Pere Sal-
danya, porter, per anar al comte de Pallars, per 
rahó de la presó d’en Johan de Soldevila, culli-
dor del General; ha a pagar lo salari del dit por-
ter lo dit Johan de Soldevila.

 60v Agost, any M CCCC XLVIII

Dissapte, a III. En aquest dia n’Anthoni Lom-

a. lo ... Llinàs interlineat.
b. a continuació ratllat senyor.
c. a continuació ratllat Pere Pagès.
d. en l’assentament corresponent a dimecres, dia XVII, es lle-
geix ratllat el mateix text del dijous, dia XVIII.

bard partí per anar al comte de Pallars, per rahó 
de la presó d’en Johan de Soldevila.

Dimarts, a VI. En aquest dia la senyora reyna 
partí de Barchinona per anar la via de Perpenyà.

 61r Dijous, a VIII. En aquest dia lo senyor archabis-
be partí per anar a son archabisbat. En aquest 
dia mossèn Bernat Aybrí ab en Jacme Çafont 
retornà de la cerca, e ab ells en Luís de Mira-
valls. En aquest mateix dia la senyora reynaa, 
exint de la vegueria, anà dormir a Hostalrich.

Divendres, a VIIII. En aquest dia, atès que axí 
per rahó de la cerca feta per lo honorable en 
Bernat Aybrí, oïdor dels comptes, are nova-
ment com altrament, resten e se han a fer en 
Perpenyà molts afers tocants lo General, fon 
deliberat que los dits afers façe e deduescha a 
exequució lo dit honorable en Bernat Aybrí, e 
que del dia que partirà d’aquesta ciutat no li 
córregue lo temps donat per absència, però que 
no comptàsb sinó lo salari ordinari per dos me-
sos.

Dimenge, a XI. En aquest dia lo senyor vez-
comte retornà de sa terra.

Dilluns, a XII. En aquest dia en Pere de Salda-
nya retornà de Pallàs. En aquest dia devie ésser 
retornat n’Anthoni Lombard del comte de Pa-
llars, lo qual romàs a Oliana. En aquest dia lo 
honorable en Johan Jofre Ça-rocha partí per 
anar a casa sua.

 61v Divenres, a XVI. Aquest jorn partí mossèn Ber-
nat Aybrí per anar a Perpenyà.

 62r Dimecres, a XXI. En aquest dia lo honorable en 
Johan Jofre Ça-rocha retornà de casa sua.

Dijous, a XXII. En aquest dia lo honorable en 
Johan Jofre Ça-rocha e en Johan Janer, e Pere 
Pagès ab ell, partiren per anar fer la cerca.

 62v Dijous, a XXVIIIIo. Aquest jorn fonch eclipsi de 
sol, lo qual començà a VIIIIo hores, ans de mig-
jorn, e durà fins prop de XI hores.

 63v Septembre, M CCCC XLVIII

Dimarts, a X. En aquest dia en Johan Ros, sín-
dich o procurador del General, partí per seguir 
la Cort.

 64r Dilluns, a XVI. En aquest jorn partí en Martí 
Coll, porter, per anar a Manresa, per imfor - 

a. reyna interlineat.
b. a continuació ratllat salari.

*
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[1448 ]mar-se de la disposició de la terra, per anar-hi la 
Deputació per rahó de les mortalitats.

Dimecres, a XVIII. En aquest dia retornà en 
Martí Coll, porter, de Manresa.

 65r Divenres, a XXVII. Aquest jorna lo senyor archa-
bisbe entrà en Barchinona, retornant de son 
archabisbat.

 65v Octobre del any M CCCC XLVIII

Dissabte, a V. En aquest jorn partí en Jacme 
Çafont per anar a Vich, per la causa del veguer.

 66r Dimecres, a VIIIIo. En aquest dia en Jacme Ça-
font retornà de Vich.

 66v Dissabte, a XVIIIIo. Aquest jorn tornaren mos-
sèn Johan Jofre Ça-rocha, en Johan Janer e en 
Pere Pagès de la cercha on eren anats per lo Ge-
neral.

 67r Divendres, a XXV. En aquest dia, aprés migjorn, 
lo senyor vezcomte d’Illa e de Canet partí per 
anar en sa terra.

 67v Dilluns, a XXVIII. En aquest dia partí misser Ar-
nau Dezmàs per anar fer la cercha dels safrans.

Dimarts, a XXVIIIIo. En aquest dia Martí Coll, 
porter, partí per anar a Vilafrancha de Penadès, 
per imformar-se de sanitat e de posades. En 
aquest dia partí en Jacme Çafont, notari, per 
anar ab misser Arnau Dezmàs als safrans. En 
aquest dia mateix lo senyor archabisbe de Ter-
rachona e lo honorable en Johan del Bosch, de-
putats del General de Cathalunya, ensemps ab 
lo noble don Galceran Galceran de Pinós e de 
Fonollet, vezcomte d’Illa e de Canet, absent de 
la present, e lo honorable en Johan Jofre Ça-
rocha, donzell, oïdor de comptes del dit Gene-
ral e succehint en loch e per absència del dit 
noble deputat, com dit és, absent en lur consis-
tori, considerat que en aquesta ciutat lo temps 
de les mortaldats de epidèmies és en augment e 
s’estuisqué, e·s cas de urgent necessitat, delibe-
raren per ço mudar lur consistori a Vilafrancha 
de Penadès, e de tal opinió, segons digueren, 
ere lo dit senyor vezcomte provehints e ordo-
nants que ells e lur consistori fossen en la dita 
vila d’açí a XV dies, que serà XII de noembre pri-
mervinent. Ítem, provehiren e deliberaren que 
lo honorable misser Augustí de la Illa, hun dels 
oïdors de comptes del dit General, desempatx e 
face los afers al dit consistori e al dit General en 
aquesta ciutat occorrents. Ítem, que hun dels 
assessors e advocats del dit General romangue 

a. a continuació ratllat die.

en aquesta ciutat, a consell del quala los dits ne-
gocis sien expedits; e on los dits advocats se-
guesquen, serve de advocat misser Guillem  
Jordà. Ítem, que·n Johan Martí, porter, roman-
gue açí, en Barchinona, e en Pere Saldanya e 
Martí Coll, porters, seguesquen. Ítem, que los 
albarans de solucions sien fets per lo regent los 
comptes açí, en Barchinona, e portats a signar e 
tornats per hun dels dits porters. Ítem, que en 
lo interim, ço és, tro que los dits deputats e la 
scrivania parteschen per fer la dita mutació, ço 
és, tro a VII de noembre, que los dits negocis oc-
corrents sien desempatxats en aquesta dita ciu-
tat, e que en lo dia sien prorogats e continuats 
en la dita vila per al dit XII de noembre. Ítem, 
que sien fetes dues caxes en e ab les quals l’es-
crivà major mete e port les coses necessàries al 
dit consistori e al ofici de la scrivania del [...]b.

Dijous, a XXXI. En aquest dia en Martí Coll, 
porter, retornà de Vilafranchac.

 68v Noembre, M CCCC XLVIII

Dijous, a VII. En aquest dia lo senyor archa-
bisbe partí de Barchinona per passar per Con-
testí e anar a Vilafrancha de Penadès.

Divendres, a VIII. En aquest dia lo honorable 
en Johan Jofre Ça-rocha, oïdor de comptes, 
partí per anar a Vilafrancha de Penadès.

Dissapte, a VIIII. En aquest dia lo dit honorable 
en Johan Jofre Ça-rocha entrà en Vilafrancha 
de Penadès.

Dimarts, a XII. En aquest dia n’Aymerich de la 
Via e en Bernat Noves partiren de Barchinona e 
entraren a Vilafrancha de Penadès. En aquest 
dia lo senyor archabisbe de Terragona entrà en 
Vilafrancha de Penadès.

 70r Dissapte, a XXX. Aquest die foren elegits en 
consellers de Barchinona los honorables en 
Romà Çavall, Ffrancí Carbó, Pere de Conomi-
nes, Pere de Siges e en Pere Cestrada.

 70v Deembre, any M CCCC XLVIII

Dilluns, a II. En aquest dia frare del convent de 
frares menors de Vilafrancha de Penedès co-
mençà dir missa a la casa on se té lo consistori.

 71r Dilluns,a VIIII. Aquest die partí en Johan Janer 

a. a continuació repetit a consell del qual.
b. text incomplet per ésser retallat el foli pel seu marge inferior.
c. a continuació ratllat Aquest mateix die de dijous foren 
elegits en consellers de Barchinona los honorables en Ra-
mon Çavall, Ffrancí Carbó, Pere de Conomines, Pere de Si-
jes, Pere Çestrada.
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[1449 ] per anar a Vich, per pendre certa informació 
contra lo veguer.

Dijous, a XII. En aquest dia lo senyor vezcomte 
d’Illa, request per los deputatsa residents en Vi-
lafrancha de Penadès, partí de Bagà per venir 
en Barchinona, per los actes dels pagesos de re-
mença.

Divendres, a XIII. En aquest die retornà en Jo-
han Janer de Vich.

 71v Dissapte, a XIIII. En aquest dia lo senyor vez-
comte entrà en Barchinona, request per sos 
condeputats.

Dilluns, a XVI. En aquest dia lo honorable 
n’Aymerich de la Via, tramès per los deputats, 
partí de Vilafrancha de Penadès, on tenie lo 
consistori; entrà en Barchinona per los afers 
dels pagesos de remença.

Dimarts, a XVII. En aquest dia lo senyor archa-
bisbe partí de Vilafrancha de Penadès per anar 
en Barchinona, per los afers dels pagesos de re-
mença, per haver consell.

 72r Dimenge, a XXII. En aquest dia misser Arnau 
Dezmàs, vinent de la cerca, entrà en Vilafranc-
ha de Penadès, e en Jacme Çafont ab ell. En 
aquest dia lo honorable n’Aymerich de la Via e 
en Johan Janer partiren de Barchinona per anar 
vers les parts de Gerona, per pendre certes in-
formacions per rahó dels actes dels pagesos de 
remença.

Dilluns, a XXIII. En aquest dia en Jacme Çafont, 
notari, partí de Vilafrancha de Penadès per anar 
en Barchinona.

Dimarts, a XXIIII. En aquest dia lo senyor archa-
bisbe, retornant de Barchinona, entrà en Vila-
francha de Penadès. En aquest dia fon deliberat 
que misser Arnau Dezmàs tornàs per donar 
conclusió a la cerca per ell principiada.

 72v Any M CCCC XLVIIIIo

Dimecres, a XXV. Nadal.

Dijous, a XXVI. En aquest dia misser Arnau De-
zmàs partí de Vilafrancha de Penadès per anar 
acabar la cercha per ell principiada.

Divendres, a XXVII. En aquest dia en Jacme Ça-
font partí de Barchinona, anant Apiera per anar 
ell ab en Pau Messaguer, qui ere en la dita vila 
per los afers dels pagesos de remença.

a. a continuació ratllat stants.
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Dissapte, a XXVIII. En aquest dia en Pau Messa-
guer e Jacme Çafont, partits de Apiera, entra-
ren en Vilafrancha de Penadès.

Dimenge, a XXVIIII. En aquest dia en Pau Mes-
saguer e Jacme Çafont partiren de Vilafrancha 
de Penadès per anar pendre certa imformació, 
pera afers tocants los pagesos de remença.

Dimarts, a XXXI. En aquest dia, atès que lo 
temps de les mortalitats se ere molt millorat en 
Barchinona, per los molt reverend archabisbe e 
honorable en Johan del Bosch, deputats, e ho-
norable en Johan Jofre Ça-rocha, oïdor e suce-
hint en loch e per absència del senyor vezcom-
te, condeputat, fon deliberat lo consistori fos 
tornat en Barchinona e que dilluns pus propvi-
nent tots fossin en la dita ciutat, perquè lo di-
marts següent poguessen [...]b.

 73r Janer, M CCCC XLVIIIIo

Dijous, a II. En aquest dia en Bernat Noves, 
partint de Vilafrancha, entrà en Barchinona. E 
lo die mateix n’Aymerich de la Via e en Johan 
Janer retornaren de les parts de Gerona.

Dissapte, a IIII. En aquest dia lo senyor archa-
bisbe, mossèn Johan del Bosch e en Johan Jo-
fre Ça-rocha entraren en Barchinona, partits de 
Vilafrancha de Penadès.

 73v Divendres, a X. En aquest dia lo honorable en 
Bernat Aybrí, retornant de Perpenyà, entrà en 
Barchinona. En aquest dia misser Arnau Dez-
màs, retornant de la cercha, entrà en Bar-
chinona.

Dissapte, a XI. En aquest dia en Pau Messaguer 
e Jacme Çafont, vinent de pendre informació 
per rahó dels pagesos, entraren en Barchinona.

 74r Dimarts, a XIIII. En aquest dia (partí) lo senyor 
vezcomte d’Illa e de Canet per anar a la senyora 
reyna, e ab lo dit senyor partiren e van en Johan 
Janer e en Martí Coll, porter.

Dijous, a XVI. En aquest dia misser Agustí de la 
Illa e n’Anthoni Lombard partiren per anar fer 
la cercha, e anà ab ells Pere Pagès.

Divendres, a XVII. En aquest dia lo honorable 
en Bernat Aybrí partí de Barchinona per anar 
en Perpenyà e per tirar al senyor rey per lo fet 
de los pagesos. Aquest dia se recullí lo reverend 
bisbe de Barchinona en la nau de Melchior per 
anar al senyor rey.

a. a continuació ratllat los.
b. text incomplet per ésser retallat el foli pel seu marge inferior.
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Dimenge, a VIIIIo. Aquest jorn entraren en 
Barchinona lo senyor vezcomte d’Illa, en Jo-
han Janer, notari, e en Martí Coll, porter.

Dimecres, a XII. Aquest jorn partí mossèn Jo-
han Jofrre Ça-rocha per anar vers casa sua. 
Aquest dia mateix partiren en Pau Messeguer e 
en Jacme Çafont, notari, per anar vers Empur-
dà e vers Rosselló.

 76v Dilluns, a XVII. Aquest dia tornaren en Pau 
Messeguer e en Jacme Çafont, notari, d’Em-
purdà.

 77r Dimecres, a XVIIII. Aquest die partiren en Pau 
Massaguer e en Johan Janer, notari, per anar 
fer certa requesta a mossèn Johan de Muntbuy, 
a Vich.

Dijous, a XX. En aquest dia mossèn Johan Jofre 
Ça-rocha, venint de casa sua, retornà de Barchi-
nona.

Dissapte, a XXII. Aquest dia tornaren en Pau 
Messeguer e en Johan Janer de la ciutat de 
Vich.

 77v Dimarts, a XXV. Ffestum Carniprivii.

 78v Març, M CCCC XLVIIIIo

Dissapte, a VIII. Aquest die misser Agustí de la 
Ylla e n’Anthoni Lombart retornaren de la 
cercha a on eren anats.

 79r Dimarts, a XVIII. Aquest die partiren de Barchi-
nona los molt reverend archabisbe de Ter-
ragona, lo noble vezcomte d’Illa e lo honora-
ble en Guillem Deztorrent, ciutadà de 
Barchinona, embaxadors tramesos a la senyora 
reyna en la vila de Perpenyà, sobre la qüestió 
dels pagesos de remença, e anaren ab los dits 
embaxadors en Johan Janer, ajudant del ofici 
de la scrivania, en Johan Martí e Martí Coll, 
porters.

 80v Abril, M CCCC XLVIIIIo

 81r Dijous, a X. En aquest dia retornaren los se-
nyors archabisbe de Terragona, vezcomte d’Illa 
e de Canet e en Guillem Deztorrent, embaxa-
dors tramesos a la senyora reyna a Perpenyà, e 
ab ells vingueren en Johan Janer, notari, e Jo-
han Martí e Martí Coll, porters.

 81v Dimenge, a XIII. Festum Pasce.

 82r Dijous, a XXIIII. En aquest dia partí mossèn 

Bernat Çalbà, caveller, per los senyors deputats 
tramès a la senyora reyna en Perpenyà.

 84v Maig, M CCCC XLVIIIIo

Dijous, a XXII. Ascencio Domini.

Dimenge, a XXV. Aquest jorn lo honorable en 
Bernat Aybrí retornà del Reyalme de Nàpols, a 
on era anat per lo fet dels pagesos de remença.

 85r Dissapte, a XXXI. En aquest dia lo senyor vez-
comte d’Illa e de Canet partí per anar vers 
Montserrat e sa terra.

 85v Juny, M CCCC XLVIIIIo

Dimenge, lo primer. Ffestum Pentecostes.

 86r Dimarts, a X. En aquest dia lo honorable en 
Bernat Aybrí partí per anar a Perpenyà. En 
aquest dia, entre una e dues hores aprés mig-
jorn, passà d’ esta vida lo honorable en Matheu 
Dezvall, havent càrrech de fer exequtar los 
deutes del General.

Dijous, a XII. Ffestum Corporis Christi.

 87r Divendres, a XX. En aquest dia partí en Johan 
de Vilasecca, mercader, per anar a Montpeller, 
per rahó dels safrans d’en Pere Grau e Johan 
Oliba, mercaders.

 87v Dimecres, a XXV. En aquest dia partí misser Au-
gustí de la Illa per anar a Montserrat.

Divendres, a XXVII. En aquest dia lo senyor vez-
comte d’Illa retornà de ça terra.

Dilluns, a XXX. En aquest die misser Agustí de 
la Ylla retornà de Montserrat.

 88r Juliol, M CCCC XLVIIIIo

Dimecres, lo segon. Aquest jorn retornà de 
Perpenyà lo honorable en Bernat Aybrí.

Dimenge, a VI. En aquest jorn en Johan de Vi-
lasecca retornà de Montpeller.

 90r Dimarts, a XXVIIII. En aquest dia en Ffrancesch 
Pi, notari, tramès per deputats, partí per anar a 
Montpeller, per rahó dels safrans retenguts per 
les marques.

Dijous, a XXXI. En aquest dia los deputats e oï-
dors, no concordes de eleccions, se enclogue-
ren en la casa de la Deputació.
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Dimarts, a XVIIII. En aquest jorn en Ffrancesch 
Pi retornà de Montpeller.

 92r Dilluns, a XXV. En aquest dia los deputats do-
naren en crearen en March Çafont, fuster, en 
adjunct a·n Bernat Çafont, fuster de la casa de 
la Deputació.

 93r Septembre, any 
M CCCC XLVIIIIo

Dilluns, lo primer. En aquest dia los deputats e 
oïdors de comptes, concordes de eleccions de 
deputats e oïdors de comptes, isqueren de la 
casa de la Deputació, on se eren enclosos. 
Aquest dia los deputats provehiren an Johan 
Ferrer, de casa del senyor archabisbe de Terra-

chona, del offici de receptor de les entrades e 
exides. Aquest dia mateix provehiren an Sabas-
tià Ponç de receptor de les pecúnies provinents 
dels drets de la bolla de Barchinona e altres bo-
lles no arrendades.

 93v Dilluns, a VIII. En aquest dia entrà en aquesta 
ciutat per servir son ofici lo honorable en Pere 
Cardona, ciutedà de Leyda, elet en oïdor de 
comptes per lo braç de les ciutats e viles reyals 
en lo corrent trienni.

Dimarts, a VIIIIo. En aquest dia entrà en Barchi-
nona lo honorable en Roger de Cartellà, don-
zell, elet en oïdor de comptes en lo corrent tri-
enni per lo braç militar. Aquest dia prestaren 
sagrament e homenatge an Johan Ferrer e an 
Sabastià Ponç, receptors dessusdits, de regir bé 
e leyalment llurs officis.
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dispost, prestà sacrament e homenatge en po-
der d’en Martí Coll, porter.

 3r Dissapte, a XI. En aquest dia n’Arnau Guiu, 
provehit en hun dels scrivans e guardes en la 
taula de la bolla de Barchinona, fonch mès en 
possessió de son dit oficia.

 5v Noembre del any M CCCC XLVIIIIo

Dissabte, a VIII. Aquest die partiren de Barchi-
nona mossèn Pere Cardona e en Johan Gener 
per fer la sercha dels safrans, e anà ab ells en 
Pere Pagès, sobreguarde.

 7r Digmenge, a XXX. Aquest die foren elegits en 
consellers de Barchinona los honorables en Jac-
me Ros, Bertran Dezvall, Miquel Dezplà, Mat-
heu Dezsoler, Johan Berenguer Çapila.

 7v Deembre del any M CCCC XLVIIIIo

Dissabte, a VI. En aquest dia lo prior de Sanct 
Paul se ajagué del mal corrent, ço és, de vèrtola.

 9r Diluns, a XXII. En aquest dia en Johan Janer, 
vinent de la cercha dels safrans, entrà en Barchi-
nona. E en aquest dia devie entrar en aquesta 
ciutat lo honorable en Pere Cardona, qui ere 
anat fer la dita cercha, però de Cervera tornà a 
Leyda per tenir festes a casa sua.

Dimarts, a XXIII. En aquest dia entrà en la pre-
sent ciutat mossèn l’abbat de Ripoll, deputat, 
venint de Perpenyà.

 9v Deembre del any M CCCC L

Dijous, a XXV. Jorn de Nadal.

a. en l’assentament corresponent a divendres, dia XXXI, es lle-
geix ratllat Aquest dia foren elegits en consellers de Barchi-
nona los honorables en Jacme Ros, Bertran Dezvall, Miquel 
Dezplà, Matheu Dezsoler, Johan Berenguer Çapila.

Dietarium triennii reverendi et honorabilium do-
mini Bertrandi, abbatis Rivipulli, Ffrancisci de 
Plano, militis, et Petri Dusay, civis Barchinone, 
deputatorum Generalis principatus Cathalonie.

 1r Any M CCCC XLVIIIIo

Septembre

Dilluns, a XV. En aquest dia los molt reverend e 
honorables frare Bertran, abbat de Ripoll, mos-
sèn Ffrancesch Dezplà, caveller, mossèn Pere 
Dusay, ciutedà de Barchinona, elets en depu-
tats del General de Cathalunya en lo corrent 
trienni; los honorables religiós frare Narcís Mi-
quel, prior del monastir dea Sanct Pau del 
Camp de Barchinona, en Roger de Cartellà, 
donzell, e en Pere Cardona, ciutedà de Leydab, 
elets en oïdors dels comptes del dit General en 
lo dit trienni, tots prestaren sacrament en po-
der dels reverend, noble e honorables deputats 
qui exien, e los laichs, homenatge en poder del 
honorable mossèn Johan Çabastida, caveller, 
regent la vegueria de Barchinona. E semblant 
sacrament e homenatge, en tant com toca son 
ofici, féu misser Pau Eroles, en lo present e se-
güent trienni elegit en advocat e assessor del dit 
General.

Dimecres, a XVII. En aquest dia lo honorable en 
Roger de Cartellà partí per anar a casa sua.

 2v Octobre, M CCCC XLVIIIIo

Dijous, lo segon. En aquest dia mossèn l’abbat 
partí per anar vers Ripoll.

Divendres, a III. En aquest dia n’Arnau Guiu, 
provehit de scrivà e cullidor en la taula de la 
bolla de Barchinona en loch d’en Johan Riera, in-

a. de Sanct Pau interlineat.
b. Leyda interlineat, damunt de Barchinona ratllat.
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Dimecres, a XXI. En aquest dia fon publicada en 
Barchinona una crida ab què la senyora reyna 
citave tots los qui pretenen haver e possehir pa-
gesos de remença e faents altres servituds, que 
dins XXVI dies responguessen a la demanda do-
nada per los dits pagesos. E en lo dit dia fon 
presentat lo citatori als deputats.

 12v Ffebrer, any M CCCC L

Dimecres, a IIII. Aquest dia entrà en Barchino-
na lo honorable an Pere Cardona, venint de 
casa sua.

Dijous, a V. En aquest dia partí mossèn Pere 
Dusay per ambaxador a la senyora reyna, e 
n’Anthoni Lombard, notari, e Pere de Saldanya 
per anar ab lo dit mossèn Pere.

Divendres, a VI. Aquest dia partí en Jacme Ça-
font, notari, per anar a Manresa, per pendre 
certa imformació sobre lo fet del deputat local.

 13r Dilluns, a VIIIIo. Aquest dia tornà en Jacme Ça-
font de Manresa.

 13v Dimarts, a XVII. Ffestum Carniprivii.

 14r Dijous, a XVIIIIo. Aquest dia partí an Jacme Ça-
font, notari, per anar a la Seu d’Urgell, passant 
per Manresa e altres lochs.

 15r Març

Dimarts, a III. Aquest dia retornà an Jacme Ça-
font, notari, de la Seu d’Urgell e altres parts on 
era anat.

Divendres, a VI. En aquest dia mossèn Pere 
Dusay, deputat, n’Anthoni Lombard, notaria, 
retornaren de Perpenyà.

Dissapte, a VII. En aquest dia en Pere Saldanya, 
porter, retornà de Perpenyà, qui per menar los 
qui foren preses a Çalçes ere romàs, e vingué ab 
aquells.

 15v Dimecres, a XI. Aquest dia partí an Jacme Ça-
font, notari, per tornar anar a la Seu d’Urgell, 
per afers del General.

 16r Dissapte, a XIIII. Aquest dia, que era lo dia de la 
prorogació de la Cort, la senyora reyna segué en 
la dita Cort e prorogà aquella al dissapte aprés 
vinent, que tindrem XXI del present mes de 

a. a continuació ratllat retornaren de Perpenyà, de la se-
nyora reyna.
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març, e dix que ella havie manament del se - 
nyor rey de continuar aquella.

 16v Divendres, a XX. En aquest dia, aprésa dinar, lo 
honorable mossèn Pere Dusay partí per anar a 
la cort, en Perpenyà.

Dimarts, a XXIIII. Aquest dia retornà an Jacme 
Çafont de la Seu d’Urgell, e trobà que Déu li 
hac morta de glànola una sola sclava que  
tenia.

 17r Dimarts, a XXXI. En aquest dia, de ordinació e 
manament dels senyors deputats, fon començat 
de acordar la gent per la galea ab la qual los re-
verend abbat de Ripoll, mossèn Ffrancí Dezplà, 
caveller, e Pere Johan de Sanctcliment, ciutadà 
de Barchinona, per los dits deputats elets, hanb 
anar per ambaxadors al senyor rey, en lo realme 
de Nàpols, los quals acordaments són stats fets 
en la casa del General, en la qual se leven los 
drets en la present ciutat de Barchinona, ço és, 
devant lotge.

 17v Abril, any M CCCC L

Diumenge, a V. Ffestum Pasche.

 19v Diumenge, a XXVI. En aquest dia lo honorable 
mossèn Pere Dusay retornà de Perpenyà.

 20v Maig, any M CCCC L

Divendres, a VIII. En aquest dia lo honorable 
mossèn Ffrancí Dezplà, deputat, partí per anar 
vers lo senyor comte de Prades.

 21r Diumenge, a XVII. En aquest dia mossèn 
Ffrancí Dezplà retornà en Barchinona. En 
aquest dia partí lo honorable en March de 
Montagut, oïdor de comptes, per anar a casa 
sua.

Dilluns, a XVIII. En aquest dia partí lo honora-
ble en Pere Cardona, oïdor de comptes. Partí 
per anar a Leyda, a casa sua.

 21v Diumenge, a XXIIII. Ffestum Pentecostes.

 22r Dimecres, a XXVII. Aquest dia tornà en March 
de Montagut, oïdor de comptes, de casa sua.

 22v Juny, any mil CCCC L

Dijous, a IIII. Festum Corporis Christi.

a. aprés dinar interlineat.
b. han interlineat.
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[1450 ] 23v Dissapte, a XIII. Aquest dia tornà lo honorable 
an Pere Cardona, oïdor de comptes, de casa 
sua.

Dilluns, a XV. Aquest dia se reculliren en la ga-
lea que la ciutat havie armada, e de la qual era 
patró n’Anthoni de Vilatorta, mossèn Johan de 
Marimon e an Bernat Çapila, elets en embaxa-
dors per anar al senyor rey, per afers de la ciutat.

Dimarts, a XVI. Aquest dia, en la nit, passà de 
aquesta vida an Sabastià Ponç, receptor dels 
drets de la bolla.

Dijous, a XVIII. En aquest dia lo honorable en 
Pere Cardona partí per anar la via de Palamós.

 24r Divendres, a XVIIIIo. En aquest dia començaren 
de comptar sou los acordats en la dita galea. En 
aquest dia, de matí, entre VIII e VIIIIo hores, féu 
la mostra en la plaga de Barchinona la galea ab 
la qual han anar los embaxadors al senyor rey, e 
de la qual és patró lo honorable en Galceran 
Dusay, ciutadà de Barchinona. Fon present en 
la dita mostra lo honorable en March de Mon-
tagut, donzell, oïdor de comptes del General.

Dilluns, a XXII. En aquest dia lo honorable en 
Pere Cardona retornà de Palamós.

 25v Dissapte, a XXVII. En aquest dia lo honorable 
en Pere Cardona partí per anar a casa sua. En 
aquest dia partí lo honorable en March de 
Muntagut per anar a casa sua.

 26r Juliol, any M CCCC L

Diluns, a VI. En aquest dia lo honorable en 
March de Montagut retornà de casa sua.

 26v Dissabte, a XI. Aquest die mossèn Johan Çabas-
tida, regent la vegaria de Barchinona, mès en la 
presóa mossèn Johan Torrelles, lo qual havia 
pres dins l’ostal d’en Guasch de Molin de Reig, 
per ço com era gitat de pau e de treva, a instàn-
cia dels honorables consellers de Barchinona.

 28v Agost, any M CCCC L

Dimecres, a V. En aquest dia lo reverend frare 
Bertran, abbat de Ripoll, mossèn Ffrancí Dez-
plà, caveller, deputats, e mossèn Pere Johan de 
Sanctcliment, ciutadà de Barchinona, ambaxa-
dors per la Cort de Cathalunya al senyor rey, se 
reculliren en la galea del General per fer lur em-
baxada, la qual galera patronajava lo honorable 
en Galceran Dusay.

a. a continuació ratllat mossèn.

Dijous, a VI. En aquest dia, circa hora del mig-
jorn, la galea del General ab los embaxadors se 
perlongà de la plaja de Barchinona.

 29r Dijous, a XIII. En aquest dia la galea qui porte 
los embaxadors se alongà de Cochliure, cerca 
hora de migjorn.

 30r Dimarts, a XXV. En aquest dia los embaxadors 
de Cathalunya ab la galea armada arribaren en 
la ciutat de Gayeta e, no trobant-hi lo senyor 
rey, tiraren la via de Nàpols.

 30v Dimecres, a XXVI. En aquest dia los predits em-
baxadors ab la dita galea, arribats vers la Tor ra 
del Grech, on lo senyor rey ere, anaren fer reve-
rència al dit senyor, lo qual no permeté li besas-
sen lo peu segons usança del reyalme; solament 
li besaren la mà a costum de Cathalunya.

Divendres, a XXVIII. En aquest dia los dessus-
dits embaxadors explicaren al senyor rey lur 
embaxada, dins lo castell nou de Nàpols.

 32v Septembre, M CCCC L

Dimarts, a XXII. En aquest dia lo honrat n’Ay-
merich de la Via partí per anar a la Cort.

 33v Octobre, M CCCC L

Dimarts, a VI. Aquest die retornà mossèn Pere 
Cardona de casa sua.

 35v Digmenge, a XXV. Aquest jorn partiren mossèn 
Pere Cardona, en Johan Gener, notari, e en 
Pere Pagès, sobreguarde, per anar a la cerca 
dels safransa.

 36v Noembre, any M CCCC L

Dimarts, a X. Aquest jorn passà d’esta vida en 
Johan Çapila, ajudant del ofici dels oïdors de 
comptes del General de Cathalunya, circa les X 
ores, ans del migjorn.

 38r Dilluns, a XXX. Aquest die foren elegits en con-
sellers de Barchinona los honorables en Ffarrer 
de Gualbes, Bernat Ferrer, Berenguer Lull, Jo-
han Marquet e en Pere Metje.

 39r Deembre

Dissabte, a XII. En aquest dia l’onrat n’Ayme-

a. en l’assentament corresponent a dissabte, dia XXXI, es lle-
geix ratllat Aquest die foren elegits en consellers de Barchi-
nona los honorables en Ffarrer de Gualbes, Bernat Ferrer, 
Berenguer Lull, Johan Marquet, Pere Metje.
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[1451 ] rich de la Via, retornant de la Cort, entrà en 
aquesta ciutat.

 40r Dijous, a XXIIII. En aquest dia lo discret en Jo-
han Janer e en Pere Pagès retornaren de la cer-
cha dels safrans, on eren anats ab lo honorable 
en Pere Cardona, lo qual, digueren, tirave a Sa-
nahuge per tenir las festes.

 40c Deembre del any 
M CCCC LI

Divenres, a XXV de deembre M CCCC LI. Ffestum 
Nativitatis Domini.

Dilluns, a XXVIII. Aquest die arribaren en la 
plaja de Barchinona, ab la galera armada de la 
ciutat, mossèn Johan de Marimon e mossèn 
Bernat Çapila, embaxadors trameses al senyor 
rey per la ciutat de Barchinona.

 41r Janer, M CCCC LI

Divenres, lo primer de janer. Cap d’any.

 42r Dimecres, a XIII. En aquest dia partí en Johan 
Martí, porter, per anar a Perpenyà.

 42v Divendres, a XXII. En aquest dia en Johan 
Martí, porter, retornà, venint de Perpenyà. 
Vagà per los afers del General IIII jorns so-
lament.

 43r Divendres, a XXVIIII. En aquest dia la senyora 
reyna, vinent de Perpenyà, entrà en Barchi-
nona.

 43v Ffebrer, any M CCCC LI

Dilluns, primer die de ffabrer. Aquest jorn re-
tornà de Perpenyà lo discret an Johan Ros, no-
tari, síndich del General. Aquest dia lo honora-
ble an Pere Cardona, retornant de casa sua, 
entrà en la present ciutat de Barchinona.

 44r Dimarts, a VIIIIo. Aquest jorn pertí dea Barchi-
nona la senyora reynab per anar a Vilafrancha 
de Penedès, a on havia mudada la Cort, la qual 
era stada convocada e ja principiada a Perpenyà.

Dimecres, a X. Aquest die partí de Barchinona 
per anar a Vilafrancha de Penedès l’onrat n’An-
thoni de Mura, per fer fer lo sitial de la senyora 
rey na, qui·y devia continuar la Cort ja princi-
piada a Perpenyà.

a. de Barchinona interlineat.
b. a continuació ratllat de Barchinona.
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 46r Març, any M CCCC LI

Dilluns, lo primer. En aquest dia, circa VI hores 
aprés migjorn, passà d’aquesta vida en Guillem 
Coscoll, guarde del General, qui tenie la bossa 
dels ploms.

Dijous, a IIII. En aquest dia, per los senyors de-
putats, l’ofici de guarde dels dret de bolla de 
plom e segell de cera que tenie en Guillem Cos-
coy, defunct, e qui tenie la bolla del plom, fon 
comanat, a beneplàcit, a·n Philip Dusay. E lo 
dit Philip, lo dit dia, prestà sacrament e home-
natge.

Dissapte, a VI. En aquest dia n’Anthoni de 
Mura retornà de Vilafrancha de Penadès.

 46v Dimarts, a VIIII. Carnestoltes.

Dimecres, a X. En aquest dia, circa VI hores 
aprés migjorn, passà d’aquesta vida en Johan 
Prats, porter de la Deputació.

Divendres, a XII. En aquest dia, aprés migjorn, 
mossèn Pere Dusay e misser Arnau Dezmàs 
partiren per anar a la Cort, a Vilafrancha de Pe-
nadès, e en Pere Saldanya ab ells. En aquest dia 
partí l’onrat n’Anthoni de Mura per anar a Vi-
lafrancha de Penadès, per donar acompliment a 
les coses necessàries a la Cort.

 47v Dilluns, a XXII. En aquest dia lo honorable 
n’Anthoni de Mura, retornant de Vilafrancha 
de Penadès, entrà en Barchinona. És ver que 
per III dies ha vagat per sos afers.

 48v Abril, M CCCC LI

Dijous, primer de abril. Aquest jorn se recullí 
en la plaja de Barchinona, ab la nau d’en Spital, 
la nobla na Elienor, filla del noble don Ramon 
de Cardona e sposa del magnífich don Anthon 
d’Arborea, merquès d’Oristany, la qual se’n 
passava en Sardenya per fer noces ab lo dit mar-
quès. E pasà-se’n ab la nau d’en Spital. Acom-
panyaren-la mossèn Luís d’Ivorraa e mossèn 
Johan Ferrer, cavellers, Ramon Roger de Tora-
lla, Johan de Vilafrancha, Jacme de Montar-
gull, donzells, e molta altra gent de bé, en nom-
bre, entre hòmens, dones e donzelles, de XV.

Digmenge, a IIII de abril. En aquest dia lo ho-
norable mossèn Pere Dusay e misser Arnau  
Dezmàs retornaren de Vilafrancha de Penadès, 
e en Pere Saldanya ab ells.

 49r Dimecres, a VII. Aquest dia partí lo honorable 

a. a continuació ratllat caveller.
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[1451 ]en Pere Cardona, hun dels oïdors de comptes 
del General, per anar a casa sua.

Dissapte, a X. En aquest dia (partí) en Martí 
Coll, porter, tramès per los deputats per anar a 
Vilafrancha de Penadès, portants letres a les XX-
VII persones.

Dilluns, a XII. En aquest dia en Martí Coll re-
tornà de Vilafrancha de Penadès.

 50r Dijous, a XXII. Aquest dia retornà lo honorable 
an Pere Cardona de casa sua, on era anat per 
sos fets.

 50v Dicmenge, a XXV. Festum Pasce.

 51r Maig, M CCCC LI

Dimecres, a V. En aquest dia la senyora reyna, 
vinent de Vilafrancha de Penadès, entrà en 
Barchinona.

 52v Dissapte, a XXII. Pagesos de Mallorques.
Aquest die se reculliren ab la nau del senyor 
rey, la qual patroneje en Raphel Julià, lo mag-
nífich don Johan de Cardona e de Prades, com-
te de Prades, e mossèn Johan de Marimon, ciu-
tadà de Barchinona, los quals la senyora reyna, 
com a loctinent general del senyor rey, tramatia 
a Mallorques ab grans instruccions e potestat 
per pacificar los pageses e altres de la part fora-
na, qui s’eren levats mà armada contra los ciu-
tadans de la ciutat e tenien aquella asatjada e la 
bombardejavena; e era lur capità hu de la dita 
part forana apellat vulgarment lo Tort Ballas-
ter. E entre les altres coses demanaven los dits 
pageses als ciutadans que·ls donasen compte 
dels drets de la terra que los dits ciutadans havi-
en administrats de molts anys passats.

 53v Juny, M CCCC LI

Dijous, a III. Aquest dia partí an Johan Janer, 
notari, per anar a la ciutat de Leyda, per ferb 
presentar certes requestes al vicari e official del 
bisbe de Leyda, qui recusaven prestar lo jura-
ment.

 54r Dijous, a X. Aquest dia retornà an Johan Janer, 
notari, de la ciutat de Leyda.

 54v Digmenge, a XIII de juny. Ffestum Pentecostes.

 55r Dijous, a XXIIII. Festum Corporis Christi simul 
cum sancto Johanne.

a. a continuació ratllat contínuament, demanant-los que·ls.
b. fer interlineat.

*

 55v Dilluns, a XXVIII. Aquest jorn retornà de Nà-
pols la galera del General, ab la qual vench lo 
honorable en Pere Johan de Senctcliment, hu 
dels III missatgers tramesos al senyor rey per la 
Cort General de Cathalunya. E, d’altra part, 
vengueren ab la dita galera mossèn Johan de 
Montcayo, governador d’Aragó, lo comte de 
Cosentayna e lo honorable en Pere de Sanctcli-
ment, mestre racional del senyor rey, e molts 
d’altres.

 60v Agost, M CCCC LI

Divendres, a XXVII. En aquest dia lo honorable 
en Pere Cardona, oïdor de comptes, partí per 
anar vers Golada. En aquest dia partí Pere Sal-
danya, porter, per anar a Leyda, per fer e instar 
exequució contra lo noble mossèn Guillem Ra-
mon de Moncada e les universitats e singulars 
de sa terra.

Dimenge, a XXVIIII. En aquest dia lo honorable 
en Pere Cardona retornà en Barchinona.

 61r Setembre, M CCCC LI

Divenres, a III. En aquest dia en Pere Saldanya, 
porter, retornà de Leyda, on ere anat per fer 
exequució contra la terra de mossèn Guillem 
Ramon de Moncada. Aquest die, hora d’alba, 
se perlongaren de la plaje de Barchinona aque-
lles dues galeres groces del senyor rey, les quals 
mercantívolment van la via de Ffrandes. És pa-
tró de la una en Galceran Gener e de l’altra en 
Pere Pujades, e és capità de abdues mossèn 
Ffrancí Dezvall, caveller de Barchinonaa.

 68r Noembre, M CCCC LI

Dimenge, a XXVIII. En aquest dia lo honorable 
en Quirch Dezvivers, donzell, partí per anar fer 
la cercha dels safrans, e ab ell en Jacme Çafont e 
Pere Pagès.

Dimarts, a XXX. Aquest dia foren elegits en con-
sellers de Barchinona los honorables en Ffran-
cesch Dezplà, Jacme Çapila, Anthoni de Vila-
torta, Jofre Sirvent e en Johan d’Aguilar.

 70r Deembre, any M CCCC LI

Dijous, a XXIII. En aquest dia en Quirch Dezvi-
vers e en Jacme Çafont retornaren de la cercha 
dels safrans, e en Pere Pagès ab ells.

a. en l’assentament corresponent a diumenge, dia XXXI d’oc-
tubre, es llegeix ratllat Aquest die foren elegits en consellers 
de Barchinona los honorables en Ffrancesch Dezplà, Jacme 
Çapila, Anthoni de Vilatorta, Jofre Sirvent, Johan d’A-
guilar.
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Dilluns, a III. En aquest dia lo honorable en 
Pere Cardona partí per anar per sos afers.

 73r Dimecres, a XXVI. Aquest jorn retornà mossèn 
Pere Cardona.

 74r Ffebrer, M CCCC LII

Dissapte, a XII. Sancta Eulàlia. Aquest die de 
dissabte, a XII de ffabrer de M CCCC LII, fonch lo 
primer perdó, a pena e a culpa, atorgat per nos-
tre Sanct Pare, pape Nicholau Quint, a Sancta 
Eulàlia, en la Seu de Barchinona, segons de la 
dita indulgència apar per bulla apostolical del 
dit nostre Sanct Pare datum en Roma, en Sanct 
Pere, l’any de la Incarnació de Jhesuchrist mil 
CCCC sinquanta, a V de les kalendes de juny, en 
lo quart any del seu pontificat. En aquest< a > 
dia passà de aquesta vida misser Pau Eroles, ad-
vocat del General.

 74v Dilluns, a XIIII. En aquest dia fon soterrat lo 
cors de misser Pau Eroles.

 75r Dimarts, a XXII. Carniprivii.

 75v Dimarts, a XXVIIII. Anno bissextili.

 79r Abril

Dimenge, a VIIIIo. Festum Pasce.

 81v Maig M CCCC LII

Divendres, a XII. Aquest die partí de Barchino-
na lo discret an Johan Gener, notari, per anar a 
Tortosa, per fets del General.

 82r Divendres, a XVIIIIo. Aquest die tornà de Torto-
sa lo discret an Johan Janer.

 83r Divendres, a XXVI. Aquest dia passà d’esta vida 
en l’altra n’Urbà Squerra, hun dels cullidors e 
scrivents en la taula de les entrades e exides de 
Barchinona.

Dissapte, a XXVII. En aquest dia los honorable 
en Pere Dusay, deputat, ensemps ab los reve-
rend e honorable frare Bertran, abbat de Ripoll, 
e mossèn Ffrancí Dezplà, caveller, absents, e 
frare Narcís Miquel, prior del monastir de 
Sanct Pau del Camp de Barchinona, e en March 
de Montagut, donzell, oïdors de comptes, en-
semps ab lo honorable en Pere Cardona, ciu-
tadà de Leyda, e succehints, és a saber, lo dit 
prior en loch del dit abbat e lo dit March en 
loch del dit mossèn Ffrancí, interveniente lo  
dit Pere Cardona, lo ofici de hun dels cullidors  
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e scrivans en la taula de les entrades e exides de  
la taula de la ciutat de Barchinona, a beneplàcit, 
comanaren an Bernat de Comajoncosa, merca-
der de la vila de Sanahuge, ab lo salari acus-
tumat.

 83v Juny, any M CCCC LII

Dijous, lo primer. En aquest dia en Bernat de 
Comajoncosa, al qual és stat comanat l’ofici 
que tenie n’Urbà Squerra, prestà sacrament e 
homenatge e fon mès en possessió.

 84r Dijous, a VIII. Festum Corporis Christi.

 85r Dimecres, a XXI. En aquest dia los reverend 
mossèn l’abbat de Ripoll e honorable mossèn 
Ffrancí Dezplà, caveller, deputats dels General 
e dos dels ambaxadors de Cathalunya, per te-
rra, vinent de lur ambaxada del senyor rey, en-
traren en Barchinona.

Divendres, a XXIII. En aquest dia partí mossèn 
Ffrancí Dezplà per anar a Alella.

 85v Dimenge, a XXV. En aquest dia mossèn l’abbat 
de Ripoll tirà la via del Hospitalet de Pro - 
hençana.

Dimarts, a XXVII. En aquest dia retornà lo dit 
mossèn l’abbat. En aquest dia, aprés dinar, en 
Pere de Saldanya, porter, partí per anar en Va-
lència ab letres dreçades als deputats de regne 
de València, per raó de certs porchs de Ullde-
cona passats en lo dit regne sens denunciar e 
pagar.

Dijous, a XXVIIIIo. Aquest jorn se perlongà de la 
plaja de la mar de Barchinona la nau d’en Ra-
phel Julià, qui anava en Nàpols, on és lo senyor 
rey, ab la qual nau se’n anà en Pere Robió, man-
drater, missatgera tramès al dit senyor per part 
dels manestrals e alguns altres hòmens de la 
dita ciutat vulgarment appellats los hòmens de 
la buscha, los quals demanen que les monedes 
los sien muntades de for, ço és, que axí com los 
creuats valen XV diners, que sien muntats a 
XVIII diners; afermants e creent ells que axí com 
ara viuen flacament, que lavors serien tots  
richs, eb que scassament los calria fer feyna ne 
jornal. És veritat que alguns altres afermen que 
la pobretat que han no·ls ve per lo for de les mo-
nedes, més per ço com ells són huy molt disso-
luts en manjar e en beure e en altres vanitats, 
despanent més en un jorn que no gonyen en 
dos, e axí totstemps sentirien pobritat per molt 
que·ls muntassen les monedes.

a. a continuació ratllat segons se diu.
b. e interlineat.

*
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Dimarts, a XI. En aquest dia la senyora reyna 
prorrogà la Cort a Vila(franca) de Penedès per a 
XX de juliol.

Dimecres, a XII. En aquest dia en Pere de Salda-
nya, porter, retornant de València, entrà en 
Barchinona.

Dijous, a XIII. En aquest dia la senyora reyna 
partí d’aquesta ciutat de Barchinona per anar a 
Vilafrancha de Penedès.

 88r Dijous, a XXVII. En aquest dia misser Luís de 
Castellví fon elegit en assessor e advocat de la 
casa per lo restant e per lo propsdevenidor  
triennis, e prestà sacrament e homenatge en po-
der de mossèn Ffrancí Dezplà, caveller, de-
putat.

Dilluns, a XXXI. En aquest dia los deputats e 
oïdors de comptes, no concords de les elec-
cions, se enclogueren en la casa de la Depu-
tació.

 88v Agost, M CCCC LII

Dimarts, lo primer. En aquest dia los deputats, 
intervinents los oïdors de comptes, per mort 
d’en Bernat Cadireta, qui ere hun dels corre-
dors del General, comanaren lo dit ofici de cor-
redor en Pere de Belloch, corredor.

Dissapte, a V. En aquest dia en Johan Ros, no-
tari, síndich o procurador dels deputats, partí 
per anar a Vilafrancha de Penadès, per seguir la 
Cort.

 89v Dilluns, a XIIII. En aquest dia los deputats e 
oïdors de comptes, concordes de eleccions, exi-
ren de la casa de la Deputació.
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Folis 1r-97r

aquest dia n’Aloy de Navel partí per anar a Vila-
francha de Penadès, a la Cort, per afers de la 
casa.

 2v Dissapte, a VIIII. En aquest dia n’Aloy de Navel 
retornà, vinent de Vilafrancha, de la Cort.

 3r Dijous, a XIIII. En aquest dia mossèn Berenguer 
de Montpalau partí per anar a casa sua.

Dissapte, a XVI. En aquest dia lo senyor n’An-
thoni dea Mura, vinent de Vilafrancha de Pena-
dès, retornà en Barchinona.

 3v Dimarts, a XVIIII. En aquest dia en Martí Coll, 
porter, partí per anar Alcalà, per afers del Ge-
neral.

 4r Dijous, a XXVIII. En aquest dia en Martí Coll, 
porter, retornà, vinent de Alcalà.

Dissapte, a XXX. En aquest dia mossèn Ffran-
cesch Burguès, deputat, partí per anar a casa 
sua.

 5v Octobre, M CCCC LII

Dissapte, a XIIII. En aquest dia mossèn Beren-
guer de Montpalau, vinent de casa sua, retornà 
en Barchinona.

 6r Dijous, a XVIIII. En aquest dia la senyora reyna 
consort, loctinent del senyor rey, ab acte de 
Cort, revocà lo edicte per la dita senyora rey-
(na) fet a Montçó.

Divendres, a XX. En aquest dia, ans de migjorn, 
mossèn Ffrancesch Burguès, deputat, vinent  
de casa sua, retornà en Barchinonab.

a. de Mura interlineat.
b. en l’assentament corresponent a dimarts, dia XXXI, es lle-
geix ratllat Aquest die foren elegits en consellers de Barchi-
nona los honorables en Ffrancí Carbó, Miquel Dezplà, Jo-
han de Gualbes, Phelip de Ferrera, Jacme Çesavaces.

 1r Any M CCCC LII

Agost
Dissapte, a XVIIII. En aquest dia lo reverend ab-
bat d’Àger partí, aprés dinar, per anar fora Bar-
chinona. En aquest dia los molt reverend e ho-
norables en Bernat Guillem, abbat d’Àger, 
mossèn Berenguer de Montpalau, caveller, e 
mossèn Ffrancesch Burguès, ciutadà de Tor-
tosa, elets en deputats del General de Cathalu-
nya en lo corrent trienni; los honorables mos-
sèn Johana Jofre Sarrahí, canonge cabiscol de 
Gerona, en Johan de Vilalba, donzell, e en Jo-
han Ros, ciutadà de Barchinona, elets en oïdors 
dels comptes del dit General en lo dit trienni; 
tots prestaren sacrament en poder dels reve-
rend e honorables deputats qui exien, e los 
laichs, homenatge en poder del honorable mos-
sèn Arnau Guillem Pastor, caveller, regent la 
vegueria de Barchinona. E semblants sacra-
ment e homenatge, en tant com toque son  
ofici, féu e prestà misser Ffrancesch Marquilles, 
en lo dit corrent e següent triennis elegit en as-
sesor e advocat del dit General.

Dilluns, a XXI. En aquest dia retornà mossèn 
l’abbat d’Àger.

Dimarts, a XXII. En aquest dia mossèn Johan Jo-
fre Sarrahí, oïdor de comptes, partí per anar a 
casa sua.

 2r Setembre, any M CCCC LII

Dissapte, a II. En aquest jorn n’Anthoni de 
Mura partí per anar a Vilafrancha de Penadès, 
per fer citial e fornir los apartaments de la Cort.

Dimarts, a V. En aquest dia mossèn Johanb Jo-
fre Sarrahí retornà, vinent de casa sua. En 

a. Johan interlineat.
b. Johan interlineat.
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Dijous, a II. En aquest dia lo reverend abbat 
d’Àger partí per anar vers les parts de Gerona.

Divendres, a III. En aquest dia, circa migjorn, 
mossèn Berenguer de Montpalau partí per anar 
a Vilafrancha, per visitar la senyora reyna.

Dilluns, a VI. En aquest dia mossèn Berenguer 
de Montpalau, vinent de Vilaffrancha, retornà 
en aquesta ciutat.

 8r Dissapte, a XVIII. En aquest dia lo reverend 
mossèn l’abat d’Àger, vinent de les parts de 
Gerona, retornà en aquesta ciutat.

 8v Dimenge, a XVIIIIo. Aquest die fonch celebrada 
la primera missa novella en la capella novament 
construïda, en l’ort de la Lotge de Barchinona, 
per los hòmens qui vulgarment se diuen de la 
gabella de la buscha.

Dimecres, a XXII. En aquest dia mossèn Beren-
guer de Montpalau, deputat, partí per anar en 
Vilafrancha de Penadès, per sos afers. Ítem, lo 
dit o en aquest dia mossèn Johan Jofre Sarrahí 
partí per a Gerona, a casa sua.

Dijous, a XXIII. En aquest dia mossèn Beren-
guer de Montpalau retornà en aquesta ciutat.

Divendres, a XXIIII. En aquest dia partí en Pau 
Messaguer per anar a Vilafrancha de Penadès, 
per afers del General. En aquest dia, en la vila 
del Arbós, passà d’aquesta vida en Luís de Mi-
ravalls, qui ere hun dels sobreguardes del Ge-
neral.

 9r Dissapte, a XXV. En aquest dia en Pau Messa-
guer retornà en Barchinona.

Dijous, a XXX. Ffesta de sent And(r)eu, apòstol. 
Aquest jorn foren elegits en consellers de 
Barchinona los honorables en Ffrancí Carbó, 
Miquel Dezplà, Johan de Gualbes, Phelip de 
Fer rera, Jacme Çesavaces.

 10r Deembre, M CCCC LII

Dijous, a VII. En aquest dia mossèn Johan Jofre 
Sarrahí, retornant de casa sua, entrà en Barchi-
nona.

 11r Dimarts, a XVIIII. En aquest dia en Johan Elic-
sén, hoste de correus, prestà sacrament e home-
natge.

Dijous, a XXI. En aquest dia mossèn Ffrancesch 
Burguès, deputat, partí per anar a casa.

1453  12v Janer, any M CCCC LIII

Dimecres, a X. En aquest dia, aprés migjorn, 
partí mossèn Berenguer de Montpalau per  
anar a la senyora reyna, no per afers de la  
casa.

 13r Dimenge, a XIIII. En aquest dia mossèn Ffran-
cesch Burguès, retornant de casa sua, entrà en 
Barchinona.

 13v Dilluns, a XXII. En aquest jorn mossèn Beren-
guer de Montpalau, retornant de casa sua, en-
trà en Barchinona.

Dijous, a XXV. En aquest dia la senyora reyna, 
vinent de Vilafrancha de Penadès, entrà en 
Barchinona.

 16v Ffebrer, M CCCC LIII

Dimarts, a XIII. Festum Carniprivii.

 17r Dimecres, a XXI. En aquest dia los reverend e 
molt honorables deputats provehiren en Gas-
par Bessó, ferrer, per fferrer de la casa del Ge-
neral, axí que lo dit Gaspar sie ferrer del dit  
General e face les obres necessàries per lo  
dit General, pertanyents o de son ofici. En 
aquest mateix dia los dits deputats, imfor - 
mats que·n Johan Grellera, boter, ultra XXV 
anys ha servit a les fustes del General de ofici  
de boter, provehiren que lo dit Johan serves - 
cha del dit ofici, no obstant que·n Jacme Ro-
ger, portadorer, ne haje obtenguda certa pro-
visió, la qual volgueren quant a les altres  
coses romandre en sa forçaa, e en quant al dit 
ofici de boter, si lo dit Jacme previurà al dit  
Johan, la dita provisió no sie derogada en lo  
dit ofici.

Dissapte, a XXIIII. En aquest dia lo reverend 
mossèn l’abbat d’Àger partí per anar vers Ge-
rona, per les sposalles de son frare.

 18r Març, M CCCC LIII

Dilluns, a V. En aquest (dia) partí n’Aloy de 
Navel per anar a Vich, tramès per los de- 
putats.

 18v Divendres, a VIIII. En aquest dia n’Aloy de 
Navel, retornant de Vich, entrà en Bar- 
chinona.

 19r Dimecres, a XIIII. En aquest dia mossèn l’abat 

a. força interlineat.
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[1453 ] d’Àger, retornant de les parts de Gerona, entrà 
en Barchinona.

Dilluns, a XVIIII. En aquest dia passà d’aquesta 
vida en Johan de Vilalba, oïdor de comptes.

 19v Dimenge, a XXV. Ramis Palmarum.

 20r Dimecres, a XXVIII. En aquest dia lo honorable 
mossèn Ffrancesch Burguès, deputat, partí per 
anar a casa sua.

 20v Abril, any M CCCC LIII

Dimenge, lo primer d’abril. Festum Pasche.

Dimarts, a III. En aquest dia mossèn Johan Jo-
fre Sarrahí, oïdor de comptes, partí per anar a 
casa sua, en Gerona.

 21v Dimenge, a XV. En aquest dia mossèn Ffran-
cesch Burguès, retornant de casa sua, entrà en 
aquesta ciutat.

 23r Maig, any M CCCC LIII

Dilluns, VII. Aquest dia mossèn Johan Jofre 
Çar rahí, oïdor de comptes, retornant de casa 
sua, entrà en la present ciutat.

 23v Dimarts, a VIII. Aquest jorn partiren de la plaja 
de la mar de Barchinona, ab la galera d’en Ant-
honi de Vilatorta, mossèn Bernat Fivaller e 
mossèn Pere Johan de Sentcliment, missatgers 
tramesos per la ciutat de Barchinona al senyor 
rey, qui era en Nàpols, per notificar-li com 
mossèn Galceran de Requesens, portantveus de 
governador en Cathalunya, no tement Déu ne 
la correcció mundenal, en gran menyspreu del 
sagrament e homenatge per ell prestats, trenca-
va los privilegis de Barchinona e altres libertats 
de la terraa.

 24v Diumenge, a XX. Festum Pentecostes.

 25r Dijous, a XXXI. Festum Corporis Christi.

 26r Juny, any M CCCC LIII

Dijous, a VII. En aquest dia mossèn Johan Jofre 
Çarrahí, oïdor de comptes, retornant de casa 
sua, entrà en aquesta ciutat.

 27r Dissabta, a XXIII. En aquest dia partí lo honora-
ble mossèn Johan Jofre Serrahí, oïdor de comp-
tes, per anar a Gerona.

a. a continuació ratllat axí com si fossen un tros de pa 
blanch.

 28r Juliol, any M CCCC LIII

Dijous, a V. En aquest dia misser Johan Jofre 
Sarrahí, retornant de Geronaa, entrà en Bar-
chinona.

 28v Dimecres, a XI. En aquest jorn lo reverend 
mossèn l’abbat d’Àger partí, per anar per sos 
afers, vers les parts de Gerona.

 29v Dissabte, a XXI. Aquest dia vench correu de 
Jènova, qui comptà que lo gran turch havie 
pres Contestinoble, lo qual gran temps havie 
tenie assetjat per mar e per terrab.

Diluns, a XXIII. En aquest dia partí en Johan 
Martí, porter, tramès per los deputats vers les 
parts de Tortosa e de Ulldecona.

 30v Agost, any M CCCC LIII

Dimecres, lo primer. En aquest dia en Johan 
Martí, porter, retornant de les parts de Tor - 
tosa e de Ulldecona, entrà en aquesta ciutat.

 32r Dimecres, a XXII. En aquest jorn lo reverend 
mossèn l’abbat d’Àger, retornant de les parts 
de Gerona, entrà en Barchinona.

Dimenge, a XXVI. En aquest dia partí en Jo -
han Martí, porter, per anar al comte de Car-
dona, per afers del General.

 32v Dimecres, a XXVIIII. En aquest dia en Johan 
Martí, porter, retornant del comte de Car - 
dona, entrà en aquesta ciutat.

 34r Septembre, any M CCCC LIII

Dijous, a XIII. En aquest dia los reverend e 
molt honorables deputats provehiren en  
Ffrancesch Bergés, pintor, de ésser cortiner e 
pintor de la casa del General.

 35v Octobre, M CCCC LIII

Diluns, primer. En aquest dia la senyora rey  - 
na, consort e loctinent general del senyor rey, 
licencià la Cort que celebrave als cathalans  
en lo monastir de Sancta Anna de Bar- 
chinona.

a. a continuació ratllat retornà.
b. a continuació ratllat Aprés, per moltes vies se és refer-
mada la dita nova, e és cert que un jenovès apellat Johan 
Longo Justinià ha trehida e venuda la dita ciutat al dit turch. 
Alguns jorns aprés vench nova, per via de Roma, com jassia 
los turchs fossen entrats sus de XXX mília dins la dita ciutat 
de Costanti, però los grechs, qui eren dins, prengueren gran 
ànimo e·ls ne lençaren per força d’armes. Deo gracias.
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[1454 ]Disssabte, a VI. Aquest dia partí mossèn Johan 
Joffre Sarrahí per anar a Gerona.

 36r Dimarts, a VIIIIo. En aquest dia, de matí, la se-
nyora reyna, ab voluntat del senyor rey, partí 
per anar en Castella. E may pus tornà en Bar- 
chinona.

 36v Divendres, a XVIIIIo. Loctinència de mossèn Re-
quesens. Aquest die mossèn Galceran de Re-
quesens, portantveus de governador en Catha-
lunya, acompenyat de misser Johan Pagès, 
vici-canceller, del comte de Cardona, del ves-
comte d’Illa e d’en Grisogo Andreu Sentelles, e 
de molts mercaders, artistes, manestrals e altres 
qui vulgarment se appellaven los hòmens de la 
gabella de la buscha, partint del palau menor, 
qui és prop la volta dels Leons, anà a la Seu e, 
com fonch alt dins les retxes del altar major, féu 
legir una provisió del senyor rey contenent en 
efecte com lo dit senyor l’avia creat son locti-
nent general de Cathalunya, donant-li molt 
gran e ample potestat, e entre les altres coses li 
dave poder de celebrar Corts. E, publicada la 
dita provisió, ell se girà e resignà l’ofici de por-
tantveus de governador en mans d’en Andreu 
Cathalà, loctinent del tresorer del senyor rey, e 
puys per sa pròpria auctoritat, sens requesta 
d’algú, ell se acostà al altar major e aquí ell jurà 
tenir e servar privilegis, leys, constitucions, 
usos e costums, etcètera, no contrestant que 
ans de son jurament li fos protestat per los ho-
norables consellers de Barchinona e per los re-
verend e honorables deputats de Cathalunya, 
al·legants-li com ell no podie ésser loctinent e 
que açò era contra constitucions de Cathalunya 
e leys de la terra; però ell, qui ja de molt temps 
abans s’era agabellat ab los dits hòmens de la 
buscha, no curant de lurs protests ne leys ne li-
bertats, rompent-ho tot, jurà e usà del dit ofici 
de loctinènciaa.

 40r Noembre, any LIII

Divendres, a XXX. Festa de sent Andreu. Aquest 
die mossèn Galceran de Requesens, qui, contra 
constitucions e capítols de Cort de Cathalunya, 
se intitulava loctinent de senyor rey en lo prin-

a. a continuació ratllat a despit lur; en l’assentament corres-
ponent a dimecres, dia XXXI, es llegeix ratllat Sent Andreu. 
Aquest die mossèn Galceran de Requesens, portantveus de 
governador de Cathalunya, jassia ell se intitolàs loctinent de 
rey contra forma de constitucions de Cathalunya, poch te-
ment Déu ne res del seu, trencant los privilegis de Barchino-
na, los quals ell havia solemnament jurats ab sagrament e 
homenatge, per sa pròpria auctoritat, elegí e nomenà per 
consellers e regidors de la ciutat de Barchinona los següents, 
qui·s eren agabellats ab los pobles menuts, vulgarment ap-
pellats de la buscha: primo, en Ffarrer de Gualbes, ciutadà, 
Jofre Sirvent, mercader, Pere Torrent pus jove, ciutadà, Va-
lentí Gibert, mercader, Thomàs Pujada del Born, mercader.

1454
*

cipat de Cathalunya, a instància e requesta dels 
hòmens vulgarment apellats de la gabella de la 
buscha, dels quals ell era cap, rompé lo privilegi 
que la ciutat de Barchinona ha de elegir aquesta 
jornada V prohòmens en consellers de Barchi-
nona, en aquest manera, que lo jorn proppas-
sat, vigília de sent Andreu, ell féu fer manament 
als consellers e a quascú dels qui aquell any 
eren del Consell de C Jurats que, sots pena de X 
mília florins, lo sendemà, ço és, lo jorn [de] 
sent Andreu, no gosassen entrar en la casa de la 
ciutat ne axí po [...] procehissen en fer elecció 
alguna; e, de fet, aquell die la dita casa stech 
tencada. E, com vench lo deprés dinar, lo dit 
loctinent se féu venir al palau menor reyal, qui 
és prop la volta dels Leons, molts dels dits bus-
caris, e aquí ell, per sa pròpria auctoritat, ano-
menàa per consellers los V següents: Ffarrer de 
Gualbes, Jofre Sirvent, Pere Torrent, Valentí 
Gibert e Thomàs Pujades, menor de dies, qui 
stà al Born.

 41r Deembre, any LIII

Dijous, a XIII. Aquest dia misser Johan Jofre 
Çar rahí, retornant de Gerona, entrà en Bar-
chinona.

 41v Diluns, a XVII. Aquest dia partí an Martí Coll, 
porter, per anà a Ylla.

Dijous, a XX. Aquest dia partí mossèn Ffran-
cesch Burguès, deputat, per anar vers Tortosa.

 42r Diluns, a XXIIII. Aquest dia retornà an Martí 
Coll de la vila de Ylla, hon era anat per afers del 
General.

Dimarts, a XXV. Nadal del any M CCCC LIIII.

 43r Janer del any M CCCC LIIII

Dimecres, a II de janer. Aquest jorn passà d’esta 
vida lo discret en Bernat Noves, notari e scrivà 
major del ofici de Deputació del General de 
Cathalunya, a les X hores, ans de migjorn.

Divendres, a IIII. Aquest die los creuats de Bar-
chinona, qui valien XV diners, ab veu de pública 
crida, foren pujats a XVIII diners, e que lo florí 
d’Aragó, qui valia XI sous, córraga e sie billó. E 
açò·s féu a instància dels hòmens vulgarment 
appellats de la buscha, e valie’s de matí lo 
march del argent LXXXVIII sous e, d’aprés dinar 
de aquest mateix die, valech CVIII sous lo 
march. E la cortera del forment valia X sous, lo 
corter del vin vermell se venia a VI diners o a 

a. anomenà interlineat.

*
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[1454 ] VIII, la lliura de la carn se tallava a XIIII dinersa, 
enclosos tres diners que·y havia de imposició. 
En aquest dia de IIII de janer, los molt reverend 
e honorables en Bernat Guillem, abbat d’Àger, 
mossèn Berenguer de Muntpal(a)u, cavaller, 
ensemps ab lo honorable en Ffrancesch Bur-
guès, ciutadà de Tortosa, absent de la ciutat de 
Barchinona, deputats del General de Cathalu-
nya, residents en Barchinona; e los honorables 
en Johan Jofre Serraý, canonge e cabiscol de la 
Seu de Gerona, e en Johan Ros, ciutadà de la 
dita ciutat de Barchinona, oïdors dels comptes 
del dit General, ensemps ab lo honorable en Jo-
han de Vilalba, donzell, deffunt, e succehint lo 
dit Johan Ros en loch e absència del dit honora-
ble en Ffrancesch Burguès, deputat, e absent 
com dit és, concordablament delliberaren, or-
dinaren e provehiren que, vagant lo offici de 
scrivà major del offici de la Deputació [per] 
mort d’en Bernat Noves, notari, e fins que per 
los dits reverend e honorables deputats e  
oïdors de comptes [...] sia altrament provehit, 
lo dit offici de scrivà major sia regit per los aju-
dants de la dita scrivania, [e] són en Johan Ja-
ner, Jacme Çafont e Anthoni Lombard, nota-
ris, als quals fonch donat càrrech e feta comis - 
sió que puguen spatxar letres e cauteles, cloure 
àpocas e fer totes altres scriptures e actes qui·s 
pertanguen al dit offici de scrivà major. Los 
quals dits Johan Janer, Jacme Çafont e Anthoni 
Lombard prestaren sagrament [en] poder del 
dit mossèn l’abbat, e homenatge en poder del 
dit mossèn Muntpalau, de haver-se bé e leyal-
ment, etcètera, presents per testimonis en Pere 
de Saldanya e Martí Coll, porters del senyor rey 
deservints al dit offici de Deputació. E mana - 
ren a mi, Pau Messaguer, notari e hun dels mi-
nistres del dit General, qui de la mia mà he feta 
la present scripture, ne fesb deguda e pertinent 
continuació. E lo dit dia matex en Fferrer  
Eymerich, scrivent, provehit per los dits reve-
rend e honorables deputats e oïdors de comp-
tes de ésser lo scrivent del officic de la dita scri-
vania e del scrivà ma< jo >jor de aquella, prestà 
semblants sagrament e homenatge en poder 
dels dits reverend e honorables deputats, pre-
sents los dessusdits testimonis e mi, dit Pau 
Messaguer, notari.

Dissabte, a V de janer. Aquest dia partí lo hono-
rable mossèn Johan Joffre Çarrahí, hun dels  
oïdors de comptes del dit General, per anar a 
Gerona.

 43v Dimarts, a VIII de janer. Aquest dia fon presen-
tada per los reverend e honorables deputats al 

a. a continuació ratllat la lliura.
b. fes interlineat.
c. a continuació ratllat de scrivà major.

magnífich mossèn Galceran de Requesens, loc-
tinent del senyor rey en lo principat de Catha-
lunya, una suplicació e requesta feent per lo 
muntament fet dels croats, qui valien XV di -
ners, a XVIII diners, la qual és registrada in re-
gestro litterarum sub dicto kalendario.

Dijous, a X de janer. Aquest dia retornà mossèn 
Johan Jodre Çarrahí de Gerona.

 44v Dijous, a XXIIII de janer. Aquest dia retornà 
mossèn Ffrancesch Burguès de Tortosa.

 46r Ffabrer del any M CCCC LIIII

Dijous, a VII de ffabrer. Aquest dia n’Aloy de 
Navel, de ordinació dels honorables deputats 
féu anar an Joan Martí, porter, a la vila de Bagà 
per fer pagar al arrendador l’arrendament.

Dilluns, a XI. Aquest dia, a VIII hores aprés mig-
jorn, passà d’esta vida en l’altra en Guillem 
Galí, guarda del General en la plaja de la mar de 
Barchinona. Aquest dia retornà an Joan Martí 
de la vila de Bagà.

Dimarts, a XII. Festa de sancta Eulàlia. Aquest 
die començà de sonar tres batallades lo seny de 
les hores, la hora con leven Déu a la Seu, car de 
primer se solia fer ab la squella vedada ten sola-
ment. E féu-se per ordinació d’aquén feta per 
los honorables vaguer e batle e consellers de 
Barchinona. E lo die proppassat fonch-ne feta 
crida que com sentirien sonar les dites III bata-
llades tothom se agenollàs, e donaren-hi XXXX 
dies de perdó.

 46v Dimecres, a XIII. Aquest die los reverend e ho-
norables senyors de deputats e oïdors de comp-
tes del General de Cathalunya provehiren en 
Miquel de la Cova del ofici de guarda de mar de 
la plaja de Barchinona, lo qual vagava per mort 
d’en Guillem Galí, qui derrerament obtenia 
aquell. E prestà sagrament e homenatge de ha-
ver-se bé e leyalment, etcètera.

 48r Març del any mil CCCC LIIII

Dimarts, a V. Carnestoltes.

Dimecres, a VI. Primer die de Coresma.

 48v Dicmenge, a X. Primer dicmenge de Quaresma.

 49r Dicmenge, a XVII. Segon digmenge de Qua-
resma.

 49v Dicmenge, a XXIIII. Terç dicmenge de Qua-
resma.

*
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[1454 ]Dilluns, a XXV. Anunciatio Beate Marie.

 50r Dijous, a XXVIII. Aquest dia partí mossèn l’ab-
bat d’Àger per anar a Gerona, per rahó del ab-
badiat de Sanct Johan çes Abbadesses.

Dicmenge, a XXXI. Quart dicmenge de Qua-
resma.

 50v Abril, any M CCCC LIIII

Dimarts, a II. Aquest dia, retornant mossèn 
l’abbat, òlim de Àger, are de Sanct Johan çes 
Abbadesses, entrà en la present ciutat.

 51r Digmenge, a VII. Quint dicmenge de Qua-
resma.

Dimarts, a VIIIIo. Aquest dia partí mossèn 
l’abbat per anar a Sanct Johan çes Abbadesses.

 51v Dicmenge, a XIIII. Lo dicmenge del Ram. 
Aquest jorn se perlongà de la plaja de la mar  
de Barchinona la calavera que patronajava  
mossèn Bernat Çaplana, ab la qual se recullí 
misser Pere Miquel, doctor en decrets, mis-
satger tramès al senyor rey en lo reyalme de  
Nàpols per los reverend e honorables depu - 
rats, sobre los afers dels hòmens vulgarment 
appellats de la buscha, qui·s metien a fer pro-
tests e requestes contra los dits reverend e ho-
norables deputats, per rahó del muntament  
de les monedes fet a IIII de janer proppassat.

 52r Dicmenge, a XXI. Pasca Resureccionis Domini 
Nostri Jhesuchristi.

Dimarts, a XXIII. Ffesta de sanct Jordi.

Dijous, a XXV. Ffesta de sent March.

 54r Maig, any LIIII

Dijous, a XVI de maig. Aquest dia partí mos -
sèn Ffrancesch Burguès, deputat, per anar a 
Tortosa, a casa sua. Lo dia mateix, retornant 
mossèn l’abbat de Sanc Johan çes Abbadesses, 
entrà en Barchinona.

 55r Digmenge, a XXVI de maig. Aquest dia partí mos-
sèn Johan Jofre Çarrahí per anar a Gerona.

Dijous, a XXX de maig. Ffesta de Ascenció.

 55v Juny, any mil CCCC LIIII

Divenres, a VII. Aquest jorn partiren lo ho-
norable n’Aymerich de la Via e en Johan Ça-
font, mestre de cases, trameses per los reve - 
rend e honorables deputats a Perpenyà, per 

regonèxer quines obres mencaven a fer en la 
casa que·l General ha feta construir en la dita 
vila.

 56r Dicmenge, a VIIIIo. Ffesta de Sincogesme.

Dimecres, a XII. Aquest die lo honorable en 
Ffrancesch Xetantí féu varar la sua calavera, la 
qual havia feta fer dins la Draçana reyal de Bar-
chinona.

 56v Dimarts, a XVIII. Aquest dia retornà mossèn 
Ffrancesch Burguès, deputat, de Tortosa.

Dimecres, a XVIIIIo. Aquest dia vench lo hono-
rable mossèn Johan Joffre Çarrahí, hun dels  
oïdors de comptes del dit General, de Gerona.

Dijous, a XX. Festum Corporis Christi.

 57r Dissabte, a XXII. Aquest dia vench lo honorable 
n’Aymerich de la Via de Perpenyà, hon era anat 
de ordinació dels deputats.

Dilluns, a XXIIII. Sanct Johan Baptista.

 57v Dissabte, a XXVIIIIo. Sanct Pere. Aquest dia de 
sanct Pere partí lo honorable mossèn Johan Jo-
fre Ça-rahí, canonge de Gerona, per anar la via 
de Leyda, per fets seus propris. Aquest die lo 
honorable en Jacme Carbó féu verar la sua cala-
vera, la qual havia feta fer dins la draçana reyal 
de Barchinona.

 58r Juliol del any mil CCCC LIIII

Dimecres, a III. Presa de possessió. Aquest dia 
arribaren en la plaja de la mar de Barchinona les 
caravel·la e galiota que Barchinona, dies havie 
passats, havien armades per gordar la costa de 
enamichs e cossaris. E manaren la galea de Pa-
rosso, cossari florentí, la qual lo digmenge 
proppassat havien presa a la Dregonera, en la 
ylla de Mallorques; e fon-hi pres lo dit Parosso, 
capità, e molts altres hòmens de cap qui havien 
dats de grans dans en aquesta ciutat e per tota 
la costa. Morí lo dit Parosso a la presó del veguer 
de Barchinona.

 58v Dimecres, a X. Festa de sent Christòfol. Aquest 
jorn se perlongaren de la plaja de Barchinona 
per anar en Nàpols e en levant les naus que pa-
tronejen los honorables en Ramon Dezplà e en 
Melchior Mates, mercader, ciutadans de Bar-
chinona.

Dijous, a XI. Aquest dia los senyors deputats 
provehiren de guarde en lo portal de Sanct Da-
niel, durant la absència d’en Johan Pujol, an 
Barthomeu Nadal.
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[1454 ]  59r Divendres, a XII. Aquest die, venint de Nàpols, 
arribà en la plaja de Barchinona la galeassa d’en 
Johan Bertran, ab la qual vengueren mossèn 
Barthomeu de Reus, sacretari dels senyor rey, 
mossèn Berenguer Lull e altres, entre·ls quals 
fonch mossèn Arnau de Vilademany, qui ab la 
dita galera vench de Mallorques, on havia stat 
per governador algun temps.

Dilluns, a XV. Aquest dia vench lo honorable 
mossèn Johan Çarrahí de les parts de Leyda e 
de Tortosa, hon era anat per sos afers.

 59v Dilluns, a XXII. Aquest die passà d’esta vida lo 
il·lustre don Johan, rey de Castella, en la vila de 
Valladolit, del dit regne.

 60r Dimarts, a XXX. Aquest dia la senyora reyna, qui 
és en Castella, ab sa letra avisà los deputats de la 
mort del dit rey de Castella. Aquest die se per-
longuaren de la plaja de Barchinona les dues ca-
laveres patronajades per los honorables en 
Ffrancí Xetantí e Jacme Carbó, ciutadans de la 
dita ciutat, que anaven en Nàpols e en Sicília.

 60v Agost, any M CCCC LIIII

Dijous, lo primer. Aquest die lo il·lustre don 
Johan, rey de Navare, ans de hora de dinar, en-
trà en Leyda. E aquest mateix jorn, aprés dinar, 
li fonch presentada una provisió del senyor rey 
ab la qual, primerament e ans de totes coses, re-
vocava la loctinència general de tots sos re gnes 
e terres daçà mar per ell fins açí feta, axí a la se-
nyora reyna, muller sua, com a altres qualsevol. 
E, de nou, constituïa e creava son loctinent en 
tots los dits seus regnes e terres daçà mar lo dit 
rey de Navarra, lo qual jurà tenir e servar les leys 
de la terra, etcètera, sens emperò requesta de 
algú. E aquest die convocà Corts als cathalans, 
jassia tot açò fos contra constitucions de Catha-
lunya, com en aquest Principat no puscha haver 
loctinent de rey, ne algú no pot convocar 
Corts, sinó la sola persona del senyor rey.

 61r Divenres, a VIIIIo. Aquest dia partí mossèn Jo-
han Ros per anar Alella, a la torra sua.

 61v Dimarts, a XIII d’agost. Aquest die los conse-
llers de Barchinona feren celebrar gran aniver-
sari e cors present en la Seu de Barchinona, ab 
capell ardent e altres serimònies reyals, per lo 
rey de Castella, e foren-hi covidats los deputats, 
qui·y anaren, e per semblant hi foren covidats 
los covents dels frares e de les monjes de la dita 
ciutat. E és feta ací memòria com les monges de 
Valldonzella respongueren, en aquells qui les 
covidaven de part dels consellers, com elles  
no·ls havien per consellers e, per consegüent, 
que no·y volien ésser; e, de fet, no·y vengueren 
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monges de nengun monestir, e fonch-ne causa 
la differència qui en aquest temps concorria de 
la gabella de la buscha.

Dijous, a XV. Aquest dia tornà mossèn Johan 
Ros de la sua torra.

 62v Dilluns, a XXVI. Aquest dia tornà mossèn Johan 
Jofre Çarrahí de Gerona, e vench elet en sín-
dich del Capítol de Gerona per entrevenir en 
les Corts convocades per lo rey de Navarra.

Dimarts, a XXVII. Principi de Corts. Aquest die 
lo reverend archabisbe de Terragona, canceller 
del senyor rey, sech en la Cort congregada en 
lo Capítol de la Seu de Barchinona, e preposà 
dient que ell havia reebuda una letra del rey de 
Navarra, loctinent del senyor rey, que ell, occu-
pat de altres negocis molt arduus, no podie és-
ser ací, en Barchinona, lo die present, en lo 
qual havia convocada la present Cort, manant-
li que porrogàs aquella. E, de fet, ell, dit archa-
bisbe, la prorogà fins al XIIèn. die de setembre 
primervinent. E, feta la dita proposició, tots los 
tres braços protestaren, donant cèdules en 
scrits com lo dit rey de Navarra no podia cele-
brar Corts, etcètera.

 65v Octobre del any mil CCCC LIIII

Divenres, a IIII. Ffesta de sent Ffrancesch. 
Aquest die, hora del seny de la Avemaria, entrà 
en la ciutat de Barchinona lo il·lustre don Jo-
han, rey de Navarra, per continuar la Cort, la 
qual havia convocada com a loctinent general 
del senyor rey, jassia contra constitucions de 
Cathalunya, com no·ych pusque haver locti-
nent de rey, e de açò fonch causa la gabella dels 
hòmens de la busqua, qui en aquest temps oc-
corria, e totes les libertats de la terra eren profe-
nades.

Dissabte, a V. E l’andemà, a V d’octubre, en 
l’ora baxa, entrà la la il·lustra reyna de Navarra.

 66v Dimecres, a XVI. Aquest dia n’Anthoni Cartellà 
fon provehit del ofici de cullidor de les genera-
litats en la vila de Sant Feliu de Guíxols, va-
guant per mort d’en Nicholau Oliver.

 69r Nohembre del any mil CCCC LIIII

Divenres, a XV. Aquest dia partí lo honorable 
mossèn Johan Joffre Çarrahí per anar a Gerona.

Dilluns, a XVIII. Aquest dia partí lo rey de Na-
var ra de la ciutat de Barchinona per anar en 
Aragó, e lexà ací la reyna, sa muller, per ço com 
ell devia retornar dins breus dies per continuar 
la Cort.

*
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[1455 ] 70r Dissabte, a XXX. Festa de sent Andreu. Aquest 
die de sent Andreu los V regidors de la ciutat 
de Barchinona, los quals se appellaven conse-
llers, ensemps ab lo Consell de Cent Jurats,  
applegats en la casa de la ciutat per fer elecció 
de consellers, stigueren fins passada una hora 
aprés mijanit que no·s pogueren concordar de 
fer elecció, e foren-ne occasió los hòmens de  
la buscha, qui volien elegir en consellers ar - 
tistes e manestrals, e axí rompé lo privilegi 
aquesta jornada, lo qual ja ara ha un any per 
semblant jornada rompé, per manament que  
lo governador féu a tots los qui eren llavós de 
Consell de C Jurats, que sots pena de X mília 
florins no elegissen. E fonch prorogada la  
dita elecció fins lo primer die de març primer-
vinent.

 71r Deembre

Divendres, a XIII. Festa de sancta Lúcia. 
Aquest die los hòmens qui vulgarment se ap-
pellaven de la gabella de la busca celebraren 
Consell de Cent Jurats en la casa de la ciutat,  
e elegiren per mostaçaf un aragonès apellat  
Gabriel Omedes, e per aministrador de la casa 
del pes un bergadà appellat Luís Gilabert,  
tots hòmens mercantívols.

 71v Dissapte, a XIIII. Aquest dia retornà mossèn 
Johan Joffre Çarrahí de Gerona.

Digmenge, a XV. Aquest die partí lo reverend 
abbat de Sent Johan çes Abbadesses per anar al 
seu abbadiat.

Dijous, a XVIIIIo. Aquest dia passà d’aquesta 
vida n’Anthoni Coll, guarda per lo General en 
la plaja de mar de Barchinona.

 72r Divendres, a XX. Aquest dia partí lo honorable 
mossèn Francesch Burguès, deputat, per anar a 
Tortosa, per tenir ffestes a casa sua.

Dimecres, a XXV. Ffestum Nathalis Domini.

 73r Janer del any 
mil CCCC LV

Dimecres, lo primer die de janer. Ninou.

 73v Divenres, a X. Aquest jorn lo il·lustre don Jo-
han, rey de Navarra, loctinent general del se-
nyor rey, jassia contra constitucions e leys de  
la terra, retornant de les parts d’Aragó, on era 
anat per sos afers, entrà en la present ciutat  
de Barchinona, on ja era la reyna, sa muller,  
per continuar la Cort, la qual havia dies ha  
prorogada fins en aquesta jornada de X de 
janer.
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 74r Dicmenge, a XVIIIIo. Aquest die mossèn Ffran-
cesch Burguès, deputat, retornà de Tortosa, on 
era anat tenir festes.

 75r Dimarts, a XXVIII. Fins en aquest dia inclusive 
ha corregut lo salari de misser Pere Miquel, 
em baxador tramès al senyor rey per lo fet de les 
monedes, per deliberació d’aquén feta per lo(s) 
senyors deputats, continuada en lo libre de De-
liberacions sotz lo dit kalendari.

 75v Ffabrer del any 
M CCCC LV

Dimecres, a V. Aquest die partí de Barchinona 
lo rey de Navarra per anar en Aragó, on era la 
senyora reyna de Aragó, tia del rey de Castella, 
la qual tractava pau e concòrdia entre los dits 
reys de Castella e de Navarra.

 76r Dissabte, a VIII. Aquest dia, retornant mossèn 
l’abat de Sanct Johan çes Abbadesses, entrà en 
Barchinona.

 77r Divenres, a XXI. Aquest dia partí lo honorable 
mossèn Johan Joffre Çarrahí per anar a Gerona.

 78r Març del any 
M CCCC LV

Dissabte, primer de març. Aquest die fonch ce-
lebrat Consell de Cent Jurats per fer elecció de 
consellers e, de fet, los hòmens de la buscha fe-
ren elecció de les persones següents: consellers, 
Ramon Dezplà, ciutadà, Johan Bach, Pere de 
Prexana, mercaders; Ffrancesch Matella, nota-
ri, Jacme Bertran, argenter. E aquest foren los 
primers artistes e manestrals qui may foren 
consellers de Barchinona. Si mal goig tenga de 
la ànima e del cors qui·ls ha elegits ne qui bo·y 
és stat, que jo sé per qui·u dich, que tant se val-
ria metre·y bochs com hòmens de vil condició.

 79r Dissabte, a XV. Aquest jorn entrà en Barchino-
na lo il·lustre don Johan, rey de Navarra, qui 
venia de Saragoça d’Aragó.

 79v Dijous, a XX. Aquest dia fon publicada per los 
lochs acustumats de Barchinona la pau que·l 
senyor rey d’Aragó havie feta ab les comunes 
en Ytàlia, acceptat los janoveses.

 80r Dimarts, a XXV. Aquest die, hora de mijanit, 
passà d’esta vida nostre Sanct Pare, papa 
Nicholau Quint, en Roma.

Divenres, a XXVIII. Aquest die lo il·lustre se -
nyor don Johan, rey de Navarra, prorogà la 
Cort per al XV d’abril.

*
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[1455 ]  80v Abril, any M CCCC LV

Dicmenge, a VI. Ffestum Pasce Resureccionis 
Domini.

 81r Dimarts, a VIII. Aquest die, dues hores passat 
migjorn, fonch elegit en Papa misser Alfonso 
de Borge, bisbe de València e cardenal que era. 
E materen-li nom Calixtus Tercius. E aquesta 
hora se dix que per profecia·s trobave que no 
podie viure pus avant de dehuyt meses, al pus 
larch, la qual cosa fonch falça.

Dicmenge, a XIII. Aquest dia, retornant mossèn 
Johan Jofre Çarrahí de Gerona, entrà en 
Barchinona.

 82r Divenres, a XXV. Aquest dia partí lo honorable 
mossèn Ffrancesch Burguès, deputat, per anar 
a Tortosa, a casa sua.

 84r Maig del any M CCCC LV

Dijous, a XV. Ascencio Domini. Aquest die fo-
ren fetes grans alimares per les sglésies de 
aquesta ciutat, per raó de la nova elecció feta de 
papa Calixti Terç, qui primer se appellava mis-
ser Alfonso de Borge, cardenal e bisbe que era 
de València.

 84v Dilluns, a XVIIIIo. Aquesta jornada començaren 
de anar en lotge los deputats e oïdorsa, e co-
mençaren de fer encantar los drets del General. 
Aquest die, hora d’alba, se perlongaren de la 
plaja de Barchinona les calaveres d’en Ffrancí 
Xetantí e d’en Jacme Carbó, qui anaven en Nà-
pols e en Rodes.

Dissabte, a XXIIII. Aquest dia vench mossèn 
Ffrancesch Burguès, deputat, de Tortosa.

 85r Dicmenge, a XXV. Ffestum Pentecostes.

 86r Juny del any M CCCC LV

Dijous, a XII. Aquest dia partí en Pere Saldanya, 
porter, per anar fer cert manament al senyor 
comte de Cardona.

 86v Dissabte, a XIIII. Aquest dia retornà en Pere 
Saldanya, porter, del senyor comte de Cardo-
na, al qual havien presentat cert manament.

 87r Dicmenge, a XXII. Aquest jorn, hora d’alba, se 
recullí mossèn Galceran de Requesens, por-
tantveus de governador de Cathalunya, ab una 
sua galera qui era en la plaja de Barchinona, per 
anar al senyor rey, qui·l demanava en lo re-

a. a continuació ratllat per.
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yalme de Nàpols. E aquesta hora, per aquesta 
que ell se recullí, féu terratrèmol.

Dilluns, a XXIII. Aquest dia mossèn Berenguer 
d’Ortofà pres la verga de loctinent de governa-
dor, en loch del dit mossèn Requesens e durant 
sa absència.

 87v Dimecres, a XXV. Aquest dia los deputats ana-
ren en Lotge e començaren encantar les bolles 
a moneda corrent, ço és, croat a XVIII diners e 
florí d’or [a] XIII sous. Aquest dia partí an Mi-
quel Vives, defenedor dels drets de les generali-
tats, ab en Jacme Çafont, notari, per anar a Per-
penyà, Puigcerdà e altres parts, per metre 
cullidors en les bolles, les quals no s’eren pogu-
des arrendar. Aquest dia mateix partí lo discret 
an Pau Messeguer, notari, ab en Johan Martí, 
porter, per anar la via de Terragona e altres 
parts, per metre e crear semblants cullidors dels 
propdits. E per semblant rahó lo dit dia partí an 
March Calabuig ab en Johan Soler per anar a la 
Seu d’Urgell, en Pallars, Balaguer e altres parts.

Dijous, a XXVI. Aquest dia partí n’Aymerich de 
la Via ab en Fferrer Aymerich, notari, per anar a 
Gerona e altres parts per comenar les col·lectes 
de les bolles.

Dissabte, a XXVIII. Aquest dia los reverend e ho-
norables an Bernat Guillem, òlim abbat d’Àger 
e are de Sanct Johan çes Abbadesses, mossèn 
Berenguer de Montpalau, cavaller, e en Ffran-
cesch Burguès, ciutadà de Tortosa, deputats 
del dit General; mossèn Johan Jofre Çarrahí, 
canonge e cabiscol de Gerona, e en Johan Ros, 
ciutadà de Barchinona, oïdors de comptes del 
General dessusdit, ensemps ab an Johan de Vi-
lalba, donzell, defunct, tots ensemps concor-
des, nomenaren e elegiren en oïdor de comp-
tes, en loch e per mort del dit Johan de Vilalba e 
per lo restant temps del corrent trienni, lo ho-
norable en Bernat de Guimerà, donzell, domi-
ciliat en la vegueria de Montblanch, lo qual ac-
ceptà la dita elecció e prestà, en la forma 
acostumada, sagrament en poder dels dits de-
putats e homenatge en poder de mossèn Gui-
llem Ramon Çaplana, cavaller, regent la vegue-
ria de Barchinona. E lo propdit dia, presents los 
dits reverend e honorables deputats e oïdors de 
comptesa, lo honorable an Barthomeu Sellent, 
secretari del sereníssim senyor rey e prothono-
tari de la senyora reyna, renuncià als dits officis 
de secretari e prothonotari ab carta testificada 
per an Johan Janer, notari. E, feta la dita renun-
ciació, los dits reverend e honorables deputats e 
oïdors, tots ensemps, provehiren lo dit honora-
ble an Barthomeu Sellent de scrivà major del 

a. a continuació ratllat dessús.
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[1455 ]dit General, en loch e per mort del discret an 
Bernat Noves, quòndam. E per semblant, lo dit 
dia, los dits deputats e oïdors provehiren del 
offici de receptor de les pecúnies provinents 
dels drets d’entrades e exides, per lo sdevenidor 
trienni, lo venerable an Johan Ferrer, ciutadà 
de Barchinona, qui ja havie regit lo dit offici en 
lo trienni are finint. E, axí mateix, provehiren 
del offici de receptor de les pecúnies procehints 
de la bolla de la ciutat e vegueria de Barchinona 
e altres qui no se arrendaran, en les quals no 
siea acostumat haver-hi receptor, an Raphel 
Rafart, mercader, qui en lo dit trienni are finint 
ha regit lo dit offici de receptor. Més avant, lo 
dit dia, provehiren de receptor de les dites pe-
cúnies provenints dels dits drets en la ciutat e 
vegueria de Tortosa, per lo trienni sdevenidor, 
lo venerable an Johan Montornès, ciutadà de la 
dita ciutat de Tortosa, remogut sens nota de 
infàmia alguna an Fferrer de Jonqueres, qui 
aquell dit offici, en lo corrent e are finint trien-
nib, ha regit e tengut.

Dicmenge, a XXVIIIIo. Aquest die nostre Sanct 
Pare, Calixtus Terç, canonitzà en Roma fra Vi-
cenç Ferrer, de la orda de frares preÿcadors del 
convent de València.

 88r Juliol del any M CCCC LV

Dimecres, a II. Aquest dia entrà en Barchinona 
lo reverend bisbe de Vich, venint de Ffrança 
per los afers de les marques.

 88v Dilluns, a VII. Aquest die retornaren los venera-
bles an Miquel Vives e Jacme Çafont, notari, de 
les parts de Rosselló e Conflent.

Divenres, a XI. Aquest jorn tornaren lo discret 
en Pau Massaguer, notari, e en Johan Martí, 
porter, qui eren anats per metre cullidors a Ter-
ragona, Montblanch, Prades e altres lochs.

 89r Dimarts, a XV. Aquest jorn retornaren lo hono-
rable n’Aymerich de la Via e en Fferrer Ayme-
rich del bisbat de Gerona, on eren anats per 
metra cullidors en lo dret de la bolla.

Divenres, a XVIII. Aquest jorn tornaren en 
March Calabuig, garda del General, e en Johan 
Francesch Soler, scrivent, qui eren anats vers 
les parts de Pallars e en altres lochs per metre 
cullidors en lo dret de la bolla.

 90r Divenres, a XXV. Aquest dia entrà en Barchino-
na lo comte de Prades, venint del senyor rey, de 
la ciutat de Rodes e de Roma.

a. sie interlineat.
b. a continuació ratllat aquell.

 90v Agost del any M CCCC LV

Divenres, primer dia d’agost. Aquest die los re-
verend e honorables deputats, no concordes de 
elecció de novells deputats, se enclogueren en 
la casa de la Deputació, e los oïdors de comptes 
per semblant, segons vol lo capítol de Cort.

Dissabte, a II. Aquest dia jurà e prestà sagra-
ment e homenatge acustumats micer Jacme 
Taranau, doctor en leys, qui fon elet per advo-
cat de la casa a V de juliol proppassat.

 94v Setembre del any M CCCC LV

Dilluns, a XXII. Aquest die fonch feta mostra 
per los caps dels oficis e per los hòmens dels 
mantellets per la ciutat de Barchinona. E foren 
entre tots MX ballasters.

 96r Octobre del any M CCCC LV

Dilluns, a XIII. XIII sous florí. Aquest die los mi-
nistres o regidors de la taula del cambi de la ciu-
tat de Barchinona ordonaren que tothom qui 
posàs o levàs florins de la dita taula, que·ls 
prengués a rahó de tretze sous e li fossen rebuts 
a la dita rahó, si n’i volia posar. E aquest for pres 
de continent no solament la ciutat de Barchi-
nona, hoc encara tot lo principat de Cathalu-
nya; e açò no contrestant la crida que lo senyor 
rey havia feta fer a IIII de janer del any M CCCC 
LIIII, ab la qual ordonava que lo florí corragués 
per billó e que no hagués for cert, car del prop-
dit die de IIII de janer M CCCC LIIII fins en 
aquesta jornada, los dits florins eren stats pre-
sos a XIII sous, per ordinació de la [...]a.

 96v Dimecres, a XV. Aquest die passà d’esta vida lo 
discret en Pau Massaguer, notari e ajudant del 
regent los comptes del General de Cathalunya. 
Aquest die los reverend e honorables deputats 
del General de Cathalunya, qui staven dies ha-
via enclosos en la casa de la Deputació per no 
ésser concordes de elecció de deputats, elegiren 
en deputats e oïdors per lo corrent trienni, ab 
rodolins, segons forma a ells novellament do-
nada per la Cort de Cathalunya, qui de present 
se celebre en lo Capítol de la Seu de Barchi-
nona, los honorables mossèn Nicholau Pujada, 
canonge e arthiacha de la Mar de Barchinona, 
mossèn March Dezllor, cavaller de Barchinona, 
Jacme Francesch de Sentceloni, ciutadà de Ge-
rona. E per oïdors de comptes los honorables 
misser Pau Alamany, canonge de Vich, An-
thoni Torrelles, domiciliat a Marthorell, e Ga-
briel Girau, burgès de Perpenyà.

a. text incomplet per ésser retallat el foli pel seu marge inferior.
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[1455 ] Divenres, a XVII. Ista die dicti domini deputati, 
intervenientibus dominis auditoribus compoto-
rum, providerunt de officio adjutoris ordinarii re-
gentis compota Generalis Cathalonie, cum salario 
LXX librarum barchinonensium pro anno, Jo-
hanni Januarii, notario, vacanti per obitum dicti 
Pauli Massageri. Et de officio adjutoris ordinarii 
scribanie majoris habentis onus notandi apocas, 
vacanti per promocionem factam dicto Johanni 
Janer de dicto officio adjutoris ordinarii regentis 
dicta compota qui illud obtinebat, providerunt de 

dicto officio adjutoris ordinarii dicte scribanie 
Anthonio Lombart, notario, cum salario L libra-
rum pro anno. Et eciam providerunt dicto Antho-
nio Lombart de officio procuratoris dicti Gene-
ralis, vacanti per obitum dicti Pauli, cum sala - 
rio XXVII librarum, X solidorum pro anno. Item, 
eciam providerunt Petro Perello, notario, de offi-
cio adjutoris ordinarii dicte scribanie, vacanti per 
promocionem factam de dicto officio dicto An-
thonio Lombart, cum salario annuo XXXV libra-
rum.
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del portal de Sent Anthoni, e los deputats li is-
queren passada la riera qui és dellà la carnesse-
ria dels Sancts; los consellers no li volgueren 
exir. E, com lo rey de Navarra hac reebuda sa fi-
lla, la comtessa, mès-les a la part dreta e ell restà 
a la squerra, e axí entraren fins al portal de la 
Bocaria, e aprés anaren Rambla avall fins al por-
tal de la Draçana, e aprés calaren-se per lo carrer 
Ampla fins a Sancta Maria de la Mar e per lo car-
rer de Montcada, per la Bòria, per la plaça de les 
Cols, per Sent Jacme e per la Depotació, fins al 
palau del bisbe, on posaven lo rey e la reyna.

 3v Dijous, a XX. Aquest jorn hac grans junctes de V 
per V en la plaça del Born. Los primers V foren 
lo comte de Foix, don Alfonso, bastard, fill del 
rey de Navarra, mossèn Johan de Palou, mos-
sèn Johan d’Enbú e en Phelip Alberd. Los al-
tres V foren lo comte de Prades, Nicholau Car-
rós, lo comanador d’Alfambre, mossèn Gui - 
llem Ramon d’Arill e en Johan de Marimon.

Dissabte, a XXII. Aquest dia retornà misser Pau 
Alamany de Vich. Aquest jorn de dissabte, 
aprés dinar, partí mossèn March Llor per anar a 
la sua casa del Llor.

Dicmenge, a XXIII. Aquest jorn lo comte de 
Foig, a soles, tench un rench de júnyer en la 
plaça del Born, e donava un diamant a quascun 
aventurer qui·u fes mils que ell, e donà’n IIII. 
Lo primer donà en Johan Roig, altre·n donà en 
Galceran Dussay, fill d’en Pere, altre donà 
ena... Serra de Leyda e l’altre donà ab mossèn 
Johan d’Enbú. E, ultra açò, lo dit comte de 
Foix donà al dit mossèn Johan d’Enbú un robí 
qui fonch stimat L florins, per ço com ho havia 
fet millor que tots los aventurers.

Dilluns, a XXIIII. Aquest jorn, de matí, tornà 
mossèn March Llor.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 5 mms.
b. a interlineat.

Dietarium triennii multum honorabilium domi-
norum Nicholay Pujada, decretorum doctoris, ar-
chidiaconi de Mari et canonici in ecclesia Barchi-
none, Marchi Dezllor, militis, Barchinone domi- 
ciliati, et Jacobi Francisci de Sancto Celidonio, 
civis Gerunde, deputatorum Generalis Catha-
lonie.

 1r Octobre del any M CCCC LV

Divenres, a XXIIII de octobre. En aquest die 
misser Nicholau Pujadesa, doctor en dacrets, 
arthiaca de Sancta Maria de la Mar e canonge de 
la Seu de Barchinona, mossèn March Dezllor, 
cavaller, domiciliat en Barchinona, e mossèn 
Jacme Sentceloni, ciutadà de Gerona, elets en 
deputats del General de Cathalunya en lo cor-
rent trienni; e misser Pau Alamany, doctor en 
decrets, canonge de Vich, mossèn Anthoni 
Tor relles, donzell, e en Gabriel Girau, burgès 
de Perpenyà, oïdors de comptes del dit General 
en lo dit trienni, tots prestaren sagrament, e los 
lechs, sagramentb e homenatge en poder del 
honorable mossèn Guillem Ramon Çaplana, 
regent la vagaria de Barchinona. E, a dos d’a-
gost sigüent, lo honorable misser Jacme Tara-
nau, elet per advocat, jurà, etcètera.

Dimecres, a XXVIIIIo. Aquest die partí misser 
Pau Alamany per anar a Vich.

 2v Nohembre del any mil CCCC LV

Dilluns, a X. Comte de Foix. Aquest jorn entrà 
en Barchinona lo comte de Ffoix e la comtessa, 
sa muller, filla que és del rey de Navarra. Vench 
acompanyat de molts cavallers e gentils hò-
mens e de molta família; podien ésser a bon ar-
bitre CL de cavall. Isqueren-li molta gent d’o-
nor e entre los altres lo dit rey de Navarra, qui 
isqué entorn XXX passes dallà lo coll de la Creu 

a. Pujades interlineat.
b. sagrament e interlineat.
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[1456 ]  4r Dijous, a XXVII. Aquest die partí mossèn Ga-
briel Girau per anar a Perpenyà.

Divenres, a XXVIII. Aquest die, de matí, entrà 
en Barchinona mossèn Galceran de Requesens, 
portantveus de governador en Cathalunya, qui 
vench, per terra, del senyor rey, qui era en Nà-
pols, per los afers de la buscha. Aquest mateix 
die, una hora passat lo seny de la Avemaria, en-
traren en Barchinona en Miquel de Manresa, 
mercader, e n’Anthoni Bells, argenter, qui en-
semps ab en Ramon Móra, notari, eren anats 
per missatgers al senyor rey en Nàpols, trame-
sos per los pobles menuts de aquesta ciutat qui 
vulgarment se deyen los hòmens de la buscha, e 
romàs malalt per lo camí lo dit Ramon Móra.

Dicmenge, a XXX. Aquest die foren elegits per 
consellers de Barchinona en Bertran Torró, qui 
aprés morí a mala mort, Johan Ça-rovira, 
Ffrancí de Perarnau, botiguer, Narcís Quinta-
na, sucrer, Pere Gallard, vadrier; fonch aprés 
sgarrat.

 4v Deembre del any M CCCC LV

Dimarts, a II. Aquest die, de nit, entrà en Bar-
chinona en Ramon Móra, notari, qui vench, 
per terra, de Nàpols, lo qual ensemps ab en Mi-
quel de Manresa, mercadera, e ab n’Anthoni 
Bells, argenter, era anat per missatger al senyor 
rey en lo dit reyalme, tramès per los pobles me-
nuts qui vulgarment se appellaven de la buscha.

 6r Dissabte, a XX. Aquest jorn partí misser Pau 
Alamany per anar a Vich.

Dimecres, a XXIIII. Aquest dia tornà misser Pau 
Alamany de Vich, on ere anat.

 6v Dijous, a XXV. Nadal.

 7r Janer del any M CCCC LVI

Dijous, primer die de janer. Ninou.

Dimarts, a VI. Aparici.

 7v Dijous, a VIII. Aquest die partí misser Pau Ala-
many per anar a Vich.

 8v Divenres, a XXIII. Aquest die partí mossèn Pere 
Dusay, tramès al senyor rey per los molt hono-
rables deputats, vers les parts del reyalme de 
Nàpols.

 9r Dissabte, a XXXI. Aquest jorn tornà mossèn Ga-
briel Girau de Perpenyà.

a. mercader interlineat
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 9v Ffabrer del any M CCCC LVI

Dimarts, a III. Aquest die tornà misser Pau Ala-
many de Vich.

Divenres, a VI. Aquest die partí en Pere de Sal-
danya, porter, per anar a Gerona ab certes letres 
citatòries dreçades a·n Pere Venrell, Pere Güell 
e altres querelats, a instància del procurador del 
General.

 10r Dilluns, a VIIIIo. Aquest die tornà an Pere de 
Saldanya, porter, de Gerona, on era anat per 
afers del General.

Dimarts, a X. Carnestoltes.

 11v Dimecres, a XXV de ffabrer. Aquest die partí lo 
discret en Ffarrer Aymerich, tramès per los ho-
norables deputats a Gerona, per lo fet de les ta-
lles qui en la dita ciutat se introduïen ab comis-
sió reyal, en gran dan e interès de les gene - 
ralitats.

Dicmenge, a XXVIIIIo de ffabrer. Any de baxest.

 12r Març del any M CCCC LVI

Dijous, a IIII. Aquest die tornà de Gerona en 
Ffarrer Aymerich.

 14r Digmenge, a XXVIII. Pascha.

 15r Abril del any M CCCC LVI

Divenres, a VIIIIo. Aquest dia se féu conclusió 
en la Cort del principat de Cathalunya, la qual 
lo il·lustríssimo rey de Navarra, frare e locti - 
nent general del sereníssimo senyor rey nostre, 
celebrave als cathalans en lo claustre de la Seu 
de Barchinona, de la offerta de CCCC mília flo-
rins ofertsa per la dita Cort al dit senyor ab cer-
tes qualitats, ço és, que lo dit senyor rey d’Ara-
gó per tot lo mes de deembre primervinent 
haje ésser present en lo principat de Cathalu-
nya, e que lo dit rey de Navarra, dins lo dit 
temps, haje a continuar la dita Cort, e lo dit se-
nyor rey nostre, quatre mesos aprés sa bena-
venturada venguda. E que durant aquest temps 
la dita Cort no·s puscha prorogar ne licenciar. 
Notari.

 15v Dijous, a XV. Aquest die, deprés dinar, entrà lo 
comte de Ffoix en la ciutat de Barchinona.

Dissabte, a XVII. Aquest die fonch feta crida pú-
blica per la ciutat de Barchinona que la festa de 
sent Jordi fos colta generalment per tothom, 

a. oferts interlineat, damunt de donadors ratllat.

*
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[1456 ]com la Cort General del principat de Cathalu-
nya, qui de present se celebre en la claustra de 
la Seu de la dita ciutat, ne hagués feta nova-
ment constitució.

 16v Dimarts, a XXVII. Aquest jorn en Jacme Perta-
gàs començà de varar la sua nau, la qual havia 
novament construïda en la plaja de Barchinona 
entre l’abaurador de la Lotge e la font del Àn-
gel de la Fusteria, e trigà’s a verar XLII dies con-
tinus, ço és, fins a VIII de juny primervinent.

Dijous, a XXVIIIIo. Aquest die partí misser Pau 
Alamany per anar a Vich.

 18r Maig del any M CCCC LVI

Dicmenge, a XVI. Cincogesma.

 18v Dicmenge, a XXIII. La Trinitat. Aquest jorn s’ic 
partí lo rey de Navarra per anar a Molin de 
Reig, e tornà la vigília de Corpus Christi.

 19r Dimecres, a XXVI. Aquest die tornà misser Pau 
Alamany de Vich.

Dijous, a XXVII. Corpus Christi. Aquest die de 
Corpus Christi plogué molt e prorogaren la 
processó fins lo dicmenge aprés següent, e no 
la posqueren fer que per semblant plogué, e 
encara lo dilluns. E, com vench lo dimarts aprés 
següent, que comptàvem lo primer de juny, la-
donchs la dita festa fonch celebrada per tothom 
e la dita processó e jochs se feren per tota la 
ciutat.

 19v Juny del any M CCCC LVI

Dimarts, lo primer de juny. Aquest die fonch 
celebrada la festa del Corpus Christi, car per 
pluges no·s era poscuda fer, segons apar dalt, 
sots kalendari de XXVII de maig propassat.

 20r Dimecres, a VIIIIo. Aquest dia partí en Ferrer 
Aymerich, notari, per anar la via de Perpenyà e 
de Salses, per pendra certa informació sobre les 
injúries fetes per en Ffrancí Castelló en persona 
d’en Johan Robiol, guarde en lo pas de Salses.

Dissabte, a XII. Aquest jorn lo rey de Navarra, 
loctinent general del senyor rey, qui celebrava 
Corts als cathalans, prorogà la dita Cort fins a 
XVI d’agost primervinent, no contrestant ço 
que havia promès dessús, sots kalendari de VIII-
Io d’abril proppassat.

 20v Dilluns, a XIIII. Per tant com, entorn VIII o X 
dies ha passats, que moltes gents van dient que 
han vista una stela en lo cel qui llança gran cla-
ror e de la qual procehexen certs raigs vermells 

*

*

semblants a foch, e que aquesta stela se veu 
quascun matí de mijanit fins al sol exit, per ço, 
jo, Jacme Çafont, notari e hu dels scrivans ordi-
naris de la casa de la Deputació del General de 
Cathalunya, huy que és dilluns, a XIIII de juny 
M CCCC LVI, volent veure si és ver ço que·s diu 
de aquesta stela, me són levat entre II e III hores 
passada mijanit e són muntat alt, en la tor ra de 
casa mia. E, de fet, é vista una stela entre grech e 
tremuntana, de la qual procehien grans raigs de 
claror qui partien de la dita stela e signaven en-
tre llebeig e migjorn, e podien haver de larcha a 
bon arbitre de XVIII en XX palms, e d’ample o de 
gros un bon palm, la qual stela e raigs eran fets 
en la manera dessús designada. Déus vulla que 
bon senyal sie, que los hòmens de la buscha, 
qui concorren en aquesta temporada, han tal 
adobada aquesta ciutat que ab poques males 
ventures hauríem prou sobre ço que ja havem.

Dimarts, a XV. Aquest die s’ic partí lo rey de Na-
varra per anar en Aragó. E aquest mateig die, 
aprés dinar, partí mossèn Galceran de Reque-
sens, governador, per anar pendre possessió del 
comdat d’Empúries, lo qual la ciutat de Barchi-
nona, qui·l tenia penyora per L mília florins, ha-
via dat e remès graciosament al senyor rey.

Dijous, a XVII. Aquest jorn partiren en Jacme 
Çafont, notari, e Martí Coll, porter, per anar a 
Sanct Cugat, per presentar una letra reyal, ab la 
qual ere provehit que fos levat e tolt lo dret del 
pont.

Divenres, a XVIII. Aquest dia retornaren los 
propdits de Sant Celoni.

 21r Dissabte, a XVIIIIo. Aquest dia tornà en Fferrer 
Aymerich, notari, de les parts de Perpenyà e de 
Salses.

Dilluns, a XXI. Aquest die, en la nit e algunes 
nits aprés següents, de les VIIIIo hores fins prop 
de les XI, ans de mijanit, fonch vista una sem-
blant stela en lo cel, semblant de aquella qui 
fonch vista a XIIII del present mes, e aquesta 
exia de les parts de mestre e tenia los raigs de-
traç, ço és, vers les parts de exeloch.

Dijous, a XXIIII. Sent Johan.

 21v Dilluns, a XXVIII. Aquest dia partí misser Pau 
Alamany per anar a Vich.

Dimecres, a XXX. Sancta Elizabet. Aquest die 
los consellers feren fer crida ab trompes e tabals 
que, d’aquí avant, tothom fes festa quascun any 

a. a continuació ratllat a bon arbitre.
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[1456 ] lo segon die de juliol, de sancta Elizabet, però 
no·y materen pena o ban algú, sinó pregàries 
simples a tothom generalment de part dels dits 
consellers.

 23r Juliol del any 
M CCCC LVI

Divenres, a XVI. Aquest dia retornà misser Pau 
Alamany de Vich.

 23v Dijous, a XXII. Aquest dia partí en Pere Salda-
nya, porter, tramès al governador, a Golada, 
per lo fet del sacramental de Castelló contra 
Roses.

Divenres, a XXIII. Aquest dia tornà lo dit Pere 
Salda nya de Golada. Aquest die partiren misser 
Arnau Dezmàs e n’Anthoni Lombard, notari, 
tramesos per los honorables deputats a Castelló 
d’Empúries e a Roses, per rahó del sagramental 
de Castelló qui era vengut sobre la vila de  
Roses.

 24r Divenres, a XXX. Crida. Aquest die los conse-
llers de Barchinona, a gran inportunitat dels 
parayres e dels texidors de llana, qui allegaven 
que eren pobres, no contrastant que havien ob-
tengut lo muntament de la moneda que tant 
havien desijat, consellaren a mossèn Guillem 
Ramon Çaplana, regent la vagaria de Barchi-
nona, e a·n Barthomeu Agustí de Massanet, 
batle de la dita ciutat, que fessen publicar certa 
part de una constitució qui fonch feta en l’any 
M CCCC XXII, contenent en efecta que, d’aquí 
avant, algú no matés draps de llana strangers ne 
d’aquells se gosassen fer robes o vestadures, 
sinó de draps solament fets en Cathalunya; e 
jassia la dita constitució prohibís tots draps 
strangers, no solament de llana, ans encara d’or 
e de seda, però ells no feren publicar sinó un 
troç de la dita constitució, la qual per spay de 
més de XXX anys era stada callada e no may fins 
açí publicada ne praticada. E açò feren los dits 
consellers per complaure als pobles menuts de 
la dita ciutat, qui en aquest temps se appellaven 
vulgarment los hòmens de la buscha, qui tots 
dies movien novelles ordinacions. Però en 
Francí de Perarnau, botiguer e conseller l’any 
present, no volgué que tota la dita constitució 
se publicàs ne·s practicàs, per ço com ell tenia 
gran botiga de draps de seda e no·n posquera 
gens vendre, si tota la dita constitució se servàs; 
e, de fet, feren publicar part de la dita constitu-
ció, ço és, prohibint ésser hic tallats ne vestits 
draps de llana stranguers, e no digueren res  
dels draps d’or ne de seda per amor del dit con-
seller. E axí publicaren falçament la dita consti-
tució, car no·n devien tolre ne afegir-hi res ne 
mudar-hi mot ne letra.

*

 24v Agost del any M CCCC LVI

Dilluns, a II. Crida. Aquest die lo batle de Bar-
chinona, ab veu de pública crida, revocà una 
crida que havia feta fer de consell dels conse-
llers de Barchinona a XXX de juliol proppassat. 
E açò féu a requesta dels molt honorables depu-
tats del General de Cathalunya, qui·l n’havien 
request en scrits; altrament, cominaven-lo 
que·l farien publicar per trencador de sagra-
ment e d’omenatge e·l privarien de son ofici, 
juxta forma del capítol de la Cort.

 25r Dicmenge, a VIII. Aquest jorn s’ic partí misser 
Pau Alamany per anar a Vich.

Dimecres, a XI. Crida. Aquest die, de matí, 
mossèn Guillem Ramon Çaplana, òlim regent 
la vagaria de Barchinona, lo qual, regent la dita 
vegaria, era stat request per los molt honorables 
deputats que revocàs la crida sobre la prohibi-
ció dels draps de llana strangers feta de part sua 
a XXX de juliol proppassat, sentint que·l volien 
fer publicar per trancador de sagrament e d’o-
menatge e privat de son ofici, per ço, com havia 
recusat revocar aquella, féu fer crida pública 
que, sots pena de cors e d’aver, algun corrador 
ne trompeta no gosàs fer crida alguna sens li-
cència sua, ne axí poch algú no gosàs scriure, 
ordonar, transladar ne publicar crida alguna 
sots la dita pena; de què·s seguí que aquest die 
matex, volent los deputats fer publicar la dita 
crida, no trobant algun corrador ni trompeta 
qui la gosàs fer o publicar, però ells treballaren 
tant que trobaren dos trompetes; e, no podent 
trobar corrador qui la publicàs ne legidor qui la 
gosàs legir, feren publicar a·n Pere Saldanya, 
uns dels porters, e legir aquella a·n Jacme Ça-
font, notari e hu dels ajudants ordinaris de la 
scrivania del dit General, los quals, començat 
de legir e publicar la dita crida en la plaça de 
Sent Jacme, de continent isqueren ab gran fúria 
de casa de la ciutat lo dit mossèn Çaplana e en 
Johan Ça-rovira, conseller segon, acompanyats 
de molts parayres e altres manestrals buscaris, 
qui a manera de insult levaren de les mans del 
dit Jacme Çafont la dita crida, e materen a ell e 
al porter e los trompetes en la presó ab groces 
cadenes e grillons, de què aprés se seguí que los 
dits honorables deputats feren publicar per los 
caps de les vegaries del principat de Cathalunya 
lo dit mossèn Çaplana per trencador de sagra-
ment e d’omenatge e per privat de son ofici, e 
altres moltes novitats quia se’n seguiren, se-
gons apar en lo procés qui de tots aquest actes 
se féu en la casa de la Deputació del dit General 
en aquest dies.

a. qui interlineat.
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[1456 ]Dijous, a XII. Aquest die de dijous, a XII d’a-
gost, lo honorable en Bernat Barthomeu Fer-
rer, sotz-vaguer e ara regent la vagaria de Bar-
chinona, a requesta de deputats, anà a la presó 
per desliurar los qui lo jorn proppassat eren 
stats presos, e mossèn Çaplana, qui encara 
aportava lo bastó axí pròpriament com si fos va-
guer, donà de grans bastonades als qui eren en 
companyia del dit sotz-vaguer en la scala de la 
presó, e pres lo dit sotz-vaguer, e levà-li lo  
bastó, e mès-lo en la presó ab groça cadena e gri-
llons, e tench-lo apartat en una cambra de la 
dita presó qui s’apella la cambra de Mallorques. 
E les dites coses féu lo dit mossèn Çaplana 
acompanayt d’en Ça-rovira, conseller, e de 
molts manestrals e artistes de la busca, qui los 
demés eren parayres, per lo gran interès que ells 
creyen haver en la crida de la inhibició dels 
draps strangers de llana.

 25v Dissabte, a XIIII. Aquest dia retornà l’onorable 
misser Pau Alamany de Vich.

Dilluns, a XVI. Aquest dia, ja vespre, tornà lo 
senyor rey de Navarra per continuar la Cort.

Dimarts, a XVII. Aquest die lo rey de Navarra, 
loctinent general del senyor rey, manà a·n Ra-
mon de Sentmanat, algutzir seu, que fossen 
trets de la presó e, de fet, féu traure lo honora-
ble en Bernat Barthomeu Ferrer, sotz-vaguer e 
regent la vagaria de Barchinona, en Jacme Ça-
font, notari e hu dels ajudants ordinaris, en 
Pere Saldanya, porter dels molt honorables de-
putats, ena... Ribes, mercader, e los dos trom-
petes qui havien principiada de fer la crida en la 
plaça de Sent Jacme, en la qual publicaven mos-
sèn Guillem Ramon Çaplana, òlim regent la va-
garia de Barchinona, per trencador de sagra-
ment e d’omenatge e per privada persona.

 26r Dijous, a XVIIIIo. Aquest dia partiren en Johan 
Janer e Jacme Çafont, tramesos per los senyors 
deputats.

 26v Dimecres, a XXV. Aquest dia retornà lo discret 
en Johan Janer, notari.

Divenres, a XXVII. Aquest dia retornà misser Ar-
nau Dezmàs de Roses. E lo dia mateix retornà 
en Jacme Çafont.

Dilluns, a XXX. Aquest die, entre VIIIIo e X ho -
res, ans de mijanit, lo rey de Navarra prorogà la 
Cort que com a loctinent general del senyor rey 
tenia, fins a XX de setembre primervinent, e tra-
mès a dir a la Dehuytena de la dita Cort que, 
d’equí avant, no·s ajustassen pus. E açò féu, no 

a. a continuació un espai en blanc d’uns 8 mms.

contrestant hagués promès que no prorogaria 
ne licenciaria la present Cort, ans continuaria 
aquella. E ab tal pacte foren oferts al senyor  
rey los CCCC mília florins, però no se’n tench 
res, segons largament apar dessús, sots kalen-
dari de VIIIIo d’abril del present any.

 27r Setembre del any M CCCC LVI

Dijous, a II de septembre. Aquest dia partí l’o-
norable misser Pau Alamany per anar a Vich, 
per fets seus propriis.

Dilluns, a VI. Aquest dia partí lo honorable 
micer Johan Andreu, tramès per los senyors 
dipputats en Ampurdà e en Rosselló, per affers 
del General.

 27v Dimarts, a VII. Aquest dia partí lo discret en 
Jacme Çafont, notari, tramès per los senyors 
deputats.

Dimecres, a VIII. Jorn de Nostra Dona.

 28r Dilluns, a XIII. Aquest dia retornà lo discret en 
Anthoni Lombart, notari, qui ensemps ab mi-
cer Arnau Dezmàs ere anat a la vila de Roses.

Divenres, a XVII. Aquest dia retornà lo discret 
en Jacme Çafont, notari.

 28v Dicmenge, a XVIIIIo. Aquest dia retornà lo se-
nyor rey de Navarra e intrà en Barchinona, ve-
nint de Gerona, hon ere anat.

Dilluns, a XX. Aquest dia se continuà la Cort 
General de Cathalunya, qui per aquesta jor-
nada havie porrogació. Aquest mateix die de 
dilluns retornà misser Pau Alamany de Vicha.

 29v Octobre del any M CCCC LVI

Dilluns, a IIII. Aquest dia retornà lo honorable 
micer Johan Andreu, qui ere stat tramès per  
los senyors dipputats en Ampurdà e en Ros-
selló.

Dimecres, a VI. Aquest dia partí mossèn March 
Lor per anar al Lor.

 30r Divenres, a VIII. Aquest die tornà mossèn 
March Llor del Llor.

 30v Divenres, a XV. Prorogació de Cort. Aquest 
die lo rey de Navarra, qui com a loctinent ge-
neral del senyor rey celebrava Corts en Barchi-

a. en l’assentament corresponent a dimecres, dia XXII, es lle-
geix ratllat Aquest die partí mossèn Nicholau Pujades per 
anar Alella.
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[1457 ] nona, porrogà aquelles fins a XX de janer pri-
mervinent.

Dissabte, a XVI. Aquest dia partí en March Cala-
buig per anar als safrans.

Dicmenge, a XVII. Aquest dia partí en Anthoni 
Folguers per anar als saffrans.

 31r Dissabte, a XXIII. Festa de la Transladació de 
sancta Eulàlia. Aquest die fonch penjat, sens 
procés, sens defenses e en dia feriat, en Guillem 
Herús, del terme de Terraça, delat de certa re-
sistència, de la qual per justícia ell s’entenia 
molt bé scusar. E manà’l penjar lo rey de 
Navar ra com a loctinent general del senyor rey; 
e açò fonch en temps dels hòmens de la buscha.

 32r Nohembre del any M CCCC LVI

Dimarts, a II de nohembre. Partí lo rey. Aquest 
die, aprés que vespres foren dites, s’ic partí lo 
rey de Navarra, loctinent que era del senyor 
rey, per anar en Aragó.

Dissabte, a VI. Aquest jorn partí mossèn March 
Lor per anar a Montserrat.

 32v Dilluns, a VIII. Aquest die tornà de Montserrat 
mossèn March Llor.

 34r Dimarts, a XXX. Sent Andreu. Aquest die foren 
elegits en consellers de Barchinona Bernat Mi-
quel, Antich Martí, ciutadans; Miquel de Man-
resa, mercader, Johan Vivó, barber, Anthoni 
Pelagrí, baster; obrers, Daniel de Manresa, ciu-
tadà, Barthomeu Belloch, sartra, tots de la 
buscha; e moriren-ne los dos dins aquest any, 
lo hun de glànola, l’altra de exentiri.

 34v Deembre del any mil CCCC LVI

Divenres, a III. Aquest die partí mossèn March 
Llor per anar a Cardona, per sepultura de la 
comtessa de Cardona.

 35r Dimecres, a VIII. Aquest die tornà mossèn 
March Llor de Cardona.

 35v Dilluns, a XIII. Sancta Lúcia. Aquest die fonch 
elegit en mostaçaf de Barchinona en Baltasar 
de Màrgens.

Dissabte, a XVIII. Aquest jorn morí en lo mo-
nestir de Poblet lo reverend mossèn Jacme Gi-
rart, bisbe de Barchinona, e morí de mal de 
cama, e portà-se’n en l’altra món M D florins 
d’or que lo General li havia bastrets.

 36v Dicmenge, a XXVI. Aquest jorn partí lo honora-
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ble mossèn Jacme Francesch de Sentceloni, di-
putat, per anar vers les parts de Gerona e del 
comdat de Empúries ab comissió de sos conde-
putats, e ab ell se’n anaren en Fferrer Aymerich, 
notari, e Martí Coll, porter.

Divenres, a XXXI. Aquest jorn partí misser Pau 
Alamany per anar a Sellent.

 37r Janer del any M CCCC LVII

Dimarts, a IIII. Justícia de Déu, desperte’t, que 
hora par que sie. Aquest die fonch soterrat en la 
ciutat de Mallorca lo Tort Ballaster, qui en dies 
passats havia sucitats los pobles menuts, axí de 
la dita ciutat com encara de la part forana de tot 
lo regne, contra los ciutadans e gent groça de la 
dita ciutat. E, de fet, ab bandera stesa, ab bom-
bardes e altres artellaries, ab gran multitud de 
pageses de la part forana, tench per alguns dies 
assatjada e combaté stretament la dita ciutat, de 
què aprés se seguí que per la dita raó foren 
molts pagessos de la dita ylla e alguns altres de 
la dita ciutat scorterats e penjats, e se’n segui-
ren innumerables dans en aquell regne. Plàcie 
Nostre Senyor que en breu vejam semblant fer 
d’aquells traÿdors qui en aquesta ciutat de 
Barchinona han suscitats los pobles qui vulgar-
ment s’apellen de la gabella de la buscha ea.

Dimecres, a V. Aquest jorn tornà misser Pau 
Alamany de Sallent, a on era anat.

 38r Divenres, a XIIII. Aquest jorn partí misser Pau 
Alamany per anar a Vich.

Dissabte, a XV. Aquest die partí mossèn March 
Llor per anar al Llor.

Dilluns, a XVII. Ffesta de sanct Anthoni. Aquest 
die tornà del Llor mossèn March Llor.

 38v Dimecres, a XVIIIIo. Aquest die los canonges de 
la Seu de Barchinona elegiren en bisbe mossèn 
Bernat de Casasage, canonge e degà de la dita 
Seu, la qual elecció fonch feta per viam Sancti 
Spiritus e hac totes les veus del Capítol nemine 
discrepante.

Dijous, a XX. Aquest die entrà lo rey de Navarra 
per continuar la Cort que ab aquesta jornada 
havia prorogada.

 39r Dimarts, a XXV. Aquest die retornà de Gerona 
mossèn Jacme Francesch de Sentceloni, en 
Ffarrer Aymerich e en Martí Coll, porter, de les 
parts de Roses, Cadaquers e de Garriguella.

a. text inacabat.
b. a interlineat.

***
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[1457 ]Dissabte, a XXVIIIIo. Aquest jorn tornà misser 
Pau Alamany de Vich, a on era anat.

 39v Ffabrer del any 
M CCCC LVII

Dimarts, lo primer die de ffabrer. Aquest dia 
se’n anà a Vich misser Pau Alamany.

 41v Dissapte, a XXVI. Aquest dia tornà mossèn Ga-
briel Girau de Perpenyà.

Dilluns, a XXVIII. Crida. Monedes. Aquest die, 
per virtut de una provisió reyal que los hòmens 
de la buscha havien impetrada del senyor rey, 
fonch feta crida en la ciutat de Barchinona que, 
d’aquí avant, tothom hagués a pendre lo florí 
d’Aragó, axí en remençes de censals com el 
qualsevol altres contractes, a XIII sous, no con-
trastant fins açí fos corregut per billó; e que los 
cambiadors no gosassen pendre per cambiar un 
florí, sinó un diner, e de mig florí, malla. E tot 
açò·s feya per la gran fretura que les gents havi-
en en aquest temps de diners manuts. Aquest 
die retornà de Vich misser Pau Alamany.

 42r Març del any 
M CCCC LVII

Dimarts, primer jorn de març. Carnestoltes.

 43v Dilluns, a XXI. Prorogació de la Cort. Aquest 
jorn lo rey de Navarra, frare e loctinent general 
del senyor rey, prorogà la Cort que celebrava 
als cathalans en lo Capítol de la Seu de Barchi-
nona, d’ací per tot lo mes de juny primervi-
nent.

Dimarts, a XXII. Vaguer. Aquest jorn lo rey de 
Navarra levà lo bastó a mossèn Guillem Ramon 
Çaplana, qui·s deya regent la vagaria de Barchi-
nona; e lo dit senyor, a suplicació de mossèn 
Galceran de Requesens, portantveus de gover-
nador de Cathalunya, comenà’l a mossèn Ar-
nau Guillem Pastor.

Dimecres, a XXIII. Aquest jorn s’ic partí lo rey 
de Navarra e, segons s’ic dix, tirava la via de 
Castella.

 44r Dissabte, a XXVI. Aquest die s’ic partí l’artiacha 
per anar a Lella.

Dilluns, a XXVIII. Aquest die tornà l’artiacha de 
Lella.

Dijous, a XXXXI. Aquest dia partí en Fferrer Ay-
merich, notari, tramès per los senyors depu - 
tats en les parts de Castelló d’Empúries e Ros-
selló.

 45r Abril del any M CCCC LVII

Dilluns, a XI. Aquest dia retornà en Fferrer 
Aymerich de les parts de Castelló e de Rosselló.

 45v Dicmenge, a XVII. Pascha.

 46r Divenres, a XXII. Aquest jorn los molt hono-
rables mossèn Nicholau Pujades, arthiaca de 
Sancta Maria de la Mar e canonge de la Seu de 
Barchinona, mossèn March Llor, cavaller, e en 
Jacme Francesch de Sentceloni, ciutadà de Ge-
rona, deputats del General de Cathalunya, fe-
ren covidar moltes gens perquè feçen honor a la 
festa de sent Jordi, qui serà demà, e venguessen 
en la casa de la Deputació, on la dita festa se de-
via celebrar. E entre los altres hi fonch covidat 
n’Anthoni Palagrí, baster, qui aquest any, en-
semps ab alguns altres semblants seus, era con-
seller de Barchinona; e, no contrestant hagués 
acabar dos basts e a clavar una rebasta, dix que, 
totes feynes postposades, ell hi fóra e, de fet, hi 
fonch ab sons companyons, e entre les altres in-
sígnies que aportà vench ab una bella coltellada 
per la cara, e de tot lo die no la volch posar, per 
honrar la beneyta festa de sent Jordi.

Dissabte, a XXIII. Sent Jordi.

 46v Dilluns, a XXV. Sent March. Aquest die foren 
elegits en cònsols de la Lotge de la mar de Bar-
chinona en Fferrer de Gualles, ciutadà, e en Ra-
mon Garau, mercader, e en jutge d’apells en 
Gabriel Çesoliveres, mercader de la dita ciutat.

Dimarts, a XXVI. Aquest die fonch feta crida pú-
blica per la ciutat de Barchinona que, d’aquí 
avant, algú, comprant o vanent, ne gosàs dar o 
pendre ardits ne morlans, com fos moneda 
stranya, e fos contra constitució de Cathalu - 
nya, la qual crida se féu de part del vaguer e del 
batle de la dita ciutat, a instància dels consellers 
de Barchinona.

Divenres, a XXVIIIIo. Sent Pere, màrtir.

 48r Maig del any M CCCC LVII

Dicmenge, a XV. Aquest die d’ic partí mossèn 
lo artiacha per anar a Lella. Glànoles. Aquest 
die lo discret mossèn Ffrancesch Rigau, pre-
vere, beneficiat en la sgleya de Sancta Maria de 
la Mar, començà de fer la cercha de les sglésies 
per saber quantes gents s’ic morien quascun 
jorn de glànola e quants d’altre mal.

Dimarts, a XVII. Aquest die tornà mossèn lo ar-
tiacha de Lella.

 48v Dissabte, a XXI. Aquest jorn anà mossèn March 

*
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[1457 ] Dezlor al Lor. Aquest die mateix partí mossèn 
lo artiacha per anar a Lella.

Diluns, a XXIII. Aquest dia tornà mossèn March 
Dezlor del Lor. Aquest die tornà mossèn lo ar-
tiacha de Lella.

 49r Dimecres, a XXV. Aquest dia partí mossèn l’arti-
acha per anar Alella.

Dimarts, a XXXI. De XV del present mes fins 
en aquesta jornada inclusive, se moriren en la 
ciutat de Barchinona, de glànola LXXV; d’altre 
mal XXXXI; summa C XVI; e hac hic bateigs XXX-
VII.

 49v Juny del any 
M CCCC LVII

Dicmenge, a V. Sincogesme.

 50r Dimecres, a VIII. Aquest die partí mossèn An-
thoni Torrelles per anar a Martorell.

Dijous, a VIIIIo. Aquest die, de matí, ab la fres-
cor, retornà mossèn lo artiacha de Lella.

Divenres, a X. Aquest dia partí mossèn l’artia-
cha per anar Alella.

Dissabte, a XI. Tornà aquest dia, de matí, e par-
tí aprés dinar, mossèn l’artiacha.

 50v Dilluns, a XIII. Diluns, aquest dia tornà mossèn 
l’artiaca.

Dimarts, a XIIII. Aquest jorn se’n anà mossèn lo 
artiacha a Lella, aprés dinar.

Dijous, a XVI. Corpus Christi.

Divenres, a XVII. Aquest jorn, de matí, mossèn 
lo artiacha vench de Lella e, deprés dinar, se’n 
tornà. Aquest die de divendres mossèn Gabriel 
Girau se’n anà a Perpenyà.

 51r Dilluns, a XX. Aquest jorn tornà mossèn An-
thoni Torrelles de Martorell.

Dimecres, a XXII. Aquest dia partí lo honorable 
n’Anthoni Torrelles, oïdor de comptes, per 
anar a Martorell.

 51v Dicmenge, a XXVI. Aquest jorn passà d’esta 
vida lo honrat n’Aloy de Navel, qui havia l’ofici 
de exequtar qualsevol restes degudes e devedo-
res al General, e draçaner del dit General, lo 
qual morí de glànola, la ànima del qual ha - 
ja bon repòs en paradís, car fort és stat bon 
hom.

*

*

Dilluns, a XXVII. Aquest die dea dilluns, a XXVII 
de juny, hora del sol exit, arribaren en la plaja 
de Barchinona XIII galeres armades de jeno ve-
sos. E, aprés que hagueren lençada per tota la ri -
bera una ruxada de bombardes, surgiren en la 
dita plaja, en la loch on acustumen d’estar sur-
tes les naus. E, ans que les dites galeres res fos-
sen junctes en la dita plaja, totes les naus se cala-
ren e surgiren dins la tascha ten cuytadament 
que en vides hi foren a temps. E de la ciutat, per 
semblant, los foren tirats diverses colps de 
bombardes, e axí stigueren surts en la dita plaja 
entorn de una hora; aprés levaren-se e anaren 
surgir al cap de Lobregat, on stigueren tot lo 
die sens fer mal a res, sinó que·y cremaren dues 
bar raches de pescadors.

Dijous, a XXX. En aquest mes de juny se mori-
ren en Barchinona, de glànola CCCC VII; ítem, 
d’altre mal LXXXXIII, e hac hic bateigs LII.

 52r Juliol del any M CCCC LVII

Divenres, primer die de juliol. Aquest jorn 
vench de Lella mossèn lo arthiaca.

Dissabte, a II. Aquest jorn, en l’ora baxa, se’n 
anà mossèn lo arthiaca a Lella. Aquest die de 
dissabte se’n anà misser Pau Alamany a Vich.

Dilluns, a IIII. Aquest die, de matí, vench mos-
sèn lo arthiaca de Lella.

Dimarts, a V. Prorogació de la Cort. Aquest die 
lo rey de Navarra, qui era en lo monestir de 
Sent Gerònim de la Vall d’Ebron, per raó de les 
mortalitats qui eren en Barchinona, manà pro-
rogar la Cort que com a loctinent general del 
senyor rey celebrava als cathalans en lo Capítol 
de la Seu de Barchinona, per al XXIIII die de 
deembre primervinent, en lo loch mateix.

Dimecres, a VI. Aquest die se’n anà mossèn l’ar-
thiaca a Lella. Aquest die fonch desliberat per 
los molt honorables deputats e oïdors de 
comptes, de consell dels advocats del General, 
que lo consistori de la Deputació, per raó de les 
morts qui eren en Barchinona, se mudàs a Man-
resa per lo vintesinchèn jorn del present mes.

 52v Divenres, a VIII. Aquest die morí de glànola 
n’Anthoni Palagrí, baster e l’any present hu 
dels V consellers de Barchinona, lo qual era dels 
principals hòmens qui en aquest temps se ape-
llaven de la buscha. E fonch lo primer manes-
tral a qui fonch posat panó e scut en la se-
pultura.

a. de ... juny interlineat.

**



137

[1457 ]Dissabte, a VIIIIo. Aquest die vench a Manresa, 
on novamente se tenia la Deputació, mossèn 
Jacme Sentceloni. Aquest jorn tornaren en la 
plaja de la mar de Barchinona les XIII galeres de 
jenoveses e la galera de mossèn Johan de Mi-
rambau, napolatà, la qual ells havien presa en 
les mars de Mallorques. E entre les altres pren-
gueren-hi mossèn Pere Dusay, ciutadà de Bar-
chinona, qui venia de Nàpols, e molts d’altres. 
E stigueren les dites galeres surtes en la plaja 
dos dies, sperant lo rescat del dit Pere Dusay, 
mas los consellers no permateren may que lo 
fill del dit Pere Dusay ne altri entràs en les dites 
galeres, ans sacretament los armaren al dessús 
algunes fustes e los jenovesos, veent açò, leva-
ren-se de la dita plaja e, fahent vela, anaren-se’n 
ab los dits presoners, sens que no·ich feren altre 
mal.

 53r Dissabte, a XVI. Aquest die, de matí, vench 
mossèn lo artiacha de Lella.

Dilluns, a XVIII. Aquest die se’n tornà anar 
mossèn lo artiacha a Lella.

 53v Dimarts, a XVIIIIo. Aquest jorn tornà mossèn 
Anthoni Torrelles de Martorell; e aquest die 
partí mossèn March Llor per anar a Manresa;  
e aquest die se’n tornà a Lella mossèn lo ar-
tiacha.

Dimecres, a XX. Aquest die se’n tornà a Marto-
rell mossèn Anthoni Torrelles.

 54r Dilluns, a XXV. Aquest die se començà de tenir 
lo consistori del ofici de Deputació a Manresa, 
per rahó de les morts qui eren en Barchinona.

Dimarts, a XXVI. Aquest jorn vench mossèn lo 
artiacha a Manresa, on se tenia la Deputació.

Dijous, a XXVIII. Aquest die vench a Manresa, 
on se tenia la Deputació, misser Pau Alamany.

Dissabte, a XXX. Aquest die partí de Manresa, 
on se tenia la Deputació, misser Pau Alamany 
per anar a Vich. Aquest propdit die de XXX de 
juliol vench a Manresa, on se tenia la Deputa-
ció, mossèn Gabriel Girau.

Dicmenge, a XXXI. En aquest mes de juliol se 
mori(r)en en Barchinona, de glànola D CCCCo 
XXXV; ítem, d’altre mal C XXVII; summa M LXII; 
e hac hi bateigs LXXXII.

 54v Agost del any M CCCC LVII

Dilluns, lo primer. Aquest die partí de Man-
resa, on se tenia la Deputació, mossèn Gabriel 
Girau.

 55r Dimecres, a X. Mort de conseller. Aquest jorn 
morí de axentiri en Johan Vivó, barber e conse-
ller l’any present de Barchinona; e fonch dels 
caporals hòmens de la buscha.

 56v Divendres, a XXVI. Aquest die, a migjorn, passà 
d’esta vida an Pere Pagès, sobragarda del Ge-
neral, e morí de glànola.

Dicmenge, a XXVIII. Aquest jorn misser Pau 
Alamany tornà a Manresa, on se tenia la Depu-
tació.

Dimecres, a XXXI. Aquest die mossèn lo artiac-
ha partí de Manresa, on se tenia la Deputació, 
per anar a Lella. En aquest mes d’agost se mo-
riren en Barchinona, de glànola D CCCCo XXVIII-
Io; d’altre mal C XXVII; summa M LVI; e hac hic 
bateigs LXXXXVIIIIo.

 57r Setembre del any M CCCC LVII

Dissabte, a III. Aquest dia, a VIIIIo hores, ans de 
mijanit, fonch gran eclipsi de luna. Déu nos 
faça gràcia per sa mercè que en bon punt se sie 
ella clipsada, amén.

 57v Dijous, a VIII. Festivitat de Sancta Maria.

 58v Dissabte, a XXIIII. Aquest jorn passà d’esta vida 
en Matheu Albó, hu dels gardes de la bolla de 
plom e del segell de la cera del General de Cat-
halunya.

 59r Dijous, a XXVIIIIo. Sent Miquel.

Divendres, a XXX. En aquest mes de setembre 
se moriren en Barchinona, de glànola CCCC XX-
VIII; d’altre mal C XX; summa D XXXXVIII; e hac 
hic bateigs LXXXIIII.

 59 Octobre del any M CCCC LVII

Divendres, a VII. Aquest die fonch feta mutació 
de la Deputació qui·s tenia a Manresa, e muda-
ren-la a Martorell, per les morts, assignats a 
quascú dels deputats e oïdors que fossen en lo 
dit loch a XXV del present mes.

Dissabte, a VIII. Aquest die vench a Martorell 
mossèn March Llor, a on la Deputació nova-
ment era stada mudada.

Dijous, a XIII. Aquesta jornada, en la nit, en 
Pere de Castelbell, donzell, hora captada, 
acompenyat de molts mals hòmens, violent-
ment, entrà dins la casa que madona d’en Pere 
Grau ha en la vila de Caules e per força, mà ar-
mada, se’n manà rossagant la viuda qui fonch 
muller del honorable en Johan Romeu, ciutadà 

*
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[1457 ] de Barchinona, e naboda de la dita madona 
d’en Pere Grau, manassant-li que la materia si 
no·l seguia. E açò feya per tant com la dita  
viuda havia gran dot e era romasa molt richa 
per la mort d’en Johan Splugues, frare seu,  
qui l’avia feta hereva universal de tots sos  
béns.

 59 Divenres, a XIIII. Aquest jorn isqué de Bar-
chinona mossèn Arnau Guillem Pastor, cava-
ller, regent la vagaria de Barchinona, per con-
vonar les hosts contra lo dit Pere de Castelbell e 
altres còmplices seus.

Dissabte, a XV. Aquest die vench a Martorell, 
on se tenia la Deputació, mossèn Anthoni  
Torrelles.

Dicmenge, a XVI. Aquest die isqué la bandera 
de Barchinona ab lo somatent, per anar en Va-
llès contra en Pere de Castelbell e altres vala-
dors, ajudadors e conselladors seus, lo qual, per 
força, se’n havia manada e treta de casa, violent-
ment, la viuda qui fonch muller del honorable 
en Johan Romeu. E portà la bandera de la ciutat 
n’Arnau Scarit, ciutadà. E lo standart dels nota-
ris lo discret an Johan Mayans, notari de Bar-
chinona. E en Bertran Torró, com fonch a Cal-
des, demanà a gran pressa una scudella de brou, 
que·l cor dix li defallia de tots puncts. E  
fonch-ne motejat tant com visqué en aquesta 
present vida.

Dilluns, a XVII. Aquest die vench a Martorell, 
on se tenia la Deputació, misser Pau Alamany.

 60r Dimarts, a XXV. Aquest die vench mossèn lo ar-
tiacha a Martorell, on novament hera mudada 
la Deputació.

 60v Dimecres, a XXVI. Aquest die, de matí, se’n anà 
mossèn l’artiacha de Martorell, on se tenia la 
Deputació, per venir en Barchinona.

Dijous, a XXVII. Aquest die, assats vespre, re-
tornà la bandera de Barchinona, ab tota la gent 
qui eren exits ab lo somatent contra en Pere de 
Castellbell, e recobraren la viuda que lo dit Pere 
de Castellbell se’n havia aportada per força, la 
qual vench detràs tota la gent armada e dressà a 
casa del canonge Dalmau, qui era son oncle.

Dilluns, a XXXI. Aquest die partí de Martorell, 
on se tenia la Deputació, mossèn Llor pera al 
Llor. En aquest mes d’octobre se moriren en 
Barchinona, de glànola CCC XXXV; d’altre mal 

a. a continuació ratllat venir a Barchinona.

bisv
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LXXXXo; summa CCCC XXV; e hac hic bateigs 
LXXXXI.

 61r Nohembre del any M CCCC LVII

Dimarts, a I. Omnium Sanctorum. Aquest die 
vench a Martorell, on se tenia la Deputació, 
mossèn Gabriel Girau. Aquest die en Pere de 
Castellbell, qui a XIII del mes proppassat, vio-
lentment, se’n havia manada de Caules la viuda 
Romeua, morí de glànola en la vila de Sent Ce-
loni, dins la casa d’en Olivet, barber de la dita 
vila.

Divenres, a IIII. Aquest die tornà a Martorell 
mossèn Llor. Aquest die lo vaguer de Barchi-
nona, qui lo die proppassat era anat a Sent Ce-
loni per fer dessoterrar lo cors d’en Pere de 
Castellbell, féu aportar aquell en Barchinona e, 
descarat, que tothom lo podia veure, lo féu po-
sar defora lo Portal Nou de la dita ciutat.

Dissabte, a V. Aquest die, en la nit, lo cadàver o 
cors mort d’en Pere de Castellbell fonch soter-
rat, sens alguna serimònia, dins la capella de 
Sent Barthomeu, construïda dins la clastra de  
la Seu de Barchinona.

 61v Dimarts, a VIII. Aquest die fonch feta mutació 
del consistori de la Deputació, qui·s tenia a 
Martorell, per les morts, en la ciutat de Barchi-
nona per lo quinzèn die del present mes.

Dimecres, a VIIIIo. Aquest die partí misser Pau 
Alamany de Martorell, on se tenia la Deputa-
ció, per venir en Barchinona.

 62r Dicmenge, a XIII. Aquest jorn vengueren en 
Barchinona misser Pau Alamany e mossèn An-
thoni Torrelles.

Dimarts, a XV. Aquest die se tornà a tenir l’ofici 
de Deputació en Barchinona, per ço com les 
morts ja eren passades.

 62v Dilluns, a XXI. Provisió d’ofici. Aquest die mos-
senyors de deputatsa e los oïdors de comptes 
del dit General, absent emperò mossèn March 
Dezlor, provehiren en Ramon Agulló, a supli-
cació de mossèn Gabriel Girau, del ofici de gar-
da del dret de entrades e exides en lo pas del 
pont de la Pedra de la vila de Perpenyà. E, 
aprés, vench lo dit mossèn Llor e, de volentat 
de tots tres, li fonch la provisió de son ofici.

 63r Dicmenge, a XXVII. Aquest die se’n anà mossèn 
March Llor al Llor.

a. a continuació ratllat absent mossèn March Dezllor.
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[1458 ]Dimecres, a XXX. En aquest mes de nohembre 
se són morts en Barchinona, de glànola C 
XXXXII; d’altre mal LXXXIII; e hac hi bateigs 
LXXXII. Aquest die foren elegits en consellers de 
Barchinona an Pere Serra, Jofre Sirvent, mestre 
Bernat de Granollachs, metje, Ramon Móra, 
notari, Bernat Cochó, ortolà, consellers.

 63v Deembre del any M CCCC LVII

Dilluns, a V. Aquest jorn tornà mossèn March 
Llor del Llor e de Martorell.

 64r Divenres, a VIIIIo. Provisió de ofici de fferrer. 
Aquest die mossenyors de deputats e oïdors de 
comptes del General provehiren n’Anthoni 
Mayans, ferrer, que, d’ací avant, fos ferrer del 
General e que hagués càrrech de fer àncores, 
ruxons, bombardes, agulles de galeres, e tota e 
qualsevol manera de clavó e altres coses de ferre 
que lo dit General hagués necessàries, a ops de 
forniments de naus ea de galeres e de tots altres 
vaxells marítims, segons havia acustumat de fer 
en Gaspar Bassó, qui derrerament lo dit ofici 
tenia.

Dissabte, a X. Aquest jorn partí mossèn Gabriel 
Girau per anar a Perpenyà.

Dilluns, a XII. Aquest jorn partí micer Pau Ala-
many, oïdor, per anar a Vich.

 64v Dijous, a XV. Aquest jorn tornà misser Pau 
Alamany.

 65r Dijous, a XXII. Johan Pujades, Francesch Ala-
many, Ffrancí de Sentceloni, Rafel Comdal, Jo-
han d’Olivella, Jacme Johan, Bernat de Coma-
jonchosa. Aquest die los honorables deputats e 
misser Pau Alamany, hu dels oïdors de comp - 
tes del General, essent absents d’aquest acte los 
restants oïdors del dit General, provehiren en 
Johan Pujades, mercader, ciutadà de Barchi-
nona, germà de mossèn Nicholau Pujades, de-
putat per lo braç ecclesiàtich, del ofici de exequ-
tor e exegidor dels deutes deguts e devedors al 
General, ab lo salari acustumat de C X lliures, lo 
qual ofici vagava per mort del venerable n’Aloy 
de Navel, qui derrerament possehia aquell. E 
aquest mateix die los dessusdits honorables de-
putats e oïdors provehiren lo honorable en 
Ffrancí de Sentceloni, ciutadà de Gerona e  
germà de mossèn Jacme Francesch de Sentce-
loni, ara deputat per lo braç reyal, del ofici de 
draçaner del dit General, jatsia absent de la pre-
sent ciutat, e per absència sua comenaren lo dit 
ofici a regir en Jacme Johan, mercader, ciutadà 
de Barchinona, ab lo salari acustumat de XXX 

a. e de interlineat.
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lliures, lo qual propdit ofici, per semblant, va-
gava per mort dela dit Aloy de Navel, qui derre-
rament aquell regia. E aquest mateix die de di-
jous, a XXII del dit mes, los dits deputats e oïdor 
dessusdit provehiren en Johan d’Olivella, mer-
cader, ciutadà de Barchinona, del ofici de so-
bregarde, qui vagava per mort d’en Pere Pagès, 
qui derrerament aquell regia, ab lo salari acus-
tumat de C lliures. Ítem, lo dit die provehiren 
en Bernat de Comajonchosa del ofici de culli-
dor de les entrades e exides en la taula de Ley-
da. Ítem, lo dit die fonch provehit en Ffran-
cesch Alamany, mercader, del ofici de scrivà e 
cullidor de la bolla de Barchinona. Ítem, lo dit 
die provehiren en Rafel Comdal del ofici de és-
ser hu dels scrivans de la casa de la bolla, ço és, 
d’aquell ofici que de primer solia tenir lo dit 
Bernat de Comajonchosa. Ítem, lo dit die, pro-
vehiren del ofici de garda de mar, lo qual solia 
tenir en Matheu Albób, n’Anthoni Ruch, àlias 
Requesens. Ítem, provehiren del ofici que der-
rerament tenia en March Calabuig, de scrivà e 
cullidor de la bolla de Barchinona, an Jacme Jo-
han, ab salari de LV lliures.

Divenres, a XXIII. Aquest die tornà mossèn Ga-
briel Girau de Perpenyà.

 65v Dicmenge, a XXV. Nadal M CCCC LVIII

Dissabte, a XXXI. En aquest mes de deembre se 
són morts en Barchinona, de glànola LI; d’altre 
mal LXXVII; summa C XXVIII; e hac hic bateigs 
LXXIII

 66r Janer del any M CCCC LVIII

Dilluns, a II. Prorogació de Cort. Aquest jorn 
lo rey de Navarra, loctinent general del senyor 
rey, prorogà la Cort, la qual celebrava en lo Ca-
pítol de la Seu de Barchinona, fins a VIII de 
març primervinent.

 66v Dilluns, a VIIIIo. Aquest jorn en Johan Janer e en 
Jacme Çafont liuraren les claus de la botiga del 
General, qui és dins la draçana, a·n Jacme Johan, 
present mossèn Jacme Francesch de Sentceloni, 
deputat. Ffins en aquesta jornada se féu la cercha 
de les sgleyes per saber quantes persones s’ich 
morien quascun jorn de epidèmia, la qual cercha 
havia feta mossèn Ffrancesch Rigau, prevere, be-
neficiat en la sgleya de Sancta Maria de la Mar 
Barchinona. E aquesta jornada se’n lexà, per ço 
com ja les morts eren passades.

 67v Dilluns, a XXIII. Cuyrassers. Aquest diec los de-
putats e oïdors de comptes provehiren en Luís 

a. del interlineat.
b. a continuació ratllat en.
c. die interlineat.
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[1458 ] Garcia e en Pere Falcó, cuyrassers, que, d’aquí 
avant, fossen cuyrassers del General, ço és, que 
totes cuyrasses noves qui fessen a fer, o velles 
qui fessen reparar o guarnir de nou, e totes al-
tres coses pertanyents a lur ofici, haguessen ells 
a fer e no altri, segons n’era stat provehit en 
Johan Tolosa, quòndam, cuyrasser, qui lo dit 
ofici primer solia obtenir.

 68r Dimecres, a XXV. Sent Paül. Aquest die lo Con-
sell de Cent Jurats de Barchinona féu terna de 
batles per lo trienni vinent: en Pere Johan Ser-
ra, Johan Benet de Mijavila, ciutadans, e en Mi-
quel de Manresa, mercader, qui sovint allegava 
guiatge als qui li demanaven diners. E mossèn 
Jacme Gener, regent la Batlia General de Cat-
halunya, trià e elegí per batle, de la terna des-
susdita, lo dit Pere Johan Serra.

Dissabte, a XXVIII. Mestra d’axa. Aquest die los 
deputats provehiren en Pere Torner, mestre 
d’axa, fill d’en Ffrancesch Torner, mestre d’axa 
del General, que, d’aquí avant, fos adjunct al 
ofici de son pare e que, per absència, mort o 
altra indisposició del dit son pare, ell fos mestre 
d’axa del dit General e hagués càrrech de cons-
truhir de nou o fer reparació de qualsevol naus, 
galeres e altres vaxells marítims del dit General.

Dilluns, a XXX. Bernat e Aloy Pahonell, ferrers, 
Rafel Capsir, caldarer, Johan Ponç, virater, An-
thoni Corder, corder. Aquest die mossenyors 
los deputats e oïdors de comptes provehiren en 
Bernat Pahonell en n’Aloy Pahonell, fill del dit 
Bernat, ferrers, ciutadans de Barchinona, que, 
d’aquí avant, sian ferrers del dit General, ço és, 
que hajen càrrech de fer axes, serres, barrines, 
destrals, scarpres e altres coses a lur ofici perta-
nyents, a ops del dit General. E aquest mateix 
die dea dilluns fonch provehit en Rafel Capsir, 
caldarer, que, d’aquí avant, fos caldarer del Ge-
neral, etcètera. E aquest mateix die de dilluns 
en Johan Ponç, virater, fonch provehit que, d’a-
quí avant, fos virater del General, ço és, que ha-
gués a fer los ferros ten solament. E aquest ma-
teix die n’Anthoni Corder, qui ja era corder del 
General, fonch novament provehit del dit ofici 
de corder, etcètera.

 68v Ffabrer del any M CCCC LVIII

Dimecres, primer de ffabrer. Johan Berenguer 
Torà. Aquest die los deputats e oïdors de 
comptes, de consell dels advocats, a suplicació 
d’en Anthoni de Mura, regent los comptes del 
General de Cathalunya, donaren per adjunct al 
dit Anthoni de Mura, en Johan Berenguer 
Torà, mercader, ciutadà de Barchinona.

a. de dilluns interlineat.
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Dissabte, a IIII. Virater. Aquest die los honora-
bles deputats provehiren que, d’aquí avant, en 
Pere Barber, virater, fos virater del General, axí 
emperò que ell hagués a fer les astes ten sola-
ment, sens ferres, dels viratons e passadors 
que·l General hauria master, e empenar aque-
lles, com de fer los ferres sia ja provehit en Jo-
han Ponç, virater.

 69r Dimarts, a VII. Calafat. Aquest die mossenyors 
los deputats provehiren en Jacme Ferrer, cala-
fat, del ofici de calafat del General, axí que, d’a-
quí avant, ell fos mestra major e hagués càrrech 
de calafetar naus, galeres, e tots e sengles altres 
vaxells marítims del General.

Divendres, a X. Aquest jorn partí misser Pau 
Alamany per anar a Vich.

 69v Dimarts, a XIIII. Carnestoltes.

Dissabte, a XVIII. Aquest die partí mossèn 
March Llor per anar al Llor.

 70r Dilluns, a XX. Aquest die tornà mossèn Llor del 
Llor.

Dijous, a XXIII. Cera gomada. Aquest die mos-
senyors los deputats provehiren en Johan Gri-
mau, spacier, que, d’aquí avant, hagués càrrech 
de fer la cera gomada qui·s acustume de fer de 
diverses colors, per ops de segellar los draps de 
la casa de la bolla, e encara a ops de la taula de 
les entrades e exides, axí de la taula de Barchi-
nona com de les altres taules foranes.

Divenres, a XXIIII. Aquest jorn tornà misser Pau 
Alamany de Vich.

 71r Març del any M CCCC LVIII

Dimecres, primer die de març. Valer. Aquest 
die los honorables deputats e oïdors de comp-
tesa provehiren en Pere Madrenchs, valer, del 
ofici de valer del General de Cathalunya, axí 
que, d’aquí avant, ellb haje càrrech de fer totes 
veles, axí com són trens, bonetes, triquets, arti-
mons de galeres, lops, bordes, tendes e tendals 
de galeres, galiotes, bargantins, e totes altres 
coses a son ofici pertanyents, axí per a ops de 
naus e galeres com de altres qualsevol vaxells 
marítims.

Divenres, a III. Brodador. Aquest die los molt 
honorables deputats provehiren del ofici de 
brodador del General n’Anthoni Sadorní, bro-
dador, axí que, d’aquí avant, ell hagués càrrech 

a. a continuació ratllat i interlineat de consell dels advocats.
b. a continuació ratllat e no altre.
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[1458 ]de brodar totes e sengles coses que lo General 
hagués necessàries per a brodar.

 71v Dimecres, a VIII. Prorogació de Cort. Aquest 
jorn lo rey de Navarra, essent en lo loch del 
Hospitalet, prop Barchinona, manà al vici-can-
celler que prorogàs la Cort per lo sendemà, en 
lo loch mateix del Capítol de la Seu on se cele-
brava, ab manament que en lo interim los con-
gregats en la dita Cort no·s gosaçen ajustar ne 
fer alguns actes. E en açò fonch discentit per la 
dita Cort, sinó per la síndichs de Barchinona, 
qui tots los prejudicis que·s creu que lo rey feya 
a la Cort loaven e aprovaven en aquest temps.

Divenres, a X. Prorogació de Cort. Aquest jorn 
lo rey de Navarra, loctinent generala del senyor 
rey, prorogà la Cort que celebrava als cathalans 
en lo Capítol de la Seu de Barchinona, per lo 
primer die de setembre primervinent, en lo 
loch mateix, ab condició que, si en lo interim al 
senyor rey serà vist ésser necessari, que ans del 
dit temps puixe aquella continuar. E de aquesta 
condició de interim fonch discentit per la dita 
Cort, al·legant-li que per justícia, durant lo 
temps de la dessusdita assignació, ell no podia 
en alguna manera continuar aquella, exceptat 
los síndichs de Barchinona, qui loaren e apro-
varen la dita assignació ab la dita condició del 
interim.

Dissabte, a XI. Aquest die mossenyors los depu-
tats tramateren n’Anthoni Lombard e en Pere 
Peralló, ajudants de la scrivania de la Deputa-
ció, al rey de Navarra, qui era en la vila del Hos-
pitalet, prop Barchinona, per fets del General e 
de la Cort.

 72r Dijous, a XVI. Aquest jorn partí de Barchinona 
mossèn Barthomeu Sellent, per anar visitar la 
senyora reyna, qui era a València.

Divenres, a XVII. Prorogació. Aquest jorn lo rey 
de Navarra, a suplicació de alguns de la Cort, 
féu sonar lo seny de les hores e congregar la 
Cort, significant-los que·ls tornaria a loch lo 
greuge o prejudici que la Cort pretenia que lo 
dit senyor los havia fet divenres proppassat, de 
la prorogació, ab los mots prejudicials del inte-
rim qui en aquella són continuats, e per aquesta 
raó li fonch ofert fer cert donatiu e trametra mil 
ballasters al senyor rey, qui era en Nàpols, però, 
com foren congregats en la Cort, se desaven-
gueren, e lo rey de Navarra tornà prorogar la 
dita Cort per lo primer de setembre.

 73r Dimecres, a XXVIIIIo. Aquest die partí mossèn 
Gabriel Girau per anar a Perpenyà.

a. general interlineat.

 73v Abril del any M CCCC LVIII

Dicmenge, a II. Pascha.

Dimarts, a IIII. Aquest die s’ic partí misser Pau 
Alamany per anar a Vich.

 74v Dissabte, a XV. Aquest die tornà de Perpenyà 
mossèn Gabriel Girau. Aquest die lo batle de 
Barchinona, per consell dels consellers de la 
dita ciutat, pres en Bernat Miquel, qui l’any 
proppassat era stat elegit en cònsol de la Lotge 
e, aprés, fonch elegit conseller en cap e capità 
de IIII naus que la dita ciutat armà aquest any 
per anar en cos; à mès-lo en la presó.

Dimarts, a XVIII. Aquest jorn s’ich partí mossèn 
Jacme Francesch Sentceloni per anar a Gerona.

 75r Dissabte, a XXII. Aquest die tornà misser Pau 
Alamany de Vich.

 75v Dimecres, a XXVI. Sancts Cosme-Damià. 
Aquest die fonch feta festa e gran professó en la 
ciutat de Barchinona, a instància dels barbers 
de la dita ciutat, qui havien hagudes certes relí-
quies o ossos de sent Cosme e sent Damià, e 
havien-los fets venir de Tortosa, la qual profes-
só partí de Sancta Maria del Pi e anà per lo car-
rer d’en Rocha e per la Portaferrissa, e passà 
devant lo Carme e tirà fins al portal de Sent 
Anthoni; e aquí, ab gran honor, lo bisbe de 
Vich pres los dits ossos dins un reliquiari de 
crestall e vengueren-se’n axí fins al Carme. E 
anaven primers los ganfenons e creu del Pi ab 
los capellans de la dita parròquia, car los de la 
Seu no·y foren; aprés, venien los frares del Car-
me; aprés, de Sent Agustí; aprés, la Mercà; 
aprés, Framenors; aprés, Preÿcadors; los de 
Sancta Maria de Jhesús no·y foren; aprés, ven-
gueren tots los barbers ab sengles ciris blanchs 
de pes de mige lliura quascú; aprés, vench lo dit 
bisbe de Vich ab les dites relíquies sots un dos-
ser de drap d’aur. E portaren los bordons del 
dit dosser mossèn Galceran de Requesens, go-
vernador, ab los V consellers de la ciutat, qui 
eren aquests: en Pere Serra, ciutadà; Jofre Sir-
vent, mercader; mestre Bernat de Glanollachs, 
metge en físicha; Ramon Móra, notari, e en 
Bernat Cohó, ortolà. Aprés de tot açò, venia 
gran multitut de hòmens e de dones, qui segui-
en la dita professó, e axí se’n vengueren fins al 
Carme, on se féu aquell die solemne ofici e ser-
mó, e aquí les dites relíquies foren reservades.

Dijous, a XXVII. Aquest jor(n) tornà de Valèn -
cia mossèn Barthomeu Sellent, qui era anat per 
visitar la senyora reyna.
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[1458 ]  76v Maig del any M CCCC LVIIII

Dijous, a XI. Ascenció.

 77r Dimarts, a XVI. Aquest dia passà de aquesta 
vida lo discret en Johan Ros, notari, síndich e 
procurador del General per defendre les consti-
tucions e capítols de Cort. Aquest die arribà en 
la plaja de la mar de Barchinona la infanta, mu-
ller relicta del il·lustre infant don Enrich d’A-
ragó, mestre de Sentyago, ab un seu fillet de 
etat de X en XI anys, los quals vengueren de Va-
lència ab la galeassa grossa d’en Johan Bertran, 
de Mallorques; e desembarchà, hora de vespres 
passades, devant la casa d’en Bernat Marquet 
Çatria. Foren-hi los consellers e, d’altra part, 
los deputats ab molt poble menut, qui·y ven-
gueren per mirar. E anà a peu de la riba de la 
mar fins a casa d’en Fferrer Bertran, on posà, la 
qual casa és entre la casa d’en Bernat de Gualbes 
e la casa del dit Bernat Marquet Çatria.

Dijous, a XVIII. Aquest die tornà mossèn Jacme 
Francesch de Sentceloni de Gerona.

 77v Dicmenge, a XXI. Sincogesma.

 78r Dicmenge, a XXVIII. La Trinitat.

 78v Juny del any M CCCC LVIII

Dijous, primer die de juny. Corpus Christi. Ba-
lena. Aquest die donà a travers en lo ribatge de 
la mar dallà lo cap de Llobregat una balena del 
llarch de una galiota de XXII banchs. Molts pre-
sumiren que no·s trigaria gayre que morria al-
gun gran príncep e, de fet, a la fi de aquest mes, 
morí lo rey Alfonso d’Aragó.

Dissabte, a III. Aquest die partí mossèn Llor per 
anar al Llor, e del Llor a Montserrat.

Dimarts, a VI. Aquest jorn tornà mossèn Llor 
de Montserrat.

 79v Dicmenge, a XVIII. Aquest jorn s’ic partí mos-
sèn Gabriel Girau per anar a Perpenyà.

 80r Divenres, a XXIII. Processó. Aquest jorn fonch 
feta professó general per la ciutat de Barchi-
nona, la qual féu la volta que fa la professó de 
Corpus Christi, per ço com havíem nova que·l 
senyor rey era ben malalt en la ciutat de Nàpols; 
e, a la derraria, portaren lo cap de sent Sever 
sots un dosser de seda ab VIII bordons, los 
quals portaren l’infant don Enrich, fill que 
fonch de mestre de Sentyago, e lo governador 
ab V consellers e ab en Bertran Torró. E, aprés, 
tentost vengueren les dones, entre les quals 
fonch la mara del dit infant don Enrich, la com-

*

tessa de Modica e moltes altres. Aprés, vengue-
ren fort pochs hòmens, que no crech fossen XX 
entre dea tots staments, ço [és], lo vici-cance-
ller, lo vaguer, lo batle, lo mestre racional, lo 
loctinent de batle general e alguns altres fort 
pochs, com dit és; e no podia hom gayrebé en-
tendre los capellans de què pregaven Déu. 
Aquest jorn deb divendres, a XXIII de juny, 
fonch tret de la presó e mès en arrest en Bernat 
Miquel, qui l’any proppassat era stat conseller 
en cap de Barchinona e capità de IIII naus que la 
dita ciutat havia armades, la qual armada vench 
a mala perfecció, que no féu res de bo e costà a 
la ciutat passat de XXX mília lliures.

 80v Dicmenge, a XXV. Aquest jorn, a les VI hores de 
matí, féu terratrèmol.

Dimarts, a XXVII. Aquest die, hora d’alba, morí 
lo rey Alfonso d’Aragó en lo castell del Ou de 
Nàpols. E sabé’s la nova en Barchinona a XII de 
juliol pus propsegüent, a VIIIIo hores, ans de 
mijanit. Vestiren-se de saques los tres deputats 
e dos scuders de quascun deputat, e los tres 
porters, los oïdors de comptes e sengles scuders 
lurs; los dos advocats, n’Aymerich de la Via, 
scrivà dels oïdors de comptes, en Ffrancí Fer-
rer, ajudant del propdit, e en Guillem Romeu, 
ajudant dels dos propdits; n’Anthoni de Mura, 
regent los comptes del General, en Johan Be-
renguer Thorà, adjunct del propdit, e en Johan 
Gener, notari, ajudant del regent los comptes; 
en Johan Pujades, qui ha càrrech de exhigir los 
deutes deguts e devadors al General; e mossèn 
Barthomeu Sellent, scrivà major del dit Gene-
ral; n’Anthoni Lombard, Jacme Çafont e Pere 
Peralló, notaris, ajudants del dit scrivà major; e 
lo procurador del General qui ha càrrech de de-
fendre les constitucions.

Dijous, a XXVIIIIo. Sent Pere.

 81r Juliol del any M CCCC LVIII

Dicmenge, a II. Aquest die partí mossèn Ant-
honi Torrelles per anar a Martorell.

Dilluns, a III. Aquest die tornà de Perpenyà 
mossèn Gabriel Girau.

 81v Dissabte, a VIII. Aquest jorn tornà de Martorell 
mossèn Anthoni Torrelles.

Dimecres, a XII. Correu volant. Aquest die, a 
VIIIIo hores, ans de mijanit, s’ic sabé la nova 
com lo rey Alfonso d’Aragó era mort en Nà-
pols, e morí en lo castell del Ou, a XXVII de juny 
proppassat.

a. de interlineat.
b. de ... juny interlineat.

*
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[1458 ] 82r Dijous, a XIII. Sancta Margarita.

 82v Dissabte, a XXII. Deputats. Aquest jorn foren 
elegits en depurats ffra Pere Ferrer, abbat de 
Montserrat, mossèn Luís d’Ivorra, cavaller, e 
en Miquel Cardona, ciutadà de Barchinona. 
Oïdors de comptes, fra Fferrer de Marimon, 
prior de Meyà, Guillem de Montpalau, àlias 
Çamasó, donzell, e mestre Bernat Dezllor, fí-
sich, ciutadà de Gerona. Advocat, misser Gre-
gori Molgosa.

 83r Divendres, a XXVIII. Aquest die fonch fet cos 
present e gran solemnitat en la Seu de Barchi-
nona, del rey Alfonso Quart d’Aragó, qui era 
mort dins lo castell del Ou de Nàpols, a XXVII 
de juny proppassat, e feren-hi capell ardent e al-
tres serimònies pertanyents a cors present de 
rey d’Aragó. Partiren los consellers de la casa de 
la ciutat acompenyats de prohòmens vestits de 
saques, e fonch-hi ab ells lo governador e lo 
comte de Prades. E, d’altra part, sens ells, parti-
ren de la Deputació los deputats, oïdors de 
comptes, advocats, scrivans e altres oficials e 
ministres del General, tots vestits de saques, 
qui anaren a la Seu. E tots ensemps mescla - 
ren-se alt, al altar major, on oïren l’ofici e  
sermó. Dix-hi la missa lo bisbe de Vich e preÿ-
cà·y mestre Berenguer Solsona, del orde de 
Sent Ffrancesch, del convent de Barchinona, lo 
qual dix moltes falcies en la trona. Déu lo·y 
perdó.

 84r Trienni que comença lo primer de agost del 
any M CCCC LV. Eren deputats los dejusscrits: 
misser Nicholau Pujades, mossèn Març Dezllor 
e Jacme Ffrancesch de Sentceloni, deputats.

Primer any

Mossèn Nicholau Pujades, lo primer any, no 
féu alguna absència.

Segon any

Mossèn Nicholau Pujades partí a XXVI de març 
M CCCC LVI e tornà a XXVIII del propdit mes, e 
axí stech II dies. Ítem, partí a XV de maig 
M CCCC LVII e tornà a XVII del propdit mes, e 
axí stech II dies. Ítem, partí a XXI del propdit 
mes de maig e tornà a XXIII del dit mes, e axí 
apar que stech II dies. Ítem, partí a XXV de 
maig M CCCC LVII e tornà a VIIIIo de juny del 
dit any, e axí apar que stech XV dies. Ítem, par -
tí a XI de juny e tornà a XIII del dit mes, e axí 
apar que stech I die. Ítem, partí a XIIII de juny 
M CCCC LVII e vench a XVII del dit mes, e axí 
apar que stech III dies. Ítem, se’n tornà anar 

*

lo propdit die de XVII de juny e vench lo primer 
de juliol M CCCC LVII, e axí stech XIII dies. Su-
men les absències del segon any XXXVIII dies, 
qui són hagudes pro nichilo.

Terç any.

Mossèn Nicholau Pujades partí a II de juliol 
M CCCC LVII e tornà a IIII del dit mes, axí apar 
que stech II dies. Ítema, stech ans que anàs a 
Manresa de XXV de juliol M CCCC LV [II] fins lo 
sendemà que·y aribà, e axí apar per lo dietari 
que stech per spay de I die. Ítem, partí a XXXI 
d’agost M CCCC LVII e stech fins a VII d’octobre 
del dit any, e axí apar [que] stech XXXVII dies. 
Ítem, a XXVI d’octobre M CCCC LVII partí de 
Martorell e stech fins a VIII de nohembre, e axí 
stech XIII dies. Sumen les absències del terç any 
LIII dies, qui són hagut(s) pro nichilo.

Absències de primer any  
de mossèn March Llor
Mossèn March Lor partí a XXII de nohembre 
M CCCC LV e tornà a XXIIII, e axí apar que stech II 
diesb. Sumen les absències del primer any II 
dies, qui són haguts pro nichilo.

 84v Segon any de mossèn Llor

Mossèn March Llor partí a VI d’octobre M CCCC 
LVI e tornà a VIII del dit mes, e axí stech II dies. 
Ítem, partí a VI de nohembre M CCCC LVI e 
stech fins a VIII del dit mes, e axí stech II dies. 
Ítem, partí a III de deembre M CCCC LVI e tornà 
a VIII del dit mes, e axí stech V dies. Ítem, partí 
a XV de janer M CCCC LVII e tornà a XVII del dit 
mes, e axí stech II dies. Ítem, partí a XXI de maig 
M CCCC LVII e tornà a XXIII del dit mes, e axí 
stech II dies. Sumen les absències del segon any 
XIII dies, qui són haguts pro nichilo.

Terç any de mossèn Llor

Mossèn Llor partí de Martorell a XXXI d’octo-
bre M CCCC LVII e tornà a IIII de nohembre del 
dit any, e axí stech a IIII dies. Ítem, partí a XXVII 
de nohembre M CCCC LVII e tornà a VIII de 
deembre M CCCC LVII, e axí stech VIII dies. 
Ítem, partí a XVIII de ffabrer M CCCC LVIII e 
tornà a XX del dit mes, e axí stech II dies. Ítem, 

a. a continuació ratllat partí a VI del dit mes.
b. a continuació ratllat Ítem, partí a VI d’octobre M CCCC 

LVI e tornà a VIII del dit mes, e axí apar que stech II dies. 
Ítem, partí a VI de nohembre M CCCC LVI e tornà a VIII del 
dit mes, e axí apar que stech II dies.
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[1458 ] partí a III de juny M CCCC LVIII e tornà a VI del 
dit mes, e així stech III dies. Sumen les absèn-
cies del terç any XVII dies, qui són haguts pro ni-
chilo.

Absències del primer any  
d’en Jacme Sentceloni
En Jacme de Sentceloni no féu gens de absència 
lo primer any de son trienni.

Segon any d’en Jacme 
Sentceloni
En Jacme de Sentceloni, lo segon any, no féu 
gens de absència, que bo li sabia lo salari.

Terç any d’en Jacme  
Sentceloni
En Jacme de Sentceloni partí a XVIII d’abril 
M CCCC LVIII e tornà a XVII de maig del dit any, 
e axí apar que stech XXX dies.

 85r Absències de misser Pau 
Alamany, del primer any
Misser Pau Alamany partí a XXVIIIIo d’octobre 
M CCCC LV e tornà a XXII de nohembre del dit 
any, e axí stech XXIIII dies. Ítem, partí a XX de 
deembre M CCCC LV e tornà a XXIIII del dit mes 
de deembre, e axí stech IIII dies. Ítem, partí a 
VIII de janer M CCCC LVI e tornà a III de ffabrer 
del propdit any, e axí stech XXVI dies. Ítem, par-
tí al XXVIIIIo d’abril del propdit any e tornà a 
XXVI de maig M CCCC LVI, e axí stech XXVII dies. 
Ítem, partí a XXVIII de juny M CCCC LVI e tornà a 
XVI de juliol del propdit any, e axí stech XVIII 
dies. Sumen les absències de misser Pau Ala-
many, del primer any, LXXXXVIIIIo dies. Reste 
que és tornador, lo primer any, lo salari de  
XXXVIIIIo dies.

Segon any

Misser Pau Alamany partí a VIII d’agost M CCCC 
LVI e tornà a XIIII del dit mes, e axí stech a VI 
dies. Ítem, partí a II de setembre de LVI e tornà 
a XX del propdit mes, e axí stech XVIII dies. Ítem, 
partí a XXXXI de deembre e tornà a V de janer 
M CCCC LVII, e axí apar que stech V dies. Ítem, 
partí a XIIII de janer de LVII e tornà a XXVIIIIo del 
propdit mes, e axí stech XIIII dies. Ítem, partí lo 
primer de ffabrer de LVII e tornà a XXVIII de ffa-
brer del propdit any, e axí stech XXVII dies. 

Ítem, partí a II de juliol M CCCC LVII e stech fins 
a VI del propdit mes, e axí apar que stech IIII 
dies. Ítem, devia ésser a Manresa a XXV de juliol 
de LVII e no·y fonch fins finà, a XXVIII del dit, e 
axí stech III dies. Ítem, partí a XXX de juliol M 
CCCC LVII e no·y tornà de tot lo propdit mes, e 
axí stech II dies. Sumen les absències de misser 
Pau Alamany, del segon any, LXXVIIIIo dies. 
Reste que és tornador, del segon any, lo salari 
de XVIIIIo dies.

Terç any

Misser Pau Alamanya no retornà a Manresa 
fins a XXVIII, e axí apar que stech XXVII dies. 
Ítem, partí a XII de deembre M CCCC LVII e 
tornà a XV del dit mes, e axí stech per spay de III 
dies. Ítem, partí a X de ffabrer M CCCC LVIII e 
tornà a XXIIII del propdit mes, e axí stech XIIII 
dies. Ítem, partí a IIII d’abril M CCCC LVIII e 
tornà a XXII del propdit mes, e així stech XVIII 
dies. Ítem partí. Sumen les absències de misser 
Pau Alamany, del terç any, LXII dies. Reste que 
és tornador, del terç any, lo salari de II dies. 
Suma universal que misser Pau Alamany és tor-
nador per les absències que ha fetes de tot lo 
temps dels dits III anys lo salari de LX dies, qui a 
rahó de [...] XXVII lliures, X sous.

 85v Absències del primer any 
d’en Anthoni Torrelles
Mossèn Anthoni Torreles no féu alguna absèn-
cia lo primer any.

Segon any

Mossèn Anthoni Torrelles partí a VIII de juny 
M CCCC LVII e stech fins a XX del propdit mes, e 
axí stech XII dies. Ítem, partí a XXII de juny 
M CCCC LVII e tornà, stech fins a VI de juliol, e 
axí stech XIIII dies. Ítemb, manchà a Manre(sa), 
on devia ésser a XXV de juliol o no·y fonch, e axí 
stech VII dies. Sumen les absències de mossèn 
Anthoni Torrelles, del segon any, XXXIII dies, 
los quals són haguts pro nichilo.

Terç any

Mossèn Anthoni Torrelles no fonch a Manresa 
del primer d’agost de LVII fins a VII d’octobre 
del dit any, LXVII dies. Ítem, partí a II de juliol 
de LVIII e tornà a VIII del dit mes, e axí stech per 

a. a continuació ratllat partí.
b. a continuació ratllat partí.
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[1458 ]spay de V dies. Sumen les absències del terç any 
del dit mossèn Anthoni Torrelles LXXIII dies. 
Reste seria tornador al General lo salari de XIII 
dies.

Absències de mossèn Gabriel 
Girau, del primer any
Mossèn Gabriel Girau partí a XXVII de nohem-
bre M CCCC LV e stech fins a XXXI de janer 
M CCCC LVI, e axí stech LXV dies. Sumen les ab-
sències del primer any LXV dies. Reste és torna-
dor lo salari de V dies. Mossèn Gabriel Girau 
partí aa ... deb ... e stech fins a XXVI de ffabrer 
M CCCC LVII, e axí stechc... dies. Ítem, partí a 
XVII de juny M CCCC LVII e stech fins a VI de ju-
liol del dit any, e axí stech XVIIIIo dies. Ítem, de-
via ésser a Manresa a XXV de juliol M CCCC LVII e 

a. a continuació un espai en blanc d’uns 9 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 59 mms.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 25 mms.

no·y fonch fins XXX del propdit mes, e axí stech 
V dies. Sumen les absències del segon anya ... 
dies.

Terç any

Mossèn Gabriel Girau partí lo primer d’agost  
M CCCC LVII e stech fins per tot octobre del dit 
any, e axí stech LXXIIII dies. Ítem, partí a X de 
deembre M CCCC LVII e tornà a XXIIII del prop-
dit mes, e axí stech per spay de XIII dies. Ítem, 
partí a XXVIIIIo de març M CCCC LVIII e tornà a 
XV d’abril del dit any, e axí stech XVII dies. 
Ítem, partí a XVIII de juny M CCCC LVIII e tornà 
a III de juliol del dit any, e axí stech per spay de 
XV dies. Sumen les absències del terç any 
C XVIIIIo dies. Reste és tornador lo terç any lo 
[...]b.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 12 mms.
b. text incomplet per ésser retallat el foli pel seu marge inferior.
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DIETARI NÚMERO 7

Folis 1r-89v

nostra Sanct Pare Calixtus Tercius, papa, e morí 
en Roma.

 2r Dimarts, a XV. Assumció de Nostra Dona.

 2v Dissabte, a XVIIIIo Aquest die fonch elegit en 
papa lo bisbe e cardenal de Sena, lo qual de pri-
mer se appellava Eneas de Pitxolihomini e, per 
rahó del novell papat, hac nom Pius Secundus.

 3r Divenres, a XXV. Aquest jorn passà d’esta vida 
lo honorable mossèn Sbert Çatrilla, cavaller, 
procurador general de les viles e castells que lo 
General de Cathalunya ha e posseheix en lo 
comdat d’Empúries.

Dissabte, a XXVI. Aquest die partiren lo honora-
ble n’Aymerich de la Via e en Pere de Saldanya, 
porter del General, per anar a Saragoça d’A-
ragó, on era lo senyor rey, e anaren per fets del 
General. Aquest die fonch elegit en oïdor de 
comptes del General de Cathalunya mossèn Jo-
han Dalmau, canonge de Barchinona, per mort 
de frare Fferrer de Marimon, prior de Meyà, 
qui primer era stat elegit, e VIII o X dies aprés 
que fonch elegit morí’s de febre.

 4r Setembre del any M CCCC LVIII

Dijous, a VII. Aquest die, a VIII hores, ans de 
mijanit, passà d’esta vida la reyna dona Maria 
d’Aragó, consort relicte del il·lustre rey Al - 
fonso d’Aragó, la qual morí en la ciutat de Va-
lència lo die e any dessusdits.

Dilluns, a XI. Aquest die se’n anà mossèn l’ab-
bat a Montserrat. Lo dit dia tornà en Pere de 
Saldanya, porter, qui, ensemps ab n’Aymerich 
de la Via, per affers del General ere anat a Ce-
ragoça.

 5r Dimecres, a XX. Aquest jorn tornà mossèn l’ab-
bat de Montserrat.

*

*

Agost del any M CCCC LVIII

 1r Dimecres, a II. Aquest die lo reverend fra Pere 
Ferrer, abbat de Montserrat, e mossèn Miquel 
Cardona, ciutadà de Barchinona, qui per lo 
cor rent trienni són stats elegits en deputats del 
General de Cathalunya, ensemps ab mossèn 
Luís d’Ivorra, cavaller, de aquest acte absent, e 
mossèn Guillem de Montpalau, àlias Çamaçó, 
donzell, e mestre Bernat Dezllor, ciutadà de 
Girona, oïdors dels comptes del dit General, 
ensemps ab lo honorabbre fra Fferrer de Mari-
mon, prior de Meyà, absent, prestaren tots sa-
grament, e los lechs, sagrament e homenatge 
en poder del honorable mossèn Arnau Guillem 
Pastor, regent la vegaria de Barchinona, de ha-
ver-se bé e leyalment en lo regiment de lur ofi-
ci, segons vol lo capítol de Cort. E oïren sobre 
açò sentència de vet, la qual los publicà misser 
Ramon Dusay, canonge e oficial del reverend 
bisbe de Barchinona, sede vaccante. Aquest die 
passà d’esta vida lo honorable fra Fferrer de 
Marimon, prior de Meyà, qui novament era 
stat elegit per oïdor de comptes del corrent tri-
enni, e morí de ffebra ans que no entràs en pos-
sessió del dit ofici ne juràs.

Dijous, a III. Aquest jorn jurà mossèn Luís 
d’Ivorra en poder de mossèn Arnau Guillem 
Pastor, regent la vegaria de Barchinona. Di-
jous, a III d’agost. Desembarchà en la plaja de 
la mar de Barchinona lo reverend don Johan, 
archabisbe de Ceragossa, fill natural del senyor 
rey d’Aragó, lo qual venia de Nàpols, e anaren-
lo rebre a cavall los deputats e oïdors de comp-
tes del General ab lurs porters, acompenyats 
dels advocats, scrivans e altres ministres de la 
Deputació. E, com lo dit infant fonch desem-
bercat, los deputats donaren peu a terra e ab 
molta altra gent reberen-lo e·l acompenyaren, 
anant tots a peu fins a casa de mossèn Johan 
Luís de Gualbes, on posava.

Dicmenge, a VI. Aquest die passà d’esta vida 

*
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[1458 ] 5v Dilluns, a XXV. Aquest jorn se féu gran solem-
nitat e cors present en la Seu de Barchinona, ab 
capell ardent ea molta luminària, per la mort de 
la reyna dona Maria d’Aragó, consort relicta 
del rey Alfonso Quart, la qual senyora era  
morta a València a VII dies del present mes. Po-
saren-li sobre lo cors present un drap d’or 
blanch sens algun àbit, corona, septre ne altre 
cosa alguna. Aquest die de dilluns, a XXV de se-
tembre, se’n anà mossèn Guillem de Montpa-
lau, àlias Çamaçó, en so del seu.

Dimecres, a XXVII. Aquest jorn lo discret mos-
sèn Guillem Bernich, prevere de Barchinona, 
començà de fer la sercha per les sgleyesb de la 
dita ciutat, per ço com s’ich començaven a mo-
rir de glànola.

 7r Octobre del any M CCCC LVIII

Dimecres, a XVIII. Aquest dia partiren n’Ayme-
rich de la Via e en Jacme Çafont, notari, anant 
en Urgell e en altres parts per lo fet dels saf-
frans.

 8r Dissabte, a XXVIII. Aquest dia féu la mostra la 
galea del General armada per portar a les illes 
mossèn Anthoni Guillem de Montanyans, can-
celler, embaxador per ells elegit, de la qual és 
patró lo honorable en Guillem de Santcliment, 
donzell.

 9r Nohembre del any M CCCC LVIII

Dimecres, a VIII. Aquest dia tornà de sa casa lo 
honorable en Guillem de Montpalau e de Ça-
masó, oïdor de comptes.

 9v Dilluns, a XIII. Aquest dia, a la migenit, partí de 
la plaja de Barchinona la galea del General en la 
qual es tramès embaxador mossèn Anthoni 
Guillem de Muntanyans a les illes.

Dimecres, a XV. Aquest dia partí mossèn lo abat 
de Montserrat per anar al dit monestir, per re-
bre lo senyor rey, qui deu venir aquí.

Dissabte, a XVIII. Aquest dia tornà mossèn abat 
de Montserrat del dit seu monestir.

 10r Dicmenge, ac XVIIIIo. Aquest dia anà n’Anthoni 
Lombard, notari, tramès per los deputats a Mo-
lins de Reg, al senyor rey, per saber lo jorn que 
lo dit senyor rey intraria en Barchinona.

Dimecres, a XXII. Entrada del rey. Aquest die 

a. e interlineat.
b. a continuació ratllat de Barchinona.
c. a continuació ratllat VIIIIo.

*
entrà en Barchinona lo senyor rey en Johan Se-
gon, frare e novell successor del rey Alfonso 
Quart, lo qual venia d’Aragó. E entrà per lo 
portal de la Draçana e, com fonch en la plaça de 
Framenors, muntà alt, en un molt bell e gran 
cadefal que li hagueren fet al capdemunt de la 
dita plaça, tot empaliat baix de draps vermells, 
e en la sumitat del dit cadefal li fonch appara-
llada una molt bella cadira reyal e un dosser en 
les spatles fet de tres draps d’or imperials cusits, 
e tota la dita plaça fonch plena de cadefals e em-
paliada de drap de ras, e per semblant lo carrer 
Ample, los Cambis, lo Born, lo carrer de Mont-
cada, la Bòria, la plaça del Blat e de les Cols, lo 
carrer dels Spaciers, la plaça de Sent Jacme e lo 
carrer de la Deputació fins al palau del bisbe, on 
lo dit senyor voch posar. E vench vestit d’una 
roba de drap de llana scura, folrada de gibillins 
larga fins als peus, e ab un capell de pèl negra al 
cap. E tantost com fonch alt en lo cadefal, a 
instància dels consellers de Barchinona, jurà so-
bre un missal e sobra la vera creu que lo bisbe 
de Vich li tenia devant los privilegis de Barchi-
nona e usos e custumes de aquella, molt larga-
ment e bastant. E, fet açò, començaren a passar 
los entramesos e la gran festa que li era sta da ap-
parallada per la sua novella entrada. E, primera-
ment, vengueren XVIII trompetes e dos tabalers 
vestits de cotes e caperons, sens cugulla, de 
drap de llana blanch e vermell, partits per dues 
eguals parts; aprés, vengueren tots los manes-
trals e artistes ballant, uns aprés altres, ab lurs 
stendarts, ben vestits, quascun ab lo pus bell 
entramès que pogueren. E, com tot açò fonch 
passat devant lo dit senyor, ell muntà a cavall, 
fonch-li aparallat un molt bell pali de drap 
d’aur, sots lo qual lo dit senyor anà, e tiraren-lo 
per dos cordons de seda groga e vermella de 
quascuna part IIII manestrals, IIII artistes, IIII 
mercaders e IIII ciutadans, e los consellers no·s 
vestiren de nou, ans vestiren lurs gramalles ver-
melles folrades de vays, ja velles, car lo Consell 
de Cent Jurats desliberà que, attanent que·lls 
s’eren plavit e havien despès en lur temps grans 
quantitats de peccúnies de la taula de la ciutat 
en armament de fustes e en altres vanitats, que 
no·s vestissen ne despanessen res. E lo sen-
demà, que fonch dijous, entrà la senyora reyna 
e tornaren-li fer semblant festa de la propdita. 
Aquest dia los honorables n’Aymerich de la Via 
e Jacme Çafont, notari, retornants de la anada 
dels safrans, entraren en Barchinona.

 10v Dicmenge, a XXVI. Junctes. Aquest die los con-
sellers de Barchinona feren tenir un molt bell 
rench de júnyer en la plaça del Born per la nove-
lla entrada del senyor rey, e feren envalar tota la 
dita plaça alt de draps blanchs e blaus. Foren 
taulajés n’Arnau Scarit, Ffrancí Buçot, Ramon 
Marquet e en Ponç de Gualbes, e la ciutat do-
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[1459 ] nà’ls paraments e cassot de catuí vermell ab se-
nyals de Barchinona, e·n anave·y per pris al qui 
millor ho feria una cadena d’or de pes d’un 
marcha. Feren-ho molt vilment tots los IIII tau-
lajers e axí poch bé tots los aventurés qui·y is-
queren. E aquest die no trencaren lo rench, ans 
tornaren júnyer lo sentdemà e gonyà lo pris en 
Bernat Cathalà, gentil hom de València, per ço 
com de IIII carreres que fé rompé tres llances.

Dimecres, a XXVIIIIo. Aquest die lo senyor rey, 
sehent en un cadafal en lo cap de la gran sala 
reyal del palau major de Barchinona, li fonch 
prestat lo sagrament e homenatge acustumat 
per la feeltat, per los barons, cavallers e gentils 
hòmens e per los síndichs de les ciutats e viles 
reyals de Cathalunya.

Dijous, a XXX. Sanct Andreu. Aquest dia foren 
elegits, more isto tempore solito, los consellers de 
Barchinona. Aquest die foren elegits en conse-
llers de Barchinona en Pere Torrent, pus jove, 
ciutadà, misser Johan Dalmau, juriste, Ffrancí 
Çescorts, mercader, Pere Comes, sucrer, òlim 
spacier, e Anthoni Bells, argenter.

 11v Deembre del any M CCCC LVIII

Dijous, a VII. Aquest die entrà en Barchinona 
un missatger del duch de Milà; isqueren-li lo ar-
chabisbe de Terragona, lo bisbe de Vich, lo vici-
canceller e molts curials del senyor rey, però 
no·y isqueren deputats ne consellers. E anà po-
sar al hostal de la Flor del Lir, qui és en una 
volta entre la Bòria e la capella d’en Marcús.

Dilluns, a XI. Aquest die s’ic partí mossèn Mi-
quel Cardona per anar a Vilafrancha de Con-
flent ab voluntat dels altres condeputats seus.

 12r Dimecres, a XIII. Aquest die fonch elegit en 
mostaçaf de Barchinona en Jacme de Gualbes, 
ciutadà, qui no havia sinó un huyll qui bo fos. E 
fonch elegit per administrador de les places un 
cambiador apellat Thomàs Dezmàs, ab la cara 
assats ampla.

 12v Dijous, a XXI. Aquest die se’n anà mossèn Luís 
d’Ivorra en Urgell.

 13r Dilluns, a XXV. Nadal.

Dicmenge, a XXXI. Comte. Aquest die fonch 
feta gran festa e sollemnitat en la sglésia de 
Sancta Maria de la Mar, e fonch·i lo senyor rey, 
qui féu comte son nabot don Enrich, fill que 
fonch de don Enrich, mestre de Sentyago, inti-
tulant-lo comte d’Empúries.

a. a continuació ratllat feren.
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 14r Janer del any M CCCC LVIIIIo

Dimarts, a VIIIIo. Aquest jorn retornà mossèn 
Luís d’Ivorra, deputat, de casa sua.

Dimecres, a X. Partí lo rey. Aquest die, ja hora 
tarda, passat migjorn, s’ic partiren lo senyor rey 
e la senyora reyna ab forta pocha companyia 
qui·ls seguiren, dients que anaven a Mont-
blanch, e de Montblanch a València.

Dijous, a XI. Aquest jorn se’n anà mossèn Gui-
llem de Montpalau a casa sua, a Argilaguer.

Divenres, a XII. Aquest jorn mossenyors los de-
putats feren cremar en la plaça de Sent Jacme e 
devant la lotja de la mar de Barchinona certa 
quantitat de safrà falsificat, lo qual era stat pres 
a Montblanch, a Cervera e a Sancta Coloma de 
Queralt.

 16r Ffabrer del any M CCCC LVIIIIo

Dicmenge, a IIII. Aquest dia retornà mossèn 
Miquel Cardona, diputat, qui ere anat a Vila-
francha de Conflent.

Dimarts, a VI. Carnestoltes.

 16v Dilluns, a XII. Festa de sancta Eulàlia. Aquest 
die fonch lo perdó, a pena e a culpa, en la Seu 
de Barchinona per rahó del perdó de sancta 
Eulàlia.

 18r Dissabte, a XXIIII. Aquest die s’ich partí mossèn 
lo abbat de Montserrat per anar a Montserrat.

Dicmenge, a XXV. Aquest jorn tornà en Gui-
llem de Montpalau e de Çamasó, oïdor de 
comptes.

Dilluns, a XXVI. Aquest die tornà mossèn l’ab-
bat de Montserrat.

 18v Març del any M CCCC LVIIIIo

Dilluns, a V. Aquest jorn partí mestra Bernat 
Dezllor per anar a Castalló d’Empúries.

 19r Divenres, a VIIIIo. Aquest jorn lo honorable en 
Ffrancesch de Sentceloni, ciutadà de Gerona, 
draçaner del General de Cathalunya, resignà lo 
dit ofici de draçaner en mans e poder dels reve-
rend e honorables deputats del dit General.

 19v Dimecres, a XIIII. Draçaner. Aquest die los reve-
rend e honorables deputats del General de Ca-
thalunya provehiren en Pere Steve, mercader, 
ciutadà de Barchinona, del ofici de draçaner del 
General dessusdit, lo qual ofici vaccava per re-
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[1459 ]signació d’aquén feta d’aquell en mans e poder 
dels dits deputats, per en Ffrancesch de Sent-
celoni, ciutadà de Gerona, qui derrerament 
aquell obtenia, ab lo salari e altres emoluments 
acustumats rebre e haver.

Divenres, a XVI. Aquest jorn tornà mestra Ber-
nat Dezllor de Castelló de Empúries, on era 
anat.

Dicmenge, a XVIII. Dicmenge del Ram.

 20v Dicmenge, a XXV. Pasca e Sancta Maria, tot en 
un die aquest any.

 21v Abril del any MCCCC LVIIIIo

Dijous, a XII. Aquest die s’ic partí mossèn Gui-
llem de Montpalau, àlias Çamaçó, per anar a 
Gerona.

 22v Dissabte, a XXI Aquest die tornà de Gerona 
mossèn Guillem Montpalau, àlias Çamaçó.

Dilluns, a XXIII. Sent Jordi.

Dimarts, a XXIIII. Aquest jorn partí de Barchi-
nona lo honorable mossèn Barthomeu Sellent, 
notari e scrivà major del General, lo qual anava 
a València per sos fets propris.

 23r Dimecres, a XXV. Sent March. Aquest die foren 
elegits en cònsols de la lotge de Barchinona en 
Johan Ça-rovira, ciutadà, e en Nicholau Vias-
trosa, mercader, e jutge de apells an Jacme  
Bertran.

Dissabte, a XXVIII. Aquest die s’ic partí mossèn 
lo abbat de Montserrat per anar a Sent Ffeliu de 
Guíxols.

 23v Maig del any M CCCC LVIIIIo

Dimecres, a II. Aquest die s’ic partí mossèn 
Guillem de Montpalau, àlias Çamasó, per anar 
a Gerona.

Dijous, a III. Ascenció e Sancta Creu de Maig 
foren, l’any present, tot en aquest die. Aquest 
dia anaren n’Anthoni Lombard e en Jacme Ça-
font, notari, a Molins de Reg, tramesos per los 
diputats al governador qui là era, per parlar-li 
de la crida faedora per los desafiaments que en 
Torrelles havia dats a·n Johan Berenguer Torà, 
e tornaren lo dia matex.

Dissabte, a V. Aquest die entraren en Barchi-
nona dos missatgers del rey Reyner e duch 
d’Anjou e comte de Proença, qui vengueren a 
LX ó LXX de cavall e tiraven la via de València, 
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on era lo senyor rey. Isqué·ls lo governador, va-
guer e alguns cavallers de ciutat, però no·y isque-
ren deputats ne consellers. Crida. Aquest die 
mossèn Galceran de Requesens, portantveus de 
governador en Cathalunya, a instància e re-
questa dels reverend e honorables deputats del 
General, féu publicar una crida en Barchinona 
contenent en efecte que algú, sots pena de cors e 
d’aver, no gosàs damnificar en béns ne en per-
sona en Johan Berenguer Thorà, adjunct del re-
gent los comptes del dit General, lo qual era stat 
desafiat per en Pere Ramon Torrelles, donzell. E 
en la fi de la dita crida se oferien los dits governa-
dor e deputats que ferien que lo dit Thorà feria la 
rahó o tothom a qui fos de res tengut. En altra 
manera, si novitat alguna li era feta, que hagues-
sen per cert serien perseguits rigorosament en 
béns e en persona a despeses del General de Ca-
thalunya, la qual crida és registrada en lo segon 
registre de letres en la scrivania de la Deputació, 
en cartes XXXVI. E altra semblant crida fonch pu-
blicada l’any M CCCC XLII per part de mossèn Jo-
han de Corbera, qui era governador, a instància 
de deputats, en favor d’en Bernat Novés, lla-
donchs scrivà major de la Deputació, qui·s tamia 
per algunes bregues qui s’eren seguides entre pa-
rents seus ab alguns altres. E fonch registrada en 
la cort del vaguer de Barchinona a II d’octobre M 
CCCC XXXXII.

Dicmenge, a VI. Aquest die tornà mossèn Gui-
llem de Montpalau, àlias Çamasó, de Gerona.

 24r Dilluns, a VII. Aquest die tornà mossèn l’abbat 
de Montserrat de Sent Feliu de Guíxols, on era 
anat.

Dissabte, a XII. Aquest die partí mossèn Gui-
llem de Montpalau, àlias Çamasó, per anar a 
Gerona.

Dicmenge, a XIII. Sincogesma.

 24v Dissabte, a XVIIIIo. Aquest dia tornà de Valèn -
cia mossèn Barthomeu Sellent, scrivà major del 
General.

 25r Dicmenge, a XX. La Trinitat.

Dimecres, a XXIII. Novella confederació. 
Aquest die, vigílie de Corpus Christi, los conse-
llers de Barchinona feren covidar los deputats e 
oïdors de comptes que fossen ab ells a les ves-
pres, a la Seu, ço que may era acustumat fer ne 
deputats may no·y acustumaven anar. E, de fet, 
dos deputats e dos oïdors hi anaren, ço és, frare 
Anthoni Pere, abbat de Montserrat, e mossèn 
Luís d’Ivorra, cavaller; l’altre deputat, qui era 
mossèn Miquel Cardona, cituadà de Barchi-
nona, no·y volch anar per ço com no li sem-
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[1459 ] blava hi daguessen anar. E los dos oïdors de 
comptes qui·y anaren foren mossèn Johan Dal-
mau, canonge de Barchinona, e mestra Bernat 
Dezllor, metge en fízicha, ciutadà de Gerona; 
l’altre oïdora no·y anà per ço com fonch absent 
de Barchinona aquesta jornada. E lo sendemà, 
que era la festa de Corpus Christi, los dits dos 
deputats e dos oïdors se anaren dinar de matí 
ab los consellers en l’ort de la casa de la ciutat, 
ço que per semblant fins ací may era stat acustu-
mat fer.

Dijous, a XXIIII. Corpus Christi.

Divenres, a XXV. Aquest die partí mestra Bernat 
Dezllor per anar a Gerona.

 25v Dissabte, a XXVI. Aquest die s’ic partí mossèn lo 
abbat de Montserrat per anar a Montserrat.

 26r Juny del any M CCCC LVIIIIo

Dissabte, a II. Aquest die tornà de Gerona mos-
sèn Guillem de Montpalau, àlias Çamasó, de 
Gerona.

Dimecres, a VI. Aquest dia retornà mossèn l’ab-
bat de Montserrat del monastir, on ere anat.

 26v Dissabte, a VIIIIo. Aquest die tornà mestre Ber-
nat Dezllor de Gerona.

Dicmenge, a X. Aquest die se’n anà mossèn 
Guillem de Montpalau, àlias Çamasó, per anar 
a Gerona.

Dimarts, a XII. Aquest jorn retornà lo dit mos-
sèn Montpalau, àlias Çamasó, oïdor de comp-
tes, de Gerona, on ere anat.

 27r Dilluns, a XVIII. Fferrer. Aquest die los reve-
rend e honorables deputats del General prove-
hiren del ofici de ferrer del dit General en 
Ffrancesch Major, ferrer, axí que, d’aquí avant, 
faça retxes, golfos e haja càrrech de lloçar la fer-
ramenta al dit General necessària en temps de 
obres.

 27v Dicmenge, a XXIIII. Sent Johan de juny.

 28r Dilluns, a XXV. Aquest die partí mossèn Luís 
d’Ivorra de Barchinona per anar en Urgell.

 30r Juliol del any M CCCC LVIIIIo

Dilluns, a XXIII. Aquest jorn lo vaguer e batle 
de Barchinona, a instància dels consellers de la 
dita ciutat, feren publicar una crida contenent 
en efecte que, sots pena de L lliures, algú no gos 

a. a continuació ratllat oïdor.
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carregar robes ne mercaderiesa algunes ab al-
guna nau o altra fusta fins la nau d’en Melchior 
Mates, e los balaners d’en Gaspar Montmany e 
d’en Johan Montbrú sien tornades de certa part 
a on són stades trameses per los dits consellers 
contra alguns cossaris. E açò parech als reve-
rend e honorables deputats fort prejudicial al 
General de Cathalunya e als drets de aquell.

 31r Agost del any M CCCC LVIIIIo

Dimecres, primer die de agost. Aquest die, en-
tre una o dues hores passada mijanit, féu terra-
trèmol.

 31v Dimarts, a VII. Aquest jorn arribà mossèn Luís 
d’Ivorra, deputat, venint del seu castell.

Digmenge, a XII. Aquest die partí mossèn Gui-
llem de Montpalau e de Çamasó per anar en 
Empurdà.

 32r Dimarts, a XIIII. Príncep. Aquest die arribà en 
lo port de Salou lo il·lustre senyor don Karles, 
príncep de Viana, fill major del senyor rey, lo 
qual vench de Sicília ab VII galeres, e tantost lo 
sendemà tornà-se’n a Mallorques, sperant allà 
lo senyor rey, son pare, què li manaria fer.

Dissabte, a XVIII. Aquest die arribà en la plaja de 
la mar de Barchinona lo magnífich mossèn An-
thoni Guillem de Muntanyans, cavaller, ab les 
III galeres, ço és, una del comte de Darnó e dues 
del governador de Cathalunya, lo qual, com a 
missatger tramès per los deputats del General 
de Cathalunya, era anat per visitar les ylles de 
Mallorcha, Manorcha, Eyvissa, Sardenya e Sicí-
lia aprés mort del rey Alfonso d’Aragó.

 32v Dilluns, a XX. Aquest die partí en Pere de Salda-
nya, porter del General, per anar al senyor rey, 
qui era vers les parts de Sogorb, e anava per fey-
nes del General.

 33r Dicmenge, a XXVI. Aquest die tornà mossèn 
Guillem de Montpalau e de Çamasó de Em-
purdà.

Divenres, a XXXI. Aquest die arribaren en la 
plaja de la mar de Barchinona III galeres, ço és, 
la del General de Cathalunya, ab la qual mossèn 
Anthoni Guillem de Muntanyans, cavaller, 
com a missatger del dit General era anat per vi-
sitar les ylles de Sicília, Serdenya, Mallorqua, 
Manorcha, e Eyviça, aprés mort del rey Alfonso 
d’Aragó; la segona fonch la galera de Macina, 
qui aportà certs missatgers de Sicília tramesos 
als senyor rey, e entre los altres hi vingueren lo 

a. a continuació ratllat ab.



151

[1459 ]comte Johan de Vintimilla, lo qual és marquès 
de Giraig, e lo prior de Macina; la tercera galera 
era de mossèn Gonsalvo de Nava.

 34v Setembre del any M CCCC LVIIIIo

Divenres, a XIIII. Sancta Creu. Lamps e trons. 
Aquest die, hora de matines o algun poch abans, 
mossèn Bernich, prevera de casa del governa-
dor, se levà ab molt gran por, segons ell mateix 
ha dit a molts, dient que sentia molt gran remor 
en lo palau patit, a on lo dit governador posava, 
que paria que sinch-cents mília diables s’i com-
batessen, e encès III candeles beneÿtes e corrent 
vench-se’n a Sent Just, on començaven a sonar a 
matines, e encara no havien uberta la porta. E a 
poch instant començaren desparar gran e innu-
merable multitut de llamps e trons ab una gran-
díssima remor, e ferí lamp al campanar major de 
la Seu e matà en Pere Mestra, qui s’era levat e so-
nava lo seny de les hores per fer cessar la tempes-
tat, e trenchà la cadena del torn de les hores e 
llansà’n un gran troç a la plaça del Blat; ítem, ferí 
sobra lo revolt de la capella de Sancta Bàrbara en 
dos o tres lochs e trasch-ne algunes pedres; ítem, 
arrenchà de la paret, prop dels òrguens majors, 
un gran permòdol de pedra qui stava sota un 
gran canó dels dits òrguens; ítem, ferí llamp alt, 
en la sumitat de la torra de na Gonguera, e arren-
cà’n una molt gran lemborda e lensà-la sobra la 
taulada de la casa qui és entre la dita torra e la 
volta de la cort del veguer, on és la gran ymage de 
sancta Eulàlia; ítem, ferí lamp a casa d’en Brandà 
Amat, a la Ribera, e cremà-li algunes saques de 
cotó e trencà-li una gerra d’oli e cremà-li la pas-
tera e rompé-li molts talladors e scudelles en la 
cuyne, que de nou s’ach amoblar; ítem, ferí e 
cremà lo dit lampa alguns payers de palla qui 
eren en una hera fora lo portal de Sent Saver; 
ítem, ferí a casa d’en Johan Berenguer Thorà e 
sclafà-li en molts lochs una finestra de casa sua e 
les portes de aquella; ítem, ferí a casa d’en Ga-
briel d’Alòs e foradà-li un sostre; ítem, ferí en di-
versos lochs de la porta del caragol de la presó co-
muna del vaguer de Barchinona; ítem, ferí una 
nau castellana qui stava surta en la plaja e mès-la a 
fons, que lo sendemà no·n aparech sobre l’ayga 
sinó la gàbiab; e, finalment, feriren aquests 
lamps en diverses parts, axí dins la present ciutat 
com fora aquella, car a casa d’en Vidal de Sarrià 
entrà dins una caxa on havia dues copes d’argent 
e fonc-les e féu-ne un pa, e ferí un hom qui dor-
mia dins una barcha vers les parts de Montgat e 
matà’l.

a. a continuació ratllat
b. a continuació ratllat. Ítem, feriren aquests lamps a la tor-
ra d’en Pere Torrent, qui és a Sent Ffeliu de Llobregat, e 
sclafà-li dos o tres portals e moltes portes de la dita torra, 
que li rompé, e li carafaxà en molts lochs les parets de la dita 
torra e li’n trasch algunes lembordes.
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Dilluns, a XVII. Aquest die tornà en Pere de Sal-
danya, porter, qui per fets del General era anat 
al senyor rey vers les parts d’Aragó.

Dimarts, a XVIII. Aquest die tornà tronar e lam-
pagar després dinar e llamp ferí en una torra del 
mur qui és al costat de la torra de Sent Saver, 
vers lo portal dels Orbs. Crech que aquest lamp 
era romàs al cela divenres proppassat com ne 
féu tants; ítem, ferí en una altra torra, a la Ram-
bla, la qual és devant la porta de la volta d’en 
Torra e enderrocà-li un muro.

 35r Divenres, a XXI. Sanct Matheu. Aquest die de 
dimecres, a XXI de setembre, partí mossèn Gui-
llem de Montpalau e de Çamaçó per anar en 
Empurdà.

 38r Octobre del any M CCCC LVIIIIo

Dicmenge, a XXVIII. Aquest die, a migjorn e ja 
alguns jorns abans e aprés diverses hores, per 
molts fonch vista una molt gran e groça stela ab 
una gran coha de fonch qui menava gran fum 
detràs si, exint de les parts de ponent e anant 
vers lo levant, e per semblant se diu l’an vista en 
Aragó e en València, de què s’és seguit que 
molts stròlechs han dit que dins aquest any 
mor rà algun gran príncep e seran grans guerres 
o morts; Déu per sa misericòrdia nos do ço que 
sab que havem master.

 39r Nohembre del any M CCCC LVIIIIo

Diluns, a XII. Aquest die partí mestra Bernat 
Dezllor per anar vers les parts de Gerona. E 
aquest mateix die retornà de Gerona mossèn 
Guillem de Montpalau e de Çamasó.

 39v Dimecres, a XIIII. Balena. Aquest die fonch de-
nunciat al regent la Batlia General de Cathalu-
nya com dellà lo cap de Llobregat havia dat a 
través en terra un molt gran peix o balena, 
morta, qui havia de llarch XVIIIIo grans passes. 
Molts han vulgut creure que enguany morrà al-
gun gran príncep; tots temps sia feta la voluntat 
de Déu.

 40r Divenres, a XXIII. Sent Climent. Aquest die se 
féu solemne ofici e sermó en la Seu de Barchi-
nona. Dix la missa al altar major lo reverendís-
sim senyor n’Arnau de Pallàs, bisbe d’Urgell e 
patriarcha de Alexandria; e, fet l’ofici, partí de 
la Seu una solemne professó qui isqué per lo 
portal del simbori, anant la via del palau del 
bisbe eb de Sent Jacme, ec del portal de la Boca-

a. a continuació una paraula ratllada i il·legible.
b. e interlineat.
c. e interlineat.
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*

*
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[1460 ] ria fins al Hospital de Sancta Creu, e al detraç 
de la dita professó venia gran multitut de po-
ble. E fonch aportat per lo dit patriarcha, sots 
un dosser de drap d’or, un dit de sancta Càn-
dida encastat en un relliquiari d’argent daurat, 
lo qual fonch dat al dit hospital on ne constru-
hiren una capella. Portaren los VI bordons ab 
lo drap d’or, sots lo qual anave lo dit patriar-
cha, qui portava lo dit relliquiari, lo governa - 
dor dea Cathalunya e los V consellers de Bar-
chinona.

Dissabte, a XXIIII. Aquest die tornà de Gerona 
mestra Bernat Dezllor.

 40v Dicmenge, a XXV. Sancta Caterina.

Dimarts, a XXVII. Barracha. Aquest die, en la 
nit, alguns mals hòmens, poch tement Déu e la 
correcció terrenal, materen foch e cremaren la 
barracha del General, la qual los deputats havi-
en feta fer de nou poch havia en la plaja de la 
mar de Barchinona, en lo loch apellat lo puig 
de les Falcies. E lo sendemà, que fonch dime-
cres, a XXVIII del present mes de nohembre, los 
deputats feren fer crida que tothom qui denun-
ciàs qui·u havia fet hauria sinquanta florins 
d’or. Aquest die los reverend e honorables de-
putats provehiren en Barthomeu Ferrer, pe-
rayre, del ofici de garda, axí del dret de la bolla 
deb plom e segell de cera com del dret d’entra-
des e exides, en lo pas del portal Nou de la pre-
sent ciutat, ab lo salari acustumat, lo qual ofici 
vacava per mort d’en Ffrancesch Gili, qui aquell 
derrerament obtenia.

Divenres, a XXX. Sent Andreu. Aquest die foren 
elegits en consellers los següents: primo, en 
Guillem Romeu, ciutadà; Galceran de Pratnar-
bonès, ciutadà; Barthomeu Agustí de Masanet, 
mercader; Gabriel Busquets, barber; Matheu 
de Llinàs, àlias Perec Matheu, hostaler e llaura-
dor. Consellers. Obrés: Pere Rovira, mercader; 
Anthoni Serradell, perayre.

 41r Deembre del any M CCCC LVIIIIo

Dimarts, a IIII. Entrada del senyor rey. Aquest 
die lo senyor rey e la senyora reyna, venint de 
Ceragoça, passant per Montblanch e per Vila-
francha de Penedès, deprés dinar, entraren en 
Barchinona ab pluja e ab habundància de mol-
tes fangues.

 41v Dimecres, a XII. Altelló. Aquest die mossèn lo 
abbat de Montserrat e mossèn Luís d’Ivorra, 

a. de Cathalunya interlineat.
b. de plom interlineat.
c. Pere Matheu interlineat.
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cavaller, deputats, e los tres oïdors de comptes, 
tots concordablament, discentint-hi emperò 
mossèn Miquel Cardona, deputat per lo braç 
reyal, digueren que, attenent que ells eren a ple 
informats e signantment per lo honorable mes-
tra Bernat Dezllor, mestra en arts e en medeci-
na, hu dels oïdors dels comptes del dit General, 
de la indisposició del honorable n’Aymerich de 
la Via, scrivà del archiu e del ofici dels oïdors 
dels comptes del General dessusdit, qui ere en 
tal punt que bonament no podia ben servir son 
dit ofici, provehiren de adjunct al dit n’Ayme-
rich de la Via en Ffrancí Altalló, nabot del dit 
n’Aymerich, ab lo salari i altres emoluments 
que la Cort de Cathalunya ha taxats e manats 
dar als adjuncts de la casa de la Deputació, lo 
qual Francí Altelló de continent prestà sagra-
ment e homenatge de haver-se bé e leyalment 
en son dit ofici, en poder de mossèn Luís 
d’Ivorra, deputat dessusdit. E, fet açò, los tres 
oïdors de comptes dessusdits, levant-se del 
consistori, anaren a la cambra del dit archiu e 
materen-lo en possessió del dit ofici, liurant-li 
les claus de la cambra e dels armaris de la dita 
cambra. Aquest die los deputats provehiren en 
Johan de Tagamanent, giponera, ciutadà de 
Barchinona, que sens salari algú fos guarda dels 
drets del General.

 42r Dijous, a XIII. Santa Lúcia. Aquest die fonch 
elegit en mostaçaf de Barchinona en Thomàs 
Reig, lo qual no havia muller ne may n’avia ha-
guda, e açò no·s diu sens causa.

 43r Dimarts, a XXV de deembre M CCCC LX. Nadal.

 45v Janer del any M CCCC LX

Divenres, a XXV. Aquest die, entre III e IIII hores 
de matí, los frares de Poblet trasqueren de la 
Seu de Barchinona los cosos dels il·lustríssimos 
rey d’Aragó don Martí, de gloriosa memòria, e 
de la reyna dona Yolant, muller relicta del rey 
don Johan Primer d’Aragó, los quals per molts 
anys havien stat alt, al costat del altar major de 
la dita Seu, on foren mesos en comanda, pro-
matents los reverend bisbe e Capítol de la dita 
Seu que, tota hora que los dits frares se’n vol-
rien portar a Poblet, que ells los darien, e açò 
per tant com los dits rey e reyna, quascú ab lurs 
testaments, s’eren lexats a Poblet e fins ací may 
algú no s’era curat de aportar-los-hi. E foren 
trets los dits cosos de la Seu ans del jorn, segons 
dit és, en aquesta manera: primerament, ana-
ven hòmens servidors, sens gramalles ne altra 
serimònia, ab sengles brandons de cera groga 
cremants, e tantost aprés venien los cosos dels 
dits rey e reyna ab lurs grans tombes de fust cu-

a. giponer interlineat.
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[1460 ]bertes de drap de llana ab vetes blanches e cla-
vades ab tatxes, segons és acustumat, sens altra 
drap d’or ne de seda, los quals cosos aduyen 
pobres al sobre lurs muscles, e tantost al detràs 
venien un parel de brandons encesos; aprés  
venien XXIIII frares de Poblet ab lurs àbits 
blanchs e portaven sengles ciriets molt patits 
encesos, de cera groga, dients ofici de morts 
submissa voce, e al detràs dels dits frares venien 
altres dos ciris encesos. E, exints de la Seu, ti-
raren per la plaça Nova, e per la plaça de la font 
de Sentana, e per lo carrer de na Canuda fins al 
monestir de Natzaret de la present ciutat, e 
d’aquí enfora altra jornada los dits frares feren 
portar los dits cosos a Poblet. E en aquests dies 
se trobava en Barchinona lo senyor rey en Jo-
han Segon, al qual fonch dit per part dels con-
sellers de la dita ciutat que plagués a sa senyo - 
ria que los dits rey e reyna fosen transladats ab 
aquella solemnitat que és acustumada fer, ofe-
rint-se los consellers per part de la dita ciutat 
fer-hi lo que és acustumat, e lo senyor rey en-
tramès-se quina solemnitat hi havien a fer, e 
trobà que s’i acustumen fer per part del rey e 
per part de la ciutat gran colp de ciris e draps 
d’or e altres despeses qui muntaven sol a la  
part del senyor rey D florins o més, e axí lo dits 
senyor dix que no·y volia despendre res, e per 
aquesta rahó foren transladats ab tanta simpli-
citat. E fonch atrobat lo cos del dit rey ben ves-
tit de drap d’or e tot sancer, que no li fallia  
sinó un poch del cap del nas; lo cos de la reyna 
no·s poch ben veure per ço com dins la caxa fo-
ren meses la hora que morí moltes serradures 
de xiprer qui s’eren aferrades molt ab lo cos e 
cara de la dita reyna. Bona glòria hajen lurs  
ànimes e mala les ànimes dels mals reys e de les 
males reynes, jo sé per qui·u dich. Aquest die 
s’ic partí mossèn Luís d’Ivorra per anar vers 
Terragona, per raó del matrimoni de la filla de 
mossèn Bernat Çaportella.

Dissabte, a XXVI. Aquest die lo senyor rey pu-
blicà de paraula, stant en la cambra de para-
ment del palau dels reverend bisbe de Barchi-
nona, on ell e la senyora reyna posaven, la 
concòrdia seguida entre sa senyoria, de una 
part, e lo il·lustríssimo don Carles, príncep de 
Viana, fill seu, qui era a Mallorqua, de la part 
altra, sens que altra seremònia no se’n féu, jas-
sia lo dit príncep ne hagués fet fer alimares a 
Mallorqua dos dies arreu.

 46r Ffabrer del any M CCCC LX

Dilluns, a IIII. Partí lo senyor rey. Aquest die, a 
XII hores de migjorn, partiren de Barchinona 
lo senyor rey e la senyora reyna per anar en  
Aragó e en Navarra.

 47r Divenres, a XV. Aquest die partí mestra Bernat 
Dezllor per anar a Gerona.

Dissabte, a XVI. Aquest die tornà mossèn Luís 
d’Ivorra d’Urgell.

 47v Dimarts, a XVIIIIo. Tinta. Aquest die los reve-
rend e honorables deputats provehiren que, 
d’ací avant, tota la tinta que los scrivans de la 
casa de la Deputació pendrien, axí a ops de la 
scrivania major com de les altres scrivanies o 
cambres de la dita casa de Deputació, fos presa 
d’en Montserrat Rourich, inluminador, e que 
li’n fos dats tots anys los tres florins que·n solia 
haver la dona na Margarita, muller d’en Gabriel 
Oliba, de la qual se solia pendre la dita tinta, la 
qual dona passà d’esta vida lo die proppassat.

Dimecres, a XX. Aquest die retornà mestra Ber-
nat Dezllor de Gerona.

 48r Dimarts, a XXVI. Carnestoltes.

 48v Març del any M CCCC LX

Dissabte, primer de març. Aquest die, hora ja 
tarda, en March Calabuig, hu dels gardes de les 
entrades e exides del General de Cathalunya, 
fonch detengut pres ab grillons en una galera 
de mossèn Galceran de Requesens, governador 
de Cathalunya, la qual era en la plaja de Barchi-
nona. E los reverend e honorables deputats fe-
ren-hi una fort, notable, bella e prompte provi-
sió, la qual largament és continuada en lo 
manual de la scrivania de la Deputació del dit 
General sots lo present kalendari del primer die 
de març M CCCC LX. E allà apar com los depu-
tats feren star en la presó lo patró de la dita  
galera.

 49v Dilluns, a XVII. Aquest die s’ic partí mossèn lo 
abbat de Montserrat per anar visitar la sua ab-
badia.

 50v Divendres, a XXVIII. Lo príncep Karles. Aquest 
die, a tres hores passat migjorn, arribà en la plaja 
de la mar de Barchinona lo il·lustre don Carles, 
príncep de Viana, fill primer nat del senyor rey 
don Johan d’Aragó e de Navarra, lo qual vench 
de Mallorques ab la nau d’en Brandà Amat, ab 
la galera de don Johan de Cardona e ab un petit 
balaner. E desembarchà aquesta hora matexa ab 
una sola gròndola qui·l trasch al Canyet, on 
l’esperava lo governador ab alguns altres ciuta-
dans fort pochs en nombre, per tant com no sa-
bien degués exir aquí, ans l’esperaven los de-
més devant Lotja. E vench-se’n posar a Vall - 
donzella, que no volch sperar fos acabat lo pont 
de los consellers li feyen fer molt cuytadament 
devant Lotja. E lo sendemà de matí, que fonch 
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[1460 ] dissabte, los deputats e oïdors de comptes, en-
semps ab tots los scrivans e altres oficials del 
General, anaren a cavall a fer-li reverència a  
Valldonzella, e lo vespre següent e l’altre ves-
pre aprés foren fetes grans alimares per tota la 
ciutat, e fonch feta crida que lo sendemà, que 
seria dilluns, tothom hagués a fer festa. E, de 
fet, aquest die de dilluns, que comptàvem XXXI 
del present mes de març, lo dit senyor príncep 
entrà en Barchinona, deprés dinar, per lo portal 
de Sent Anthoni, passant devant lo abeurador 
del Hospital, e, per la Rambla avall, entrà per lo 
portal de Framenors, e vench a cavall vestit 
d’una roba de domasquí burell ab un bonet 
morat al cap e ab caparó de drap scur, ea portà 
un magnífich collar d’or ab pedres fines e perles 
molt groces. Ésb ver que·ls consellers no·l rabe-
ren al portal de Sent Anthoni ni·l materen sotz 
lo dosser, ans vench sens serimònia fins a Ffra-
menors e, com fonch devallat del cadafal, lavós 
muntà a cavall e entrà sots lo dosser, e·l tiraren 
per los cordons. E vench sots un dosser de drap 
d’or ab sis bordons, los quals aportaven los se-
güents: primo, a la part dreta, en Pere Matheu 
de Linàs, hostaler e conseller, Galceran de Prat-
narbonès, ciutadà, conseller, e en Miquel Dez-
plà, ciutadà, però no era conseller; a la part 
squerra, Pere Torrent, major de dies, ciutadà, 
mas no conseller, Gabriel Busquets, barber, 
conseller, e en Bertran Torró, ciutadà, mas no 
conseller. E, com fonch a la plaça de Framenós, 
muntà sobre un cadefal que la ciutat li hac fet 
fer al cap de la dita plaça e assech-se alt, en una 
cadira reyal, tenint en les spatles un dosser de 
drap d’or, e aquí començaren a passar devant ell 
los manestrals de quascuns oficis, ben vestits e 
ben abillats, quascun ofici ab son entramès, no 
pas ab castells. E, com foren tots passats, lo 
príncep devallà e muntà a cavall sots lo dit dos-
ser de drap d’or, e destraven-li lo cavall mossèn 
Guillem Romeu, conseller en cap, a la part  
dreta, e lo missatger de Mallorques a la part 
squerra. Tiraren-lo per los cordons del cavall, a 
la part dreta, en Bernat Miquel, Pere Deztor-
rent, menor, Johan Ça-rovira e misser Johan 
Dalmau, juriste, per ciutadans; Francesch Ma-
tella, Ramon Móra, notaris, Bernat Caldòfol, 
spacier, e Nofre Morandell, barber, per los ar-
tistes; e a la part squerra eran en

 51r Jofre Sirvent, Nicholau Viastrosa, cònsol, Pere 
de Prexana e Miquel de Manresa, per los mer-
caders; Ffrancesch Gallard, vadrier, Anthoni 
Bells, argenter, Anthoni Saguer, parayre, e Pere 
Juliol, cuyrasser, perc los manestrals. E axí 
vench per lo carrer Ampla, per los Cambis, per 

a. e ... groces interlineat al marge dret del foli.
b. és ... cordons intelineat al marge esquerre del foli.
c. per los manestrals interlineat.

lo cap de la plaça del Born, per lo carrer de 
Montcada, per la capella d’en Marcús, per la 
Bòria, per la plaça del Rey fins a la Seu, on des-
cavalcà, e aquí lo clero rabé’l ab molt gran ho-
nor, e hagueren-li empaliat tot lo entorn del al-
tar major e tot lo cor de draps d’or emperhials, 
e ençaneren tots los V canalobres qui penjen per 
les voltes de la Seu, e a quascun pilar de la Seu 
materen un brandó encès, e alt, per los corra-
dors o finestratges qui són entorn de la dita 
Seu, a quascuna finestra cremava una candela 
dins una lanterna de paper, e sonaven los òr-
guens en los senys majors. E, com hac feta ora-
ció alt, al altar major, devallà baix, a Sancta  
Eulàlia, on hac gran luminària, e, com hac feta 
oració aquí, anà cavalcar al portal del simbori, 
per on era entrat, e tirà per la plaça Nova fins a 
la plaça de la Cocorrella, a on li hagueren appa-
rallada per posada la casa de mossèn Ffrancí 
Dezplà. E lo sendemà matí anà oir missa a 
Sancta Maria del Pi, e aquesta fonch la primera 
sglésia on ell may oí missa en Barchinona. Plà-
cia a Déu que en bon punt hic sie ell entrat, que 
prou males ventures havem hagudes qui encara 
no·ns són passades del tot.

Abril del any M CCCC LX

Dissabte, a V. Aquest jorn partí mossèn Luís 
d’Ivorra, deputat, per anar en Urgell. Principi 
de Cort. Aquest die de dissabte del ram, que 
comptàvem V d’abril M CCC LX, se començà te-
nir la Cort General del principat de Cathalu-
nya, la qual lo senyor rey havia convocada als 
cathalans en la casa del Capítol de la Seu de Bar-
chinona, per lo Vèn. die del present mes d’abril. 
E, perquè lo dit senyor aquesta jornada era ab-
sent de tot lo dit Principat, segué en la dita 
Cort lo vici-canceller, qui prorogà aquella a XXI 
del present mes en lo dit loch, ab les protesta-
cions acustumades.

 51v Diluns, a VII. Aquest die partí mestra Bernat 
Dezllor per anar a Martorell.

Dimarts, a VIII. Aquest die tornà de Martorell 
mestra Bernat Dezllor.

 52r Digmenge, a XIII. Pasca.

Dimarts, a XV. Aquest die mossenyors los de-
putats requeriren lo vaguer de Barchinona que 
matés en la presó en Berenguer Sayol, ciutadà 
de Barchinona, patró d’una de aquelles dues 
galeres que la dita ciutat armava contra cossaris, 
e, de fet, lo·y maté, per ço com contra voluntat 
dels dits deputats feya verar la una de les dites 
galeres, ço és, aquella de què ell era patró, la 
qual era del dit General, qui l’avia prestada a la 
ciutat, però feya primer assegurar per los conse-
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[1460 ]llers, e ell, no spera(n)t que la seguretat qui ja 
era començada de prestar fos del tot acabada de 
rebre, cuytà’s de fer-la verar, no contrastant ell 
hagués lo die passat promès, de paraula e àlias, 
a mossenyors los deputats que may la fera verar 
fins la dita obligació fos acabada de pendre.

Dimecres, a XVI. Aquest die tornà mossèn Luís 
d’Ivorra del seu castell.

Dijous, a XVII. Col·lació. Aquest die, deprés di-
nar, lo senyor don Karles, príncep de Viana, fill 
primer nat del senyor rey, vench veure la casa 
de la ciutat, e los consellers feren-li una molt 
notabla e bella col·lació de confits de sucre ab 
moltes maneres de preciosos vins, la qual col-
lació li fonch feta alt, en la sala de Cent Jurats. E, 
segons relació dels qui·y foren presents, anà ab 
ten gran desorde e confusió que més valguera 
que may l’aguessen feta, e fonch-ne occasió que 
los demés qui·u aministraren eren manestrals, 
qui·u robaren tot ab pocha vergonya que·n ha-
gueren, axí com bé han acustumat, mas axí li’n 
pren qui a llop comana les sues ovelles.

Divendres, a XVIII. Aquest die partí mossèn 
Guillem de Montpalau e de Çamasó per anar a 
casa sua, en Empurdà.

 52v Dilluns, a XXI. Aquest die tornà mossèn lo ab-
bat de Montserrat de la sua abbadia.

Dimecres, a XXIII. Festa de Sent Jordi.

Divenres, a XXV. Sent March. Aquest die lo 
Consell de Cent Jurats elegí en cònsols de la 
Lotja de la mar de Barchinona en Ffrancí Palla-
rès e en Gaspar Montmany, mercader, ciuta-
dans de Barchinona.

 53r Digmenge, a XXVII. Aquest die partí mestra 
Bernat Dezllor per anar a Caules.

 53v Maig del any M CCCC LX

Diluns, a V. Aquest die tornà de Caldes mestra 
Bernat Dezllor.

 54v Dijous, a XV. Aquest die los deputats tramate-
ren n’Anthoni Llombard, notari, ajudant de la 
scrivania de la Deputació, fins a Molin de Reig, 
e encara pus enllà, fins trobàs lo senyor rey e·l 
senyor príncep, per saber quina hora entrarien, 
e anà-se’n ab ell en Johan Staper, garda dels 
drets del General, perquè·s cuytàs primer e por-
tàs la nova als deputats. E aquest mateix die tor-
naren. Entrada de rey. Aquest die entraren en 
Barchinona lo senyor rey, la senyora reyna, lo 
senyor don Karles, príncep de Viana, fill pri - 
mer nat del dit senyor e de la reyna dona Blan-

cha de Navarra, quòndam, primera muller sua, 
l’infant don Fferrando, fill del dit senyor rey e 
de la senyora reyna huy benaventuradament reg-
nanta, don Johan, archabisbe de Ceragoça, e 
don Alonso, fills naturals del dit senyor rey, lo 
comte d’Empúries, nabot de dit senyor rey, e 
en companyia lur los bisbes de Gerona, d’Euna 
e de Vich, lo comte de Prades, mestra de Mun-
teça e molts altres barons, cavallers, gentils hò-
mens e altres família lur. E aquest mateix die lo 
canceller segué e prorogà la Cort per al XXIIIIèn. 
die del present mes de maig. E per tant com en 
dies passats eren stades grans diferències e de-
bats entre lo senyor rey, d’una part, e lo senyor 
príncep, son fill, de la altra, e ara tot havia loa-
ble fi e s’ere seguida bona concòrdia entre ells 
per intervenció, primerament, dels barons de 
Sicília, qui·y havien molt trabellat e, derrera-
ment, per mijà de la senyora reyna, qui·u havia 
portat a bona conclusió, e per aquesta raó foren 
fetes grans alimares per totes les sgleyes, tor - 
res e altres lochs alts de la dita ciutat, exceptant 
los de la Seu, qui al·legaren que·ls ho havien dit 
ten tart que no havien hagut temps de preparar 
les coses necessàries per les dites alimares, ne 
Sancta Maria de la Mar tenpoch no·n féu, al·le-
gant no haver hagut prou temps per prepa - 
rar-les.

Divenres, a XVI. Aquest die de divenres tornàb 
mossèn Guillem de Montpalau e de Çamasó de 
casa sua, del bisbat de Gerona.

 55r Dilluns, a XVIIIIo. Aquest die s’ic partí n’An-
thoni Lombar per anar a la Seu d’Urgell, per 
afers del General.

Dissabte, a XXIIII. Prorogació. Aquest jorn lo 
canceller del senyor rey segué en la Cort, qui 
era congregada en la casa del Capítol de la Seu 
de Barchinona, e prorogà aquella per a dissabte 
primervinent, en lo loch mateix. E encara fins 
açí lo senyor rey no havia proposat.

 55v Dimarts, a XXVII. Aquest die tornà n’Anthoni 
Lombard de la Seu d’Urgell, on era anat per 
afers del General.

 56r Juny del any M CCCC LX

Dicmenge, primer de juny. Sincogesma. 
Aquest jorn lo senyor rey oí l’ofici a la Seu e anà 
detraç la professó, segons és acustumat, e ana-
va-li al devant lo reverend bisbe de Gerona, qui 
li portava un rosher d’or fet a forme d’un patit 
abre ab moltes branches e fulles, e alt, en la su-
mitat del dit roser, havia una rosa d’or enmig 

a. a continuació ratllat l’infant.
b. a continuació ratllat mossèn.
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[1460 ] de la qual havia encastat un patit safir. E  
aquesta rosa li havia tramesa nostre Sant Pare 
de Roma. Havia aquest joyell de tres palms e 
mig fins en IIII d’alt, e fonch arbitrat que de-
via pasar entorn dos marchs e mig. E fonch 
beneÿda aquesta rosa en Roma, per nostre  
Sant Pare, lo quart dicmenge de coresme qui 
vulgarment se apelle lo dicmege de la rosa.

 56v Dijous, a XII. Corpus Christi.

 57r Divenres, a XIII Aquest die hic partí mestra Ber-
nat Dezllor per anar a Gerona.

Dimarts, a XVII. Aquest die tornà mestra Bernat 
Dezllor de Gerona.

Dimecres, a XVIII. Mutació de Cort per a 
Leyda. Aquest die lo canceller del senyor rey 
prorogà la Cort e mudà aquella en la ciutat de 
Leyda, per lo terç die de juliol primer- 
vinent.

 57v Dissabte, a XXI. Aquest die arribaren a la plaja 
de la mar de Barchinona IIII galeres qui ve-
nien de Nàpols, ab les quals vengueren per  
embaxadors mossèn Bernat de Vilamarí, ca- 
pità de les mars del senyor rey, mossèn Arnau 
Fonolleda, batle general de Cathalunya, e  
mossèn Jacme Marcha, cavallers, demanants 
de part del rey de Nàpols ajuda, per ço com  
tot aquell regne·s rebal·lave, axí com bé han 
acustumat.

 58r Dicmenge, a XXVIIIIo. Aquest die s’ic partí 
mestra Bernat Dezllor per anarb a Roses.

 59r Juliol de any M CCCC LX

Dimarts, a VIII. Aquest die partí mossèn Gui-
llem de Montpalau e de Çamasó per anar en 
Empurdà.

Dimecres, a VIIIIo. Aquest dia retornà mestra 
Bernat Dezllor de Roses, on ere anat per  
veure mossèn abbat, son frare, qui ere malalt.

 60r Dicmenge, a XX. Aquest die partí mestra Ber-
nat Dezllor per anar a Gerona.

 62r Agost del any M CCCC LX

Dijous, a XIIII. Partí lo senyor rey. Aquest die 
partiren de Barchinona los senyor rey e la se-
nyora reyna per anar en Aragó, ja tocades les  
XI hores, ans de migdie.

a. a continuació ratllat mi.
b. a continuació repetit anar.

 62v Divenres, a XXII. Aquest dia partí mossèn Johan 
Dalmau, canonge, oïdor de comptes, per anar 
de Blanes ab lo comte de Prades.

 63r Dijous, a XXVIII. Aquest dia tornà mossèn Jo-
han Dalmau, oïdor, de Blanes, on ere anat.

Divenres, a XXVIIIIo. Aquest dia mossèn abbat 
de Montserrat, deputat, partí per anar a Mont-
serrat.

 63v Setembre del any M CCCC LX

Dijous, a IIII. Aquest die partiren de Barchi-
nona misser Pere de Clariana e en Pere Peralló, 
notari, hu dels ajudants ordinaris de la scriva- 
nia del General, los quals mossenyors los depu-
tats tramatien a Perpenyà, ço és, lo dit misser 
Pere per inquirir contraa alguns comissaris, 
qui·s diu hi eren stats tramesos per lo senyor rey 
per inquirir contra mercaders qui compraven e 
venien lurs mercaderies a temps, e lo dit Pera-
lló, notari, hi anava per continuar la dita en-
questa o informació.

 65r Dissabte, a XX. Aquest die tornaren de Perpe-
nyà misser Pere de Clariana e en Pere Peralló.

 65v Divenres, a XXVI. Aquest die tornà de Gerona 
mestra Bernat Dezllor.

 66r Octobre del any M CCCC LX

Digmenge, a V. Aquest die partí de Barchinona 
mestra Bernat Dezllor per anar a Ffraga.

Diluns, a VI. Aquest dia retornà mossèn l’abbat 
del monestir, on ere anat, de Montserrat.

 67r Dijous, a XVI. Aquest die partiren de Barchi-
nona n’Anthoni Folguers e en Miquel de la 
Cova per anar en Urgell e en Segarra, per raó 
dels safrans.

Divendres, a XVII. Aquest die, envers X hores, 
ans de mijanit, foren dades moltes coltallades 
a·n Pedro de la Cavallaria, convers, prop lo mo-
nestir de Sancta Clara, d’on ell exia aquesta 
hora, e morí tantost ans que fos mijanit. Aquest 
die lo senyor don Karles, príncep de Navarra, 
fill primer nat del senyor rey, cavalcà després 
dinar per la ciutat de Barchinona, ensemps ab 
dona Isabel, germana de comte d’Armanyach e 
cosina germana del dit senyor príncep, e anaren 
descavalcar a la porta del monestir de les mon-
jes preÿcadoresses, qui és en la plaça de Sancta 
Anna, e aprés oïren aquí vespres, jassia fos ja 
hora molt tarda. E, dites vespres, lo dit senyor 
príncep mès la dita senyora dins lo monestir,  

a. a continuació ratllat alguns.
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[1460 ]on se romàs per cor de fer-se monja del dit mo-
nestir, però aprés, mudant son propòsit, no 
fonch monja.

 67v Dijous, a XXIII. Aquest die tornà mestra Bernat 
Dezllor de Ffraga.

 68r Digmenge, a XXVI. Aquest jorn fonch principia-
da en la plaça dels Bargants, qui és en la 
Ramb(l)a de Barchinona, entre lo portal de 
Sent Saver e lo portal de Sancta Anna, una ca-
pella sots invocació de Sancta Maria de Batlem, 
en la qual se digués quascun die una missa ma-
tinal, per ço que·ls bargants posquessen aquella 
oir, e mès-hi la primera pedra lo il·lustre senyor 
don Karles, príncep de Navarra, fill major e pri-
mer nat del senyor rey, la qual obra no fonch 
continuada, ans se abolí tot.

Diluns, a XXVII. Aquest die s’ic partí mestra 
Bernat Dezllor per anar a Blanes.

Dijous, a XXX. Aquest die tornà de Blanes mes-
tra Bernat Dezllor.

 68v Noembre, any M CCCC LX

Digmenge, a II. Aquest die diu mestra Bernat 
Dezllor que partí per anar a Gerona.

 69r Digmenge, a VIIIIo. Aquest die tornà mestra 
Bernat Dezllor de Gerona.

 70r Dimecres, a XVIIIIo. Aquest die, deprés dinar, 
entrà en Barchinona lo reverend mestra Johan 
Soler, bisbe de Barchinona, lo qual venia de 
cort romana, e isqueren-li los reverend e hono-
rables deputats e oïdors de comptes del Gene-
ral, acompanyats dels oficials de la casa de la 
Deputació, e per semblant li isqueren los con-
sellers de Barchinona e molta altra notabla 
gent, per ço com aquesta fonch la primera en-
trada que lo dit reverend bisbe féu en Barchi-
nona aprés que fonch stat elegit en bisbe.

Divendres, a XXI. Aquest die partí mestra Ber-
nat Dezllor per anar a Vich.

Digmenge, a XXIII. Aquest die tornà mestra 
Bernat Dezllor de Vich.

Diluns, a XXIIII. Aquest die tornà mossèn Gui-
llem de Montpalau e de Samasó de casa sua.

 70v Dimecres, a XXVI. Aquest die partí mestra Ber-
nat Dezllor per anar a Gerona.

Dicmenge, a XXX. Sent Andreu. Aquest die fo-
ren elegits en consellers de Barchinona Pere 
Torrent, major de dies, ciutadà, Luís Xetan- 
tí, ciutadà, Simeon Sala, mercader, Honorat 

*

*

Çaconomina, notari, Rafel Vilar, tamborer.

 71r Deembre del any M CCCC LX

Dimarts, a II. Presó del príncep. Aquest die, III 
hores passades aprés del seny de la Avemaria, lo 
senyor rey, essent en la ciutat de Leyda, a on ce-
lebrava Corts als cathalans, apresonà son fill, lo 
príncep de Navarra, en don Johan de Beau-
munt, prior de Navarra, e Gome de Frios, de 
casa del dit príncep, per la qual presó tota aque-
lla nit e lo sendemà, axí per los convocats de la 
Cort com encara per tots los pobles de Leyda, 
tant hòmens com dones e infants, se moch gran 
dol e grans plor e gemechs per tota aquella  
ciutat.

Dissabte, a VI. Aquest die tornà mestra Bernat 
Dezllor de Gerona.

 71v Dilluns, a VIII. Missatgeria. Aquest die los de-
putats ajustaren Parlament General de tots los 
III staments per virtut de una letra que havien 
rebuda de la Cort, lo qual parlament elegí XII 
misatgers qui anassen al senyor rey per supli- 
car-lo que per sa clamència e pietat volgués sol-
tar de la presó lo il·lustre príncep de Navarra, 
fill seu, ab gran poder que·ls fonch donat, los 
quals foren aquests qui·s seguexen: archabisbe 
de Terragona, bisbe de Barchinona, mestra Jo-
han Ferrando, prior de Tortosa, e misser Johan 
Pintor, canonge e artiacha major de Barchi-
nona; comte de Prades, mossèn Martí Garau de 
Cru ylles, mossèn Anthoni Guillem de Munta-
nyans e en Ffrancí de Sentmanat, donzell, Pere 
Torrent, conseller en cap de Barchinona, Ber-
nat Fivaller, Pere Johan de Sentcliment, ciuta-
dans de Barchinona, e Ffrancí Sampsó, ciutadà 
de Gerona. E en aquests misatgers fonch creat e 
deputat un consell de XXVII persones, lo qual 
consell restava açí en Barchinona, ab poder de 
aconsellar los dits missatgers de totes coses e 
necessitats qui·ls occorraguessen durant la lur 
missatgeria, los quals XXVII foren los següents: 
prior de Cathalunya, abbat de Sent Benet dea 
Bages, mossèn Regàs, canonge de Barchinona, 
lo artiacha de la Mar, mossèn Ffrancesch Co-
lom, canonge de Barchinona, misser Johan Ça-
plana, misser Agustí de la Ylla, mossèn Johan 
Sorts, tots canonges de Barchinona, fra Pere Jo-
han Çaplana, comenador de la Guàrdia, comte 
de Modica, mossèn Dalmau de Queralt, mos-
sèn Arnau de Vilademany, mossèn Johan  
Çabastida, mossèn Galceran Burguès, mossèn 
March Llor, Bernat de Guimerà, Artal de Clara-
munt e Pere d’Esplugues, donzells, Luís Xe-
tantí, conseller segon de Barchinona, Pere Du-
say, Jacme Ros, Ffrancesch Llobet, ciutadans 

a. de Bages interlineat.
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[1461 ] de Barchinona, Ffrancí del Bosch, ciutadà de 
Leyda, Pere Torrent, pus jove, Miquel Dezplà, 
Guillem Colom e Anthoni Pujada, ciutadans 
de Barchinona. E stà en veritat que la Cort de 
Leyda havia elegits III embaxadors qui enten-
guessen en lo desliurament del dit príncep, los 
quals III se ajustaren ab los XII propdits e axí 
foren XV. Los III de la Cort de Leyda foren lo 
bisbe de Vich, don Ffrancesch de Pinós e mis-
ser Anthoni Riquer, de Leyda.

Dimecres, a X. Aquest die, aprés dinar, partiren 
de Barchinona los missatgers que lo Parlament 
General que los deputats havien ajustat havia 
elegits per anar al senyor rey, per lo desliura-
ment de la persona del il·lustre príncep, fill seu. 
E anà ab ells, per scrivà, lo discret n’Anthoni 
Llombard, notari e hu dels ajudants ordinaris 
de la scrivania de la Deputació.

 72v Divenres, a XVIIIIo. Aquest die fonch celebrat 
Concell de Cent Jurats en la ciutat de Barchino-
na, e foren elegits VIII misatgers per anar suplicar 
lo senyor rey que per sa mercè volgués desliurar 
de presó lo il·lustre don Karles, príncep de Na-
varra, fill seu, lo qual lo dit senyor, pochs jorns 
ha passats, havia pres dins la ciutat de Leyda, los 
quals missatgers foren aquests qui·s seguexen: 
Pere Dusay, Guillem Romeu, ciutadans; Pere 
Grau, Gabriel Miró, mercaders; Steve Mir, nota-
ri, Pere Matheu, spacier, artistes; Pere Julià, ra-
joler, Pere Figuera, sabater, manestrals.

Dimecres, a XXIIII. Aquest dia tornaren en Ant-
honi Folguers e en Miquel de la Cova, qui eren 
anats en Urgell e en Segarra per rahó dels saf-
frans.

 73r Janer del any M CCCC LXI

Dissabte, a III. Aquest die foren posats per di-
verses places e cantons de la ciutat de Barchino-
na molts albarans contanents en efecte que, 
com lo senyor reya hagués pres lo il·lustre prín-
cep, fill seu, per malvada informació ab ell feta, 
perquèc a la jornada tothom fos prest ab ses ar-
mes a la plaça de la Rambla per veure que seria 
faedor.

 74r Dimarts, a XX. Aquest die los reverend e hono-
rables deputats e oïdors de comptes del Gene-
ral se enclogueren en la casa de la Deputació ab 
propòsit de no exir-ne per manjar, ne per beu-
re, ne dormir, fins los fets del senyor príncep, lo 
qual lo senyor rey havia pres, abd deguda honor 

a. a continuació una paraula ratllada i il·legible.
b. a ell interlineat.
c. a continuació una línia ratllada i il·legible.
d. ab ... parlant interlineat.
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parlant, contra constitucions e usatges de Ca-
thalunya, e sobre guiatge e remissió hagués 
presa bona e loabla conclusió.

 74v Dicmenge, a XXV. Missatgeria. Aquest die lo 
Parlament General del principat de Cathalu-
nya, qui staven congregats en la casa de la De-
putació, publicaren una elecció de XXXXV em-
baxadors, los quals havien càrrech de anar al 
senyor rey e de ajustar-se ab los XV embaxadors 
qui ja primer hi eren anats per part del dit Prin-
cipat. E tots LX ensemps havien càrrech de en-
tendre en lo desliurament e liberació de la per-
sona del senyor príncep, lo qual lo senyor rey 
tenia pres, la nòmina dels quals XXXXV són con-
tinuats en lo procésa o memorial fet per aquesta 
raó en la scrivania de la Deputació del dit Ge-
neral.

 75r Ffabrer del any M CCCC LXI

Dimecres, a IIII. Aquest die mossenyors los de-
putats provehiren en Barthomeu Palou, cou - 
rer, del ofici de bombarder del General, lo qual 
vagava per mort d’en Matheu d’en Olui, qui 
aquell derrerament obtenia, axí que, d’aquí 
avant, hagués càrrech de fer qualsevol bombar-
des, buçons, colobrines e totes altres coses de 
coure qui fossen necessàries al dit General.

Divenres, a VI. Missatgeria. Aquest die entraren 
en Barchinona lo mestra de Muntesa e don Llop 
Ximén d’Urrea, embaxadors tramesos per lo se-
nyor rey als del Parlament General de Ca-
thalunya, qui·s celebrava dins la casa de la Depu-
tació, e als consellers e Consell de Cent Jurats de 
Barchinona, e encara als hòmens qui vulgar-
ment se deyen de la buscha, sobre lo fet de la 
presó que lo dit senyor havia feta de la persona 
del il·lustre don Karles, fill e primogènit seu.

 75v Dicmenge, a VIII. Aquest die foren tretes les 
banderes reyal e la del General sobre lo portal 
principal de la casa de la Deputació, per prose-
guir lo somatent contra los mals consellers del 
senyor rey. Absència del senyor rey e ffuyta del 
governador. Aquest die, ans de dinar, los reve-
rend e honorables deputats, acompanyats de 
les XXVII persones del Parlament General de 
Cathalunya, feren ficar stepes per a XXIIII gale-
res, les quals hiversosament fan fer e armar en-
semps ab altres galeres, qui són ja fetes dins la 
Draçana per defensió de les mars del dit Princi-
pat, e tot açò se feya per raó de la liberació de la 
persona del il·lustre príncep e primogènit nos-
tre, lo qual lo senyor rey detenia en presó. E, 
d’altra part, provehiren que cent hòmens ar-
mats tinguessen contínuament companyia als 

a. a continuació ratllat o me.
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[1461 ]deputats dins la casa de la Deputació, e provehi-
ren que en quascun portal de la ciutat hagués 
XXXX hòmens armats per gordar los portals, e 
feren moltes altres notables provisions qui seri-
en largues de scriure. E aquest mateix die, ans 
de hora de mijanit, mossèn Galceran de Reque-
sens, governadora, sacretament, se’n anà e fugí 
de la present ciutat de Barchinona. E aquest 
mateix die de dicmenge, a VIII de ffabrerb, lo se-
nyor rey, gran hora de nit, essent ja les taules 
meses e les viandes del sopar aparallades, secre-
tament, per una falça porta del mur qui és da-
vant lo monestir dels frares preÿcadors de Ley-
da, se absentà de la dita ciutat molt secreta - 
ment, en tant que com los missatgers foren 
muntats alt, al palau del bisbe, on lo dit senyor 
posava, cuydant-lo·y trobar, no·y veren sinó les 
taules meses sens pus, e lo sendemà matí sabe-
ren que lo dit senyor havia caminat tota la nit e 
era arribat a Fraga a peu.

Dilluns, a VIIIIo. Somatent. Aquest die fonch 
parada taula de acordar gent d’armes e ballas-
ters, qui anassen per desliurar lo senyor primo-
gènit de presó. E aquest mateix die trasqueren 
la bandera del General e la reyal fins al portal de 
Sent Anthoni, cridant «via fora, somatent», e 
ere·y lo vaguer ab sobravesta reyal. Portà l’as-
tendart de Sent Jordi n’Arnau de Foxà e lo reyal 
en Bernat de Marimon, ciutadà de Barchinona.

 76r Dimarts, a XVII. Carnestoltes.

 76v Dicmenge, a XXII. Aquest die retornà de Leyda 
lo discret n’Anthoni Lombard, notari, escrivà 
dels LX embaxadors del principat del Cathalu-
nya, però compta salari fins per tot lo dilluns 
primervinent.

 77r Dimecres, a XXV. Aquest die lo senyor rey, qui 
era en la ciutat de Ceragoça, manà soltar de la 
presó del castell de Morella son fill don Karles, 
primogènit d’Aragó e de Sicília, e açò féu per 
raó del gran exèrcit de gent d’armes que lo 
principat de Cathalunya havia ja tret en camp 
contra los malvats consellers del senyor rey. 
Presó de dos abbats. Aquest die se moch gran 
remor devant los deputats e XXVII persones 
qui·s congregaven en la casa de la Deputació, 
per los fets de la presó que lo senyor rey havia 
feta de la persona del il·lustre don Karles, pri-
mogènit d’Aragó e de Sicília, fillc seu, la qual 
remor feren los abbats de Sent Quirch e de 
Àger, e los nobles mossèn Garau de Servalló e 
mossèn Ffrancí d’Aril, volent dessentir a certs 
actes qui·s feyen per los dessusdits deputats e 

a. governador interlineat
b. a continuació ratllat en la nit.
c. fill seu interlineat.

XXVII, e arrencaren-s’i moltes spases, de què·s 
seguí que de continent fonch provehit per los 
dits deputats e XXVII del consell que los dits ab-
bats, abduy, foren mesos en la presó, per ço 
com ells principalment eren stats caps de la oc-
casió o remor dessusdita. E los altres dits dos 
nobles se aderiren a la voluntat dels dits de-
putats.

Divenres, a XXVII. Aquest die vench nova en 
Barchinona com lo senyor rey, qui era en la ciu-
tat de Ceragoça, dimecres proppassat, a III ho-
res passat migjorn, sentint lo gran exèrcit de 
gent d’armes que lo principat de Cathalunya 
havia ja tret en camp per entendre en la libera-
ció faedora de la persona del il·lustre don Kar-
les, primogènit d’Aragó e de Sicília, lo qual lo 
dit senyor tenia pres en lo castell de Morella, 
manà soltar e desliurar aquell de la presó on lo 
tenia, de què·s moch gran alagria per tota la ciu-
tat de Barchinona.

 77v Març del any M CCCC LXI

Dicmenge, primer die de març. Aquest die la 
senyora reyna, per manament e ordinació del 
senyor rey, trasch de la presó del castell de Mo-
rella lo il·lustre don Karles, primogènit d’A- 
ragó e de Sicília, fill seu e fillastra de la dita se-
nyora reyna.

Divenres, a VI. Missatgeria. Aquest die la ciutat 
de Barchinona elegí IIII missatgers, ço és, mos-
sèn Bernat Çapila, ciutadà, Pere Johan de Sent-
climent, mercader, Pere Corts, barber, e ena ... 
Millars, sartre, los quals havien càrrech de exir a 
la senyora reyna e al primogènit e de regraciar a 
la dita senyora lo treball que havia hagut per la 
liberació del dit senyor, e suplicar-la que per sa 
mercè, per aquesta vegada, prestàs pasciència 
en no voler entrar ella ne los de casa sua en Bar-
chinona, e açò per cessar molts inconvenients 
qui se’n porien seguir, si sa senyoria entrava. E 
més havien comissió que no·s partissen del se-
nyor primogènit e que·l acompanyassen açí, en 
Barchinona. Missatgeria. Aquest die los depu-
tats e XXVII persones del consell, representants 
lo principat de Cathalunya, elegiren per emba-
xadors lurs los magnífichs e honorables mossèn 
Nicholau Pujades, artiacha de la Mar, mossèn 
Arnau de Vilademany, cavallerb, e en Ffrancí 
del Bosch, ciutadà de Leyda, per anar la via de 
Tortosac, per on venien la senyora reyna e lo se-
nyor don Karles, primogènit, qui novament ere 
exit de presó, e havien spacial càrrech de dir a la 
senyora reyna, inter cetera, que plagués a sa se-

a. a continuació un espai en blanc d’uns 5 mms.
b. cavaller interlineat
c. a continuació ratllat Tortosa.
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[1461 ] nyoria no volgués entrar a present en Barchi-
nona, ne volgués que los de son consell o famí-
lia lur hi entrassen, e açò per cessar molts incon- 
venients qui·s porien seguir. E, d’altra part, 
havien comissió que no perdessen lo senyor 
primogènit de vista e que·l acompanyassen 
[...]a.

 78r Dimecres, a XI. Presó del governador. Aquest 
die de dimecres, a XI de març, a VIIIIo hores, ans 
de mijanit, fonch pres mossèn Galceran de Re-
quesens, portantveus de governador de Catha-
lunya, dejús un taronger del ort de casa sua, qui 
és en la vila de Molin de Reig, e pres-lo en Gal-
ceran Ortigues, batle de Barchinona, acompe-
nyat de CCCC ens ballasters qui·y anaren e li cir-
cuhiren la casa a totes parts, e açò a instància e 
requesta dels deputats e a consell dels conse-
llers de Barchinona. E anaren ab lo dit batle dos 
ciutadans honrats, ço és, en Berenguer Lull, 
ciutadà de Barchinona, e en Johan Agulló, ciu-
tadà de Leyda, e de continent que·l hagueren 
pres manaren-lo en Barchinona e materen-lo en 
la presó del vaguer, e stech aquí pres e apartat 
dins la cambra qui·s apella del juyheu, tot sol, 
sens companyia. E aquest mateix die los depu-
tats isqueren del conclavi de la casa de la Depu-
tació, on fins ací no eren exits de XX de janer 
ençà, e anaren-se dinar e dormir en lurs cases.

Dijous, a XII. Entrada de primogènit, qui ere 
exit de presó. Aquest die de dijous, a XII de 
març, a IIII hores aprés migjorn, entrà en Bar-
chinona lo il·lustre senyor don Karles, primo-
gènit d’Aragó e de Sicília, lo qual novament 
exia de la presó del castell de Morella, on lo se-
nyor rey, son pare, l’avia tengut pres. E fonch-li 
feta molt gran festa, car del pont de Sent Boy 
fins en Barchinona, tot lo camí daçà e dallà, a 
dos cors, fonch ple de ballasters e de gent ar-
mada, uns ab ballestes, altres ab llances e pave-
sos e altres armes, axí ofensives com defansives, 
ab lurs standarts, trompetes e tamborinos. E, 
ultra açò, de lochs en lochs, li exien los infants 
ab canyes en las mans e ab penons, altres ab ba-
llestes fetes de vergues de magraner, ab los 
abrers de canya e spases e borquers de fust e al-
tres infenteses, mostrants gran alagria de la sua 
desliurança e beneventurada venguda, cridants 
«Karles, primogènit d’Aragó e de Sicília, Déus 
te mantega». E isqueren-li a rebre’l los deputats 
e los consellers de Barchinona, no pas tots pla-
gats, mas quascuns ab sa cavalcada, acompe-
nyats de molta notable gent, entre·ls quals  
foren ab los dits deputats lo archabisbe de  
Terragona, los bisbes de Barchinona e de Vich 
e molts abbats, priors, canonges e diverses altres 
ecclesiàstichs; comte de Prades, vezcomte d’I- 

a. text incomplet per ésser retallat el foli pel seu marge inferior.

lla e molts nobles, cavallers e gentils hòmens e 
honorables ciutadans, artistes e manestrals en 
grandíssima quantitat, e, ultra aquesta gent ar-
mada, qui per tot lo camí, com dit és, de Sent 
Boy fins en Barchinona tenien, al entrant del 
portal de Sent Anthoni fins al portal de la Boca-
ria hac passats dos mília hòmens armats, qui 
honradament lo raberen. E, com fonch a la 
porta del hospital de Sancta Creu, aquí li ha-
gueren trets tots los horats e ignoscents, alt, so-
bre un cadefal, ab les cares pintades de vermelló 
e d’altres colors, armats ab llançes e cervelleres 
e ab mitres de paper blanch sobre lur cap a  
forme de bisbes. E, com lo dit senyor primogè-
nit fonch al portal de la Bocaria, tirà per la Ram-
bla avall, fins al portal de Fframenors, per on 
entrà, e tota la Rambla fonch plena a dos cos, 
dacà e dellà, de gent ben armada e bé en orda, 
quascuns ab lurs stendarts, que·s creu hi havia 
passats IIII mília hòmens armats, manestrals de 
diverses confraries, e axí se’n vench lo dit se-
nyor per lo carrer Ampla fins al Born, per lo car-
rer de Montcada, per la Bòria, per les places del 
Blat, de les Cols e de Sent Jacme, passant de-
vant la Deputació, e per la plaça Nova anà posar 
a casa de mossèn Ffrancí Dezplà, a la plaça de la 
Cocorella. E al vespre foren fetes grans alimares 
per tota la ciutat. Plàcia Déu que en bon punt 
hic sie ell entrant a honor e glòria de Déu e a 
profit dels pobles de Barchinona e de tot lo 
principat de Cathalunya, amén. Aquest mateix 
die de dijous, entrant lo senyor primogènit, 
com fonch al coll de la Creu Cuberta, féu cava-
ller en Pere Steve, de Perpenyà, e, ans que en-
tràs dins lo portal de Sent Antoni, féu cavallers 
en Benet Çapila e n’Anthoni de Vilatorta, ciu-
tadans de Barchinona.

 78v Divenres, a XIII. Aquest die se tornaren en-
cloure en la casa de la Deputació los deputats e 
oïdors de comptes, per ço que pus prompta-
ment se posquessen congregar de nits e de die e 
tota hora que fos necessari, per dar loabla fi e 
bona conclusió en lo fets qui restaven exequtar 
per raó de la presó qui era stada feta en dies pas-
sats de la persona del senyor primogènit.

Dilluns, a XVI. Enquesta. Aquest die comença-
ren de fer la enquesta contra mossèna Galceran 
de Requesens, portantveus de governador de 
Cathalunya, e altres qui staven presos en la  
presó del vaguer de Barchinona, e fonch-ne feta 
comissió a misser Johan Dusay, a misser Ffran-
cesch Marquilles e a misser Johan Andreu, ab 
intervenció de VI prohòmens, ço és, dos per 
part del General, mossèn March Llor, cavaller, 
e mossèn Guillem Colom, ciutadà de Barchi-
nona, e IIII per part de la ciutat, ço és, mossèn 

a. a continuació ratllat mossèn.
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[1461 ]Berenguer Lull, ciutadà, Johan Fariza, merca-
der, Bernat Marquilles, spacier, e Pere Sagarra, 
senyaler. E constituhiren-hi dos procuradors 
notaris, ço és, en Matheu Çafont, per part de la 
ciutat, e en Jacme Çafont, per part dels depu-
tats, qui fessen instància e prosequissen la dita 
causa.

 79r Divenres, a XX. Missatgeria. Aquest die se recu-
lliren ab la nau d’en Melchior Mates, en la plaja 
de Barchinona, misser Pere de Clariana e en 
Ffrancí Pallarès, ciutadans de Barchinona, los 
quals anaven per missatgers en Sicília, tramesos 
per part del principat de Cathalunya. Aquest 
die passà d’esta vida en Johan Martí, porter del 
General de Cathalunya.

 79v Divenres, a XXVII. Fora castellans e gascons. 
Aquest die fonch feta crida, de part del regent 
la vagueriaa e del batle de la dita ciutat, a ins-
tància dels consellers de Barchinona, que tot-
hom de la ciutat haja tenir armes, axí com són 
llances e pavesos, a les portes, e que, si senten 
brega, hi hajen exir ab armes, e que aturen los 
malfectors e aquells hajen morts o presos. E 
que los bargants o llauradors qui exiran de ciu-
tat per fer feyna en lurs possessions hajenb a 
portar armes, que d’ecí per demà tot die, tot 
gaschó e castellà qui no haja muller o noc tenga 
casa pròpria o llogada en Barcelona hic haja 
exir, sots pena de mort.

Dissabte, a XXVIII. Aquest die, al fil de la mija-
nit, essent la senyora reyna a Vilafrancha de Pe-
nedès, se seguí una molt gran remor en la cam-
bra de la dita senyora, e fonch-ne occasió un 
foll de capellà apellat mossèn Miquel Martines, 
de Terol, lo qual era de la capella del senyor 
rey, qui·s amagà en la cambra de la dita senyo-
ra, e havie’s meses algunes follies al cap, les 
quals la dita senyora per la sua grandíssima vir-
tut e honestat no volch comportar; e lo dit ca-
pellà, saltant per una finestra, se deslogà lo peu 
e fonch pres mala a sos ops, que aprés may s’és 
sabut res d’ell.

Dicmenge, a XXVIIIIo. Dicmenge del Ram.

Dimars, a XXXI. Aquest jorn partí lo honorable 
mestre Bernat Dezlor, hoïdor de comptes, per 
anar a Blanes. Missatgeria. Aquest jorn partiren 
de Barchinona, per anar a la senyora reyna, a Vi-
lafrancha, los reverend abbat de Poblet, mos-
sèn Johan Çabastida, cavaller, e lo honorable en 
Thomàs Taquí, burgès de Perpenyà, missatgers 
tramesos a la dita senyora reyna per part dels 

a. a continuació ratllat de Barchinona.
b. a continuació ratllat a.
c. no interlineat.

*

*

deputats e consell de XXVII del principat de 
Cathalunya.

 80r Abril del any M CCCC LXI

Dimecres, primer d’abril. Aquest die partí lo 
discret en Pere Peralló, notari, hu dels ajudans 
de la scrivania de la Deputació, per anar ab los 
missatgers qui hir partiren a Vilafrancha de Pe-
nedès, on és la senyora reyna. Aquest jorn partí 
lo discret en Jacme Çafont, notari, ajudant de 
la scrivania de la Deputació, per anar, per ordi-
nació dels deputats e consell, per pendre certa 
treva concordada entre lo senyor bisbe d’Urgell 
e sos valedors e lo senyor comte de Prades e sos 
valedors.

Dissabte, a IIII. Aquest dia tornà de Blanes lo 
honorable mestre Bernat Dezlor, hoïdor de 
comptes.

Dicmenge, a V. Pasca.

 80v Dimarts, a VII. Aquest dia retornà en Jacme Ça-
font de la anada que feta havie per la treva, et-
cètera.

 81r Dijous, a XVI. Aquest dia s’ich partí lo honora-
ble mestre Bernat Dezlor, hoÿdor de comptes, 
per anar a Blanes.

Dissabte, a XVIII. Aquest dia retornà de Blanes 
lo dit honorable mestre Bernat Dezllor. Mis-
satgeria. Aquest jorn los senyor archabisbe, bis-
be de Barchinona, mossèn Sarrahí, canonge de 
Gerona, comte de Prades, vezcomte d’Illa e 
Bernat de Guimerà, donzell, Luís Setantí, con-
seller, mestre Martí Pere, de Gerona, e Gabriel 
Vivet, de Vich, embaxadors elegits per los se-
nyors deputats e consell, partiren per anar a laa 
senyora reyna, a Vilafrancha de Penedès, per 
concordar algunes differències qui eren entre 
lo senyor rey e lo principat de Cathalunya, per 
raó de la presó que lo dit senyor reyb en lo mes 
de deembre proppassat havia feta de la persona 
del primogènit, son fill, e per la liberacióc qui 
aprés s’era seguida de aquell per mijà dels ca-
thalans.

 81v Dimarts, a XXI. Aquest dia arribaren en Barchi-
nona los propdits ambaxadors, qui eren anats a 
la senyora reyna, e ab ells vingué en Pere Pere-
lló, notari.

 82r Dissabte, a XXV. Sent March. Aquest die foren 
elegits en cònsols de la Llotge de la mar de Bar-

a. a continuació una paraula ratllada i il·legible.
b. rey interlineat.
c. a continuació una paraula ratllada i il·legible.
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[1461 ] chinona los honorables en Johan Ros, ciu- 
tadà, e en Guillem Ponçgem, mercader de 
Barchinona.

 82v Maig del any mil CCCC LXI

Dilluns, a IIII. Missatgeria. Aquest die, aprés di-
nar, entraren en Barchinona VI missatgers que 
la ciutat de València tramateren ací, ena Barchi-
nona, sobre los fets de la differència qui en 
aquest temps era entre lo senyor rey, de una 
part, e lo il·lustre don Carles, primogènit seu, 
de la part altra.

Dimecres, a VI. Aquest dia partí mossèn Gui-
llem Çamasó e de Montpalau, oïdor, per anar a 
casa sua. Missatgeria. Aquest die, deprés dinar, 
entraren en Barchinona dos missatgers del rey 
de Castella, ço és, don Johan de Cardona, fill 
de don Hugo, e Diego de Ribera, qui venien al 
senyor priomogènit e als deputats del General 
de Cathalunya.

 83r Dijous, a VII. Aquest die partí mossèn Ffran-
cesch Lobet per anar a Perpenyà, per fets del 
General.

Divenres, a VIII. Aquest die partí mossèn Johan 
Dalmau, oïdor de comptes, per anar a Blanes, a 
les noces del comte de Prades.

Dicmenge, a X. Aquest die partí de Barchi-
nona lo discret en Johan Brujó, notari, lo  
qual los deputats e consell dels XXVII tramate-
ren a Ceragoça per solicitar la senyora reyna 
que cobràs resposta del senyor rey sobre lo fet 
dels capítols qui·s tractaven, per la corcòrdia 
seguidora entre lo dit senyor rey e lo primo-
gènit e per lo repòs e benavenir del principat 
de Cathalunya.

Dimarts, a XII. Aquest die tornà mossèn Gui-
llem Çamasó e de Montpalau de Empurdà.

 83v Dimecres, a XIII. Aquest dia partí mestre Ber -
nat Dezlor, un dels oïdors, per anar a la Gar-
riga. E aquest mateix die de XIII tornà mossèn 
Johan Dalmau de Blanes.

Dijous, a XIIII. Aquest die tornà lo dit mestre 
Bernat Dezlor de la Garriga.

Dilluns, a XVIII. Missatgeria. Aquest die par-
tiren de Barchinona lo reverend prior de Ca-
thalunya, mossén Arnau de Vilademany e  
mossèn Jacme Ros, missatgers tramesos per  
lo principat de Cathalunya a la senyora reyna, 
qui venia d’Aragó. E anà ab ells per scrivà lo 

a. en interlineat

discret en Pere Peralló, notari, ajudant de la 
scrivania de la Deputació del General de Catha-
lunya.

 84r Dimarts, a XVIIIIo. Aquest jorn partiren mossèn 
Bernat Margarit, caveller, e en Jacme Çafont, 
notari, per anar vers Urgell, per causa de la tre-
va entre lo senyor bisbe d’Urgell e los de la casa 
de Cardona. Comte d’Armenyach. Aquest die, 
deprés dinar, entrà en Barchinona lo comte 
d’Armenyach, qui és cosín germà del senyor 
primogènit, lo qual vench per mar ab dues ga-
leres de florentins. Isqueren-li a rebre’ll a ca-
vall, al puig de les Falcies, lo dit senyor primo-
gènit, archabisbe de Terragona, bisbe d’Oscha 
bisbe d’Euna, bisbe de Barchinona, bisbe de 
Vich, comte de Prades, comte de Modica, 
comte de Pallars, vescomte d’Illa, Xarles de 
Cortés, don Johan d’Íxer e molts barons, cava-
llers e gentils hòmens. E fonch-li dada per po-
sada la casa de mossèn Johan de Guabes, al car-
rer Ample.

Dicmenge, a XXIIII. Sincogesme. Aquest jorn 
partí misser Guerau Gordiola per lo fet de les 
remences dels pageses. Aquest jorn tornaren de 
Sicília, ab la nau d’en Melchior Mates, misser 
Pere Clariana e en Ffrancí Pallarès, los quals 
eren anatsa per missatgers, tramesos per part 
del principat de Cathalunya al dit regne de Sicí-
lia.

 84v Dilluns, a XXV de maig. Aquest dia partí mestre 
Bernat Dezlor per anar a la Garriguella. Aquest 
dia tornaren mossèn Bernat Margarit, cavaller, 
e Jacme Çafont, notari.

Dimarts, a XXVI. Aquest dia tornà mestre Ber-
nat Dezlor de la Gariguella. Tarraça. Aquest 
die, passant la senyora reyna prop Tarraça e vo-
lent-s’i dinar, los de la vila li tencaren les portes 
e començaren fortment a repicar per lensar-los 
lo sagramental dessús, en tant que la dita se-
nyora reyna s’ach anar dinar a Caldes, e fonch 
massa gran die com hi fonch arribada. Aquest 
die de dimarts, a XXVI de maig, lo senyor pri-
mogènit tramès a dir a la muller de mossèn Gal-
ceran de Requesens, qui solia ésser governador 
de Cathalunya, lo qual stava pres en la presó co-
muna del vaguer per sos demèrits, que per huy 
tot die li isqués de Barchinona e se abstingués, 
d’equí avant, de entrar-hi, la qual, aprés molts 
folls replicats, se’n anà a Molin de Reig.

Dimecres, a XXVII. Missatgeria de Caldes. 
Aquest die partiren de Barchinona los VI emba-
xadors que lo senyor primogènit havia elegits 
per anar a la senyora reyna, qui era a Caules, e 

a. a continuació ratllat en Hitàlia.
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[1461 ]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’Osc-
ha, don Johan d’Íxer, don Ffrancesch de Pinós, 
Bernat Fivaller, lo vici-canceller e Martín d’Oli-
te; e los dels deputats foren archabisbe de Ter-
ragona, bisbe de Vich, abbat de Poblet, abbat 
de Sent Johan çes Bbadesses, mossèn Miquel 
Peris, canonge de Leyda, misser Johan Çapla-
na, 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 Per-
penyà, 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 Marqui-
lles, spacier, Ffrancesch Badia, barber, Pere 
Guillem Renad, parayre, Pere Alberich, pa-
rayre, e en Pere Cerdà, tanborer.

Dijous, a XXVIII. Aquest die los senyors depu-
tats 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 Juny del any M CCCC LXI

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 mis-
satgeria de Vilafrancha part dels missatgers que 

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

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.

 85v Dijous, a XI. Aquest die se’n tornaren a Vila-
francha aquella part dels embaxador de Catha-
lunya qui se’n eren venguts divenres proppas-
sat, 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 Prin-
cipat. E tornà-se’n anar ab ells lo discret en Pere 
Peralló, notari.

 86r 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 vaca-
va per mort d’en Johan Martí, porter, qui der-
rerament obtenia aquell, ab lo salari, percassos 
e altres emoluments acustumats. Prestà sacra-
ment e homenatge en poder de mossèn Luís 
d’Ivorra, deputat, reebent-lo en nom del se-
nyor rey, de haver-se bé e leyalment en son  
ofici.

Dimecres, a XVII. Aquest die tornaren de Vila-
francha 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 se-
nyor rey, certs capítols de concòrdia qui·s eren 
ordenatsa entre lo senyor rey, de una, e lo prin-
cipat de Cathalunya, de la part altra. E vench ab 
ells lo discret en Pere Peralló, notari e scrivà de 
la dita embaxada.

 86v Divenres, a XVIIIIo. Missatgeria. Aquest die, de-
prés dinar, partiren lo reverend abbat de Po-
blet, mossèn Johan Çabastida e mossèn Johan 
Lull, missatgers tramesos a la senyora reyna, 
qui era a Vilafrancha, com a procuradriu gene-
ral 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 dissab-
te, 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 Vila-

a. a continuació ratllat per.
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[1461 ] francha de Penedès los missatgers que lo princi-
pat de Cathalunya hi havia tramesos diven - 
res proppassat, e moch-se gran alagria per tota 
aquesta ciutat, per la bona nova que aportaren 
dels capítols que la senyora reyna, com a procu-
radriu del senyor rey, havia fermats de la con-
còrdia 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 depu-
tats 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 sque-
lles, ea los òrgens majors, e fonch feta gran lu-
minària per tota la Seu. E devallaren baix, a la 
capella de la beneÿta sancta Eulàlia, cors sanct 
de Barchinona, e aquí ab gran alagria comença-
ren a cantar lo Te Deum laudamus e hac-ni de 
tals qui per sobres de alagria les làgrames los 
cor rien 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 sende-
mà tothom fes festa e regàs e scombràs les car-
reres, e fonch ordonat que lo vespre propse-
güent 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.

Dilluns, a XXII. Alimares. Aquest die foren fetes 
grans alimares ab grandíssima alegria per tota la 
ciutat de Barchinona, per la raó largament con-
tinuada dessús lo die proppassat.

Dimarts, a XXIII. Aquest die retornaren de Vila-
francha 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, privi-
legis 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, mos-
sèn 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

governador en Cathalunya, lo qual fonch pres a 
XI de març proppassat a instància dels deputats 
e del consell del principat de Cathalunya e con-
sellers de Barchinona, delat que havia sentit e 
sabut en la presó del il·lustre senyor primogè - 
nit nostre, e delat encara d’altres leigs e detesta-
bles crims e dans donats a la ciutat de Barchi-
nona e a tots los poblats en lo dit Principat. E 
fonch exellat perpetualment de tot lo dit Prin-
cipat 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 con-
fiscats 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 Vila-
francha.

Dimarts, a XXX. Aquest die tornà de Vilafran -
cha de Penedès lo discret en Pere Peralló, no-
tari.

 87v 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 Ge-
neral de Cathalunya provehiren del ofici de me-
nyà de la casa de la Deputació n’Anthoni Va-
dell, ferrer, lo qual vaccava per mort d’en 
Berenguer Sabater, ferrer, qui aquell derrera-
ment 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 ha-
gués càrrech de fer les pólvores de bombarda 
que lo General haurà necessàries, axí per arma-
des 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 mos-
sèn March Dezllor, cavallers, e molts altres.

Dissabte, a IIII. Missatgeria. Aquest die los de-
putats, 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, bur-
gès de Perpenyà.

*
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[1461 ]Dicmenge, a V. Aquest die tornà de Leyda mos-
sèn Arnau Guillem Pastor, regent la vagaria de 
Barchinona, qui ab la bandera del General hic 
era exit ja a VIIIIo de ffabrer proppassat, per raó 
del procés de somatent que la terra feya contra 
los malvats consellers del senyor rey, e vench ab 
ell misser Bernat Stopinyà, assassor seu, qui 
aprés, per successió de dies, segons apar avall, 
fonch scanyat.

 88r Divenres, a X. Don Johan de Beamunt. Aquest 
jorn, deprés dinar, entrà en Barchinona lo reve-
rend, noble, religiós don Johan de Beaumunt, 
prior de Navarra, qui novament exia de la presó 
del castell de Xàtiva, en lo qual lo senyor rey l’a-
via fet metra la hora que pres lo il·lustre don 
Carles, fill primogènit seu, en la ciutat de  
Leyda, e entrà acompanyat de molta notabla 
gent que li isqueren a rebre’ll, e vench enmig 
del reverend archabisbe de Terragona e del 
egregi comte de Modicha.

 88v Dilluns, a XIII. Aquest die, gran matí, entre 
dues e III hores, lo senyor primogènit cavalcà 
per anar a Vilafrancha de Penedès, per fer certa 
exequció contra la persona d’en Miquel d’Avi-
nyó, donzell, e, com fonch allà, perdonà-li.

Divenres, a XVII. Aquest die, ans de hora de di-
nar, entrà en Barchinona lo senyor primogènit, 
qui vench de Vilafrancha de Penedès, on era 
anat dilluns proppassat.

 89r Dicmenge, a XVIIIIo. Ffesta. Aquest die fonch 
feta la solemna professó, e jochs e entramesos, 
e portat lo cors preciós de Jesuchrist per tota la 
ciutat de Barchinona, qui lo die de Corpus 
Christi proppassat se devia fer e no·s era pos-
cuda fer per raó de la differència qui era stada 
entre lo senyor rey, de una part, e lo il·lustre 
don Carles, primogènit seu, de la part altra.

Dimarts, a XXI. Aquest die, de part del senyor 
primogènit, se diu que fonch donada una cè-
dula al reverend e honorables deputats, en la 
qual havia scrits los noms de alguns que la sua 
senyoria significava haver per enemichs, pre-
gant los dits deputats que·ls plagués fer-li tant 
servey que algú d’aquells no fos per ells nome-
nat per deputat ne per oïdor, los quals eren 
aquests qui·s seguexen: bisbe de Gerona, bisbe 
d’Euna, don Ramon de Cardona e mossèn Ma-
nuel de Montsuar, canonges de Leyda, mossèn 
Johan Sorts, canonge d’Urgell, don Matheu de 
Montcada, don Hugo e don Anthon de Car-
dona, Arnau Guillem de Servelló, Arnau Gui-
llem de Bellera, dos germans Castellets, mos-
sèn Bernat de Requesens, mossèna Requesens 

a. a continuació ratllat mossèn.

Dezsoler, mossèn Bernat Çaportella, mossèn 
Bernat Çalbà, mossèn Andreu de Paguera, 
mossèn Johan de Palou, mossèn Johan de 
Montbuy, àlias de Tagamanent, Pere de Sent-
dionís e son frare, Johan Bernat Terré, tota na-
tura de Dusays, tots los Sampsons, Ffrancí Bu-
çot, genre, e en Pere Conomines, nabot d’en 
Pere Johan de Sentcliment, Ramon Marquet, 
misser Anthoni Riquer, de Leyda, e Thomàs 
Taquí, de Perpenyà.

Dimecres, a XXII. Aquest die foren elegits en de-
putats mossén Manuel de Montsuar, canonge e 
degà de Leyda, mossèn Bernat Çaportella, ca-
valler, e en Bernat Castelló, burgès de Perpe-
nyà; e per oïdors de comptes, fra Johan Spitles, 
comenedor de Berbenç, Bernat Johan Çacire-
ra, donzell, e Johan Bernata Casaldàguila, ciu-
tadà de Barchinona. E lo die abans d’aquest 
fonch elegit per advocat del General misser 
Nicholau Albanell.

 89v Dissabte, a XXV. Embaxada. Aquest die partí de  
Barchinona lo reverend archabisbe de Terrago-
na per anar a Terragona, lo qual és hu dels VI 
embaxadors que lo principat de Cathalunya 
tramet al rey de Castella.

Dicmenge, a XXVI. Aquest die partiren mossèn 
Johan de Marimon e mossèn Thomàs Taquí, 
qui són dos de aquells VI embaxadors que lo 
principat de Cathalunya tramet al rey de Caste-
lla; ítem, aprés tentost, d’altra part partí lo 
comte de Prades, qui és hu dels dits embaxa-
dors.

Dilluns, a XXVII. Aquest die partí lo vezcomte 
d’Illa, qui és hu dels VI embaxadors elets per lo 
principat de Cathalunya per anar en Castella; 
l’altre embaxador, qui és l’abbat de Poblet, ha 
ja més de III setmanes que se’n és anat a Poblet.

Dimecres, a XXVIIIIo. Aquest die, hora de ves-
pres, caygué per si matexa la bandera de la ciu-
tat de Barchinona que penje alt en la volta subi-
rana de la Seu, entre lo cor e les scales de Sancta 
Eulàlia, e és aquesta bandera aquella que fonch 
a la batalla de Sent Luri, en Serdenya, e stà en 
veritat que, tantost, fonch tornada penjar bon 
troç pus alt que no solia, en la volta matexa; 
Déus per sa mercè·ns do bona ventura e bons 
senyals, que algú qui bon christià sia no deu 
creure en senyals. Jurament de fidelitat. Aquest 
die fonch celebrat Consell de Cent Jurats e 
fonch feta elecció de IIII síndichs per prestar lo 
jurament de fidelitat al senyor primogènit, los 
quals foren aquests: Pere Torrent, major, Si-
meon Sala, mercader, Honorat Çaconomina, 

a. a continuació una paraula ratllada i il·legible
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[1461 ] notari, e Rafel Vilar, tamborer, consellers de 
Barchinona, ensemps ab en Luís Xetantí, qui 
jassia fos conceller, però no fonch elegit en sín-
dich, car ja en los IIII elets n’avia de tots sta-
ments.

Dijous, a XXX. Aquest die, hora de migjorn, 
fonch feta crida que tothom hagués a fer festa 
per raó del jurament qui·s devia fer de la fideli-

tat al senyor primogènit, lo qual jurament, de 
fet, li fonch prestat per los dessusdits IIII sín-
dichs e consellers, per part de la ciutat de Bar-
chinona, en la gran sala del palau major reyal  
de Barchinona, lo qual jurament continuà en 
Johan Sellent, scrivà de manament, per raó  
de certa diferència qui era de la persona del 
prothonotari, qui lo dit jurament devia con-
tinuar.
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DIETARI NÚMERO 7

Folis 1r-90r

Divenres, a XIIII. Aquest die tornà fra Johan 
Spitles

 2v Dimecres, a XVIIIIo. Ballaster. Aquest dia los se-
nyors deputats provehiren en Polit Torroella, 
ballester, de ofici de ballester de fust del Gene-
ral, axí que ell proveescha lo dit General de to-
tes ballestes de fust que lo dit General, d’ací 
avant, haurà mester, e façe tots adobs e guar-
nescha totes ballestes e totes altres coses a ofici 
de ballester pertanyents. Aquest matex dia los 
dits deputats provehiren de argenter de la casa 
de la Deputació en Salvador Spanó, argenter.

 3r Dimecres, a XXVI. Aquest die retornà de la em-
baxada lo reverend abbat de Poblet, qui és hu 
dels embaxadors que lo principat de Cathalu-
nya tramet al il·lustre rey de Castella sobre los 
fets de la pacificació del regne de Navarra.

 3v Setembre del any M CCCC LXI

Dijous, a III. Aquest die hic partí mossèn Ber-
nat Çaportella.

 4v Divenres, a XVIII. Aquest jorn tornà mossèn 
Bernat Çaportella.

 5r Dissabte, a XVIIIIo. Aquest jorn se’n anà mossèn 
Johan Çacirera a Loberola.

Dimecres, a XXIII. Sanct Karles, primogènit 
d’Aragó e de Sicília. Aquest die, entre III e IIII 
hores de matí, passà d’esta vida en la glòria de 
paradís la sancta ànima del il·lustríssimo senyor 
don Karles, primogènit d’Aragó e de Sicília, lo 
qual finí sos dies en lo palau reyal major de 
aquesta ciutat de mal de pleusulis. Moch-se’n 
grandíssim dol en Barchinona e per tot lo prin-
cipat de Cathalunya, per la gran e bona amor 
que ell portava a tota la nació cathalana, qui·l 
havien tret de presó e·l havien lunyat e separat 
de la ira e furor del senyor rey, son pare. Loat e 
beneÿt sie lo nom de Déu, a qui ha plagut sepa-

*

*

 1r Agost del any M CCCC LXI

Dissabte, primer de agost. Aquest die los molt 
honorables mossèn Manuel de Montsuar, ca-
nonge e degà de Leyda, mossèn Bernat Çapor-
tella, cavaller, e mossèn Bernat Castelló, burgès 
de Perpenyà, qui per lo corrent trienni són stats 
elegits en deputats del General de Cathalunya; 
e frare Johan Dezpilles, cavaller de Sent Johan e 
comenedor de Berbens, e en Johan Bernat de 
Casaldàguila, ciutadà de Barchinona, oïdors 
dels comtes del dit General, ensemps ab lo ho-
norable en Bernat Johan Çacirera, donzell, d’a-
quest acte absent, prestaren tots sagramenta, e 
los lechs, sagrament e homenatge en poder del 
honorable mossèn Miquel de Vilagaya, sotz-
vaguer e regent la vagaria de Barchinona, de 
haver-se bé e leyalment en lur ofici, juxta forma 
del capítol de Cort; e oïren setència de vet, la 
qual los publicà mossèn Nicholau Pujades, ca-
nonge de Barchinona e artiacha de Sancta Ma-
ria de la Mar, com a vicari del reverend bisbe de 
Barchinona.

Dilluns, a III. Aquest die vench nova com, a XXII 
de juliol pus proppassat, lo il·lustre rey de Ffran-
ça havia finit sos derrers dies en una patita vila 
de Ffrança, qui és IIII legues luny de Borges, en 
Barrí. E morí per una postema qui hera exida en 
la cara, per la qual li havien haguda axepar e 
obrir ab raor tota la una galta dalt a baix e, com 
lo tingueren per gorit, la postema calà’s al coll e 
alfagà’l, de què·s diu que lo dalfí, son fill, ne 
fonch fort despagat, però, com pensava que si 
son pare fos viscut restara ab gran coltellada per 
la cara, se aconortà molt de la sua mort.

 2r Dijous, a XIII. Aquest dia jurà lo honorable 
mossèn Bernat Johan Çacirera, oïdor de comp-
tes del General, e prestà sacrament e homenage 
en poder del honorable mossèn Miquel de Vi-
lagaya, cavaller, sotz-veguer de Barchinona.

a. a continuació ratllat e homenatge
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[1461 ] rar ten sanct e virtuós senyor d’aquells qui tant 
l’amaven e·l volien.

 5v Divenres, a XXV. Aquest die començà de fer mi-
racles lo beneÿt senyor don Karles, qui gorí una 
fadrina contreta e sanà una dona perelèticha.

Dissabte, a XXVI. Aquest die, continuant de fer 
miracles lo dit senyor don Karles, primogènit 
d’Aragó, inluminà alguns sechs, gorí contrets e 
féu molts altres miracles en gran quantitat.

Dicmenge, a XXVII. Aquest die lo beneÿt se-
nyor, continuant sos miracles, gorí dos infants 
geperuts qui stavena prop lo hospital, e gorí 
una dona de cranch, e féu parlar un mut e féu 
molts altres miracles quascun successivament.

Dilluns, a XXVIII. Ídem, miracles, ut supra.

Dimarts, a XXVIIIIo. Ídem, miracles, ut supra.

Dimecres, a XXX. Ídem, miracles, ut supra.

 6r Octobre del any M CCCC LXI

Dilluns, a V. Capell ardent. Aquest die de di-
lluns, que comptàvem V del present mes d’oc-
tobre, lo cors del il·lustríssimo senyor primogè-
nit, qui del die que finà sos beneventurats dies 
ençà havia stat faent infinits miracles, enmig de 
la gran sala de palau reyal major de la ciutat de 
Barchinona, fonch aportat ab grandíssima ho-
nor e processó a la Seu de la dita ciutat, on ha-
via e(le)gida sepultura, traent-lo per la plaça del 
palau fins a la cort del vaguer, passant per la pla-
ça del Blat, per la capella d’en Marcús, per lo 
carrer de Montcada, per lo Born, per los Cam-
bis, per lo carrer Ample, per Regomir, per Sent 
Jacme, devant la Deputació e fins al portal ma-
jor de la Seu, e aquí fonch posat alt, sobre lo 
cadefal que li havien fet sobre les scales de Sanc-
ta Eulàlia, sots lo capell ardent, a la custuma re-
yal, ab ses banderes d’Aragó, de Sicília, de Na-
varra e standart alt arborats, ço és, una bandera 
a quascun dels IIII pilars qui sostenien lo dit ca-
pell ardent. E fonch portat lo corts del dit se-
nyor en aquesta manera: primerament, passaren 
XVIIIIo o XX brandoneres, les quals portaven bas-
taxos, quascuna de sinquanta siris, dels quals n’i 
hac cent de Barchinona, cent de Leyda, centb 
del bisbe de Barchinona, cent del bisbe de Vich, 
cent del bisbe d’Oscha, cent de don Johan de 
Beamunt, sinquanta de don Johan d’Íxer, sin-
quanta de mossèn Bernat Çapila, L de mossèn 
Bernat Fivaller, cent que·n feren los marmas-
sors del dit senyor e molts altres barons qui n’i 

a. staven prop lo interlineat.
b. cent... Barchinona interlineat.

*

feren, però los deputats no n’i feren, pe ço com 
lur poder és limitat en des(pen)dre e no han po-
der de ço a fer; aprés, vengueren les creus de la 
Seu, de les parròquies e dels òrdens, qui foren 
XIIII en nombre; aprés, vengu(eren) los cape-
llans de les parròquies; aprés, los frares de la 
Mercè, primers, agustins e carmelitans plegats, 
ço és, agustins a la part dreta e carmelitans a la 
sinestra, preÿcadors e framenors mesclats, ço 
és, preÿcadors a la part dreta e framenors a la si-
nestra; aprés, vengueren los capellans de la Seu; 
puys, los canonges ab lo bisbe de Vich, qui li 
havia dita la missa ans que fossen partits de la 
sala del palau; e puys venien gran multitud d’ò-
mens, de dones e infants, uns descalsos, altres 
en camisa e pany e en altres diverses maneres, 
fort devotament, qui havien rebuda miraculo-
sament curació de diverses malalties per inter-
cessió de la sancta ànima del beneÿt senyor pri-
mogènit; e, passats aquests, ven(ch) lo cors del 
dit il·lustríssimo senyor, dins una tomba de  
fust cuberta d’un rich drap dea vellutat car-
m(esí) brocat d’or, e al dessús li fonch posada 
una molt bella spasa reyal, cuberta de vallut car-
mesí, gorni(da) d’argent daurat. E portaven lo 
cors alt, sobre los muscles, los tres primers con-
sellers de Barchinona ab d’altres barons, cava-
llers, gentils hòmens e ciutadans honrats, ab 
gramalles negres e caperons vesti(ts). Aprés, ve-
nia lo il·lustre fill natural del dit senyor primo-
gènit, qui po y(a) haver entorn V anys, ab los no-
bles don Johan de Beaumunt, don Jo(han) 
d’Íxer, don Johan de Cardona, Xarles de Cortés 
e molts altres barons, cavallers e gentils hò-
mens, oficials, ministres, scuders eb moss(os) 
de casa del dit senyor, tots ab gremalles e cape-
rons de saques vestits, plorant e sanglotejant 
fort piadosament e dolorosa, e aquests foren 
passats CCC LXXX; aprés, venien los restants dos 
consellers de Barchinona; aprés, tantost venien 
los deputats ab gramalles e caperons vestits de 
drap negra, e ab ells vengueren bisbe d’Oscha e 
comte de Pallàs, ab gramalles negres e caperons 
vestits; aprés, vench gran colp d’òmens e de do-
nes, tots a la mescha, ab gran devoció. E creu-
se que passaven nombre de XV mília persones 
entre tots.

Dimarts, a VI d’octobre. Fonch fet gran e nota-
ble ofici de rèquiem en la Seu de Barchinona, 
on lo die passat fonch aportat lo cors del dit  
il·lustre primogènit e mès dejús lo capell ar-
dent, a la guisa reyal. E preycà·y lo reverend 
mestre Ffrancesch Queralt, del orde de preÿca-
dors, confés que fonch del dit senyor, qui molt 
largament resità la sua virtuo(sí)ssima vida e la 
gloriosa fi que feta havia ab molts miracles. E 

a. de interlineat.
b. e interlineat.
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[1461 ]hac tanta de gent a oir aquest sermó que no és 
memòria d’òmens, que may sie stada vista  
tanta generació, en una jornada, dins la Seu de 
la dita ciutat.

 6v Dijous, a VIII. Aquest jorn se’n anà en Ffrança 
lo magnífich mossèn Jacme Carbó, cavaller, 
mestre d’ostal del rey de Ffrança.

 7r Dijous, a XV. Aquest die partí en Johan Móra e 
Pere Calabuix per anar als sefrans. Aquest die, 
gran hora de nit, alguns mals hòmens, poch ta-
ments Déu e la correcció de la senyoria terre-
nal, materen foch a les portes de casa del hono-
rable mossèn Galceran Burguès, qui stà al 
carrer Ample.

 7v Dimarts, a XX. Aquest die fonch feta crida en la 
ciutat de Barchinona, de part dels honorables 
vaguer e batle de la dita ciutat e a instància dels 
consellers, contenent en efecta que tothom qui 
denunciàs qui havia mès foch a les portes de la 
casa de mossèn Galceran Burguès li ser(i)en 
dats cent florins d’or, e, si·u denunciava algú 
d’aquells qui·y són stats, pus no fos lo princi-
pal, li seria feta remissió, però aquest tal no 
hauria los dits cent florins.

Dimecres, a XXI. Aquest die los senyors depu-
tats provehiren en Barthomeu Ferrer del ofici 
de menyà de la casa de la Deputació del Gene-
ral de Cathalunya, lo qual vaccava per mort 
d’en Anthoni Vadell, ferrer, qui aquell derrera-
ment obtenia, axí que, d’aquí avant, fos ferrer 
manyà del dit General e hagués càrrech de fer 
tots panys, claus, forrollats, armelles, cadenats, 
fronzices, anells de portes e altres semblants 
coses qui són de son ofici, e que per semblant 
hagués càrrech de fer les pólvores de bombarda 
que lo dit General haurà necessàries, axí a ops 
de armades de mar com per exèrcits o necessi-
tats de la terra. E foren presents en aquesta pro-
visió los honorable mossèn Galceran Burguès, 
cavaller, Barthomeu Alcover, mercader, ea Pere 
Saldanya, porter.

 8r Dissabte, a XXXI. Crida. Aquest die de dis-
sabte, a XXXI d’octobre M CCCC LXI, fonch feta 
crida en la ciutat de Barchinona, de part del  
honorable vaguer de la dita ciutat a instància 
dels deputats e de lur consell, ab la qual fonch 
feta inhibició o posat dret de XX sous per rova 
de llana sutze qui·s carregàs ab navilis stran-
gers, per traura-la del principat de Cathalunya, 
e més fonch posat cert dret a tots draps stran-
gers qui entrassen en lo dit Principat, e a cuy-
rams strangers, a stany obrat e a calderes e altra 
calderís, e a ferro obrat e a moltes altres merca-

a. e interlineat.

*

*
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deries. Crech que aquesta ordinació durarà 
poch.

 8v Nohembre del any M CCCC LXI

Dilluns, a II. Missatger. Aquest jorn entrà en 
Barchinona un missatger del rey de Ffrança, 
qui vench ab una letra de creença dreçada als 
deputats, e posà al hostal del Ángel, qui és al 
cap del carrer d’en Merdençana.

 9r Dijous, a XII. Aquest die tornà lo discret en 
Pere Peralló, notari, de la embaxada on era anat 
per secretari.

 9v Divenres, a XIII. Aquest die tornaren los emba-
xadors del principat de Cathalunya qui eren 
anats en Aragó per anar parlar ab lo rey de Cas-
tella, però lo senyor rey no volch que·y anassen 
e tornaren-se’n. Aquest die, venits de Aragóa, 
entraren gran hora de nit en lo monestir de Va-
lldonzella la senyora reyna e lo senyor infant 
don Fferrando, e aquí prengueren posada, e 
no·ls isqueren consellers ne deputats axí com és 
acustumat, per ço com los dits senyor e senyora 
vengueren molt cuytats e hora tarda e captada, 
que nengú no·n sentí res.

Dissabte, a XIIII. Aquest jorn, de matí, los de-
putats, de una part, acompanyats de molta no-
tabla gent, e los consellers de Barchinona, d’al-
tra part, aconpenyats per semblant de molts 
notables ciutadans a altres persones, anaren a 
cavall a Valldonzella, per fer reverència a la se-
nyora rey na e al senyor infant.

Dilluns, a XVI. Aquest die partí lo discret n’Ant-
honi Lombard, notari, per anar vers les parts de 
Tortosa, de València e d’Aragó, per haver in-
formació sobre les ordinaciones de les llanes.

Dimecres, a XVIII. Aquest die tornà mossèn 
Bernat Johan Çacirera de Llaberola.

 10r Divenres, a XX. Aquest die se’n anà fra Johan 
Dezpilles per visitar lo senyor mestra de Rodes. 
Alimares. Aquest die, en la nit, se feren molt 
grans alimar(es) per algunes sglésies e cases en 
la ciutat de Barchinona, per la entrada que la 
senyora reyna e lo senyor infant don Fferrando 
devien fer demà de matí, que serà dissabte, en 
la dita ciutat.

Dissabte, a XXI. Entrada de primogènit. Aquest 
die entraren en Barchinona la senyora reyna e 
lo senyor infant don Fferrando, primogènit, 
per lo portal de la Draçana, passant detraç la bo-
tiga del General, e vengueren dret fins a la plaça 

a. a continuació ratllat entraren.
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[1461 ] de Framenors. E anava primer a cavall lo com- 
te de Beafort, fill del il·lustre sent Karles, de 
sancta recordació, vestit ab una cota de vallut 
negra; aprés, venia don Johan, fill del comte de 
Prades, qui portava l’espasa devant lo dit se-
nyor primogènit, e aprés venia lo dit senyor pri-
mogènit, vestit d’una roba de vallut negra ab 
un collar d’or ab molts diemants e altres pedres 
fines, e tantost al detraç venia la senyora reyna 
vestida ab una clotxa larga de vallut blau ab go-
nella de vellut carmesí. E, juncts a la plaça de 
Framenós, la dita senyora reyna y lo dit senyor 
primogènit, qui era de etat de VIIIIo anys o aqu-
én entorn, muntaren alt, sobre lo gran cadafal, 
qui fonch apparallat e empaliat baig de draps de 
llana vermells en la manera acustumada. E, 
aprés, passaren les confraries dels manestrals, 
quascuna ab son standart, sens alguns castells o 
entramesos, que no·y hac sinó hun castellot 
mal fet que·y feren los bossers. E, aprés, mun-
taren a cavall los dits senyor primogènit e se-
nyora reyna e altres de lur companyia, anant, ço 
és, lo dit senyor primogènit sots lo dosser de 
drap d’or en la manera acustumada, e tiraven-
lo per los cordons del fre ciutadans, mercaders, 
artistes e manestrals. E, aprés, al detraç, fora lo 
dit dosser, venia la dita se(n)yora ab ses donze-
lles. E vengueren per lo carrer Ampla, per los 
Cambis, per lo Born, per lo carrer de Moncada, 
per la capella d’en Marcús, per la Bòria, per la 
plaça del Blat e de les Cols, fins a Sent Jacme, 
passant per la Deputació, e entrà en la Seu per 
lo portal majora. E, exints los dits senyor e se-
nyora del altar major, devallaren baix, a Sancta 
Eulàlia, a on feren oració. E, aprés, pujaren so-
bre les graus de Sancta Eulàlia, on encara stava 
lo bastiment del capell ardent qui havia servit a 
la sepultura o cors present del beneÿt sent Kar-
les, e sots aquell stava, dins una tomba de fust 
cuberta de drap d’or, lo dit corts sanct, e acos-
tant-s’i la dita senyora hi féu una creu ab lo pol-
ço e aquella besà, e lo dit senyor no curà de 
basar ne fer-hi altra serimònia. E, partint 
d’aquí, se’n anaren ab moltes entorxes al palau 
major reyal, on prengueren posada.

Dicmenge, a XXII. Jurament. Aquest die ven-
gueren a la casa de la Deputació la senyora rey-
na e lo senyor primogènit, e la dita senyora, 

a. a continuació ratllat e fas ací memòria com, volent los ca-
pellans sonar los senys majors, la corda de un dels dits senys 
se trenchà, e corrent tornaren-la afegir, e encara no l’ague-
ren afegida ella.s tornà trencar, e axí fonch trencada e afe-
gida V vagades aquell deprés dinar, segons la relació dels 
preveres de la Seu. E, entrada la dita senyora reyna e lo dit se-
nyor primogènit en la Seu, muntaren fer oració al altar ma-
jor, e seguí’s un altra gran seny(al), car la hun pilar de mar-
bre d’aquells dos qui stan devant l’altar major, cayg(ué) e.s 
troçajà en moltes pesses, ço és, aquell pilar qui és pus prop 
del palau reyal.

com a tudriu del senyor primogènit, jurá tenir  
e servar la capitulació derrerament fermada en-
tre lo senyor rey, de una part, e lo il·lustre sent 
Karles, com a primogènit d’Aragó, e lo princi-
pat de Cathalunya, de la part altra.

Dilluns, a XXIII. Aquest die la senyora reyna, 
com a tudriu del il·lustre infant don Ffer- 
rando, primogènit d’Aragó, vench a la Seu a  
on jurà, en la forma acustumada, tenir e servar 
privilegis, constitucions e altres libertat(s) de  
la terra.

 10v Dilluns, a XXX. Sanct Andreu. Aquest die fo -
ren elegits en consellers de Barchinona los se-
güents: Miquel Dezplà, Ffrancí Pallarés, ciuta-
dans; Bernat Oliver, mercader; Pere Aguilar, 
botiguer; Pere Figuera, sabater. Obrés: Gabriel 
Avinent, mercader; Steve Mir, notari.

 11r Deembre del any M CCCC LXI

Dimecres, a II. Aquest jorn pres lo bastó de va-
guer de Barchinona lo honorable mossèn Gal-
ceran Burguès e de Sentcliment, cavaller.

Divenres, a IIII. Gran mestre de Rodas. Aquest 
dia, aprés dinar, entrà en aquesta ciutat lo mes-
tre de Rodes, qui erea castellà d’Emposta, e is-
què-li lo il·lustríssimo primogènit don Ffer-
rando fins a la muntada de la creu, quasi mig 
camí del portal de Sant Antoni e la dita creu, 
per quant era stat novament elegit en Rodes 
per mestre.

 11v Dijous, a X. Aquest jorn vench als deputat e 
concell hun missatger de rey de Ffrança e pro-
posà de matí sa embaxada. E lo dit jorn la se-
nyora reyna, aprés dinar, venc a la Deputació  
e a la casa de la ciutat e proposà que lo senyor 
rey fos demanat, e anà-sse’n molt vespre, ab 
pluge.

Divenres, a XI. Aquest jorn tornà als diputats e 
concell la dita senyora reyna, per lo dit fet, e 
stech-s’i fins a II ores aprés migjorn.

 12r Dimecres, a XVI. Aquest die tornà mossèn 
Jacme Carbó de Ffrança, on era anat pochs  
dies havia passats.

Divenres, a XVIII. Aquest die, a III hores de 
matí, passà d’esta vida n’Anthoni Jacme [...] de 
don Karles, primogènit d’Aragó, de sancta re-
cordació, ab lo qui [...] se diu que li féu lo tast 
de certes píndoles que li foren dades [...] ell 
pres en lo castell de Morella. E morí de sem-

a. a continuació ratllat en.

*
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[1462 ]blant mal que lo dit sanct morí; loat sia Déu de 
tota.

 12v Dimarts, a XXII. Aquest die se’n anà mossèn 
Bernat Castelló a Perpenyà.

Dijous, a XXIIII. Aquest die retornà en March 
Calabuig de la serca dels safrans, e en Johan 
Móra.

 13r Divendres, a XXV. Nadal.

 13v Janer del any mil CCCC LXII

Dimecres, a VI. Aquest die tornà mossèn Ber-
nat Castellò de Perpenyà.

 14v Dilluns, a XVIII. Aquest jorn se’n anà mossèn 
Manuel de Montsuar a Leydab.

 16r Ffabrer del any M CCCC LXII

Dimecres, a III. Aquest die tornà lo senyor en 
Lombar(i)t, notari, qui era anat a Tortosa,  
Aragó e València per lo fet de les lanes.

 19r Març del any M CCCC LXII

Dijous, a XI. Aquest dia partí de Barchinona, 
per anar la via de Empurdà, la sereníssima se-
nyora reyna, per reposar lo fet de les remençes, 
segons deyac.

Divenres, a XII. Aquest dia anaren a la senyora 
rey na, qui tirave la via de Gerona, frare Pere Jo-
han Çaplana, comenador de la Guàrdia, e Bernat 
Johan Çapila, per presentar, axí com de fet pre-
sentaren a la sua altesa, per part dels deputats e 
consell, una suplicació per lo fet de les remençes, 
e trobaren la dita senyora al castell de la Rocha. 
Ab ells anà lo discret en Jacme Çafont, notari.

 19v Dissabte, a XIII. Aquest die retornaren de la 
Rocha los propdits embaxadors e en Jacme Ça-
font ab ellsd.

Dicmenge, a XIIII. Aquest die tornà de Leyda 
mossèn Manual de Montsuar.

 20r Dilluns, a XXII. Gran Mestre. Aquest dia se re-
cullí en la plaja de Barchinona lo reverendís-
simo senyor, lo senyor frare Pere Ramon Ça-
costa, cathalà, mestre de Rodes, lo qual ere stat 

a. aquest assentament sembla borrat posteriorment.
b. en l’assentament corresponent a dimecres, dia XXVII, es lle-
geix borrat Dimecres, a XXVII. Aquest die retornà lo discret 
n’Anthoni Lombard, notari.
c. a continuació borrat però quan fonch allà féu tot lo con-
trari e mal a sos ops.
d. a continuació un paràgraf borrat.
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elegit en absència sua, e ab dues galees bé arma-
des e a punt féu la via de Roma per veure’s ab 
nostre Sanct Pare Pio, e aprés per tirar la via de 
Rodes. Partí de les cases de Sant Johan; acom-
panyaren-lo los senyors bisbe de Vich, comte 
de Pallars, los deputats de Cathalunya, conse-
llers de Barchinona e altres molt cavellers, ciu-
tadans e jantils hòmens.

Dimecres, a XXIIII. Aquest die se’n anà misser 
Johan de Vilamenyans, a Gerona, on eren la se-
nyora reyna e lo senyor primogènit, e anà·y per 
seguir la Audiència.

 20v Dissabte, a XXVII. Aquest dia partí lo honora -
ble fra Johan de Spilles, comenador de Ber-
benç, oïdor de comptes del General, per anar 
vers casa sua.

Dimarts, a XXX. Aquest dia partí mossèn Bernat 
Castelló, deputat, per anar a Perpenyà. Aquest 
dia partí lo honorable en Ffrancesch Ramis, 
ciutadà de Barchinona, tramès a la senyora rey-
na per part dels senyors deputats e consell per 
causa de les novitats fetes al ambaxador del rey 
de Ffrança destinat als dits deputats e consell.

 21v Abril del any M CCCC LXII

Dilluns, a XII. Aquest jorn tornà fra Johan de 
Spilles de casa sua.

 22r Dicmenge, a XVIII. Pasca.

 23r Dimecres, a XXVIII. Aquest die pertí en Pere Be-
net Splugues per anar en diverses parts de Cat-
halunya, per fets del General.

 23v Maig del any M CCCC LXII

Dissabte, primer de maig. Aquest die tornà de 
Perpenyà mossèn Bernat Castelló.

 24v Dimarts, a XVIII. Aquest die tornà misser Johan 
de Vilameyans de Gerona.

 25r Dimecres, a XVIIIIo. Aquest dia foren posats en 
la plaça del Rey de aquesta ciutat en Ffrancí Pa-
llarès, qui ere conseller segon, e en Pere Tor-
rent, menor, qui per sentència foren ofegats, 
per quant eren stat incitadors e conspiradors de 
certa conspiració contra aquesta ciutat, e sti-
gueren-hi entro al vespre, que foren soterrats.

Dicmenge, a XXIII. Aquest die tornà lo honora-
ble en Pere Benet d’Ezpluguesa.

a. en l’assentament corresponent a dimarts, dia XXV, es llegeix 
ratllat Aquest dia partí mossèn lo comanador de Barbens.
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[1462 ] Dimecres, a XXVI. Aquest die s’ic partí mossèn 
Bernat Castelló per anar a Perpenyà, e hac se’n 
anar per mar, per ço com no·s parlava amb mos-
sèn Ffrancesch de Verntallat, capità dels page-
sos de remença. E aquest mateix die partí fra Jo-
han Spitles, qui anava a la sua comanda per 
recullir sos blats.

Dissabte, a XXVIIIIo. Aquest die, ena l’ora baxa, 
partí lo comte de Pallàs, capità general del exèr-
cit del principat de Cathalunya, ab tota sa gent 
d’armes, y tirà la via d’Empurdà. Aquest die los 
molt honorables mossèn Manuel de Montsuar 
e mossèn Bernat Çaportella, deputats, ensemps 
ab mossèn Bernat Castelló, burgès de Perpenyà, 
absent de la present ciutat, e lo honorable en 
Bernat Johan de Casaldàguila, ciutadà de Bar-
chinona, hu dels oïdors de comptes del dit Ge-
neral e succehint en loch del dit honorable mos-
sèn Bernat Castelló, remogut primerament en 
Pere Querol, corredor de coll, del ofici que fins 
ací havia tengut de ésser hu dels tres corradors 
del General, provehiren del dit ofici en Gabriel 
Pont, corrador, qui ensemps ab en Pere de Be-
lloch e ab en Pere Basset, qui ja són corredors 
del dit General, hagen càrrech tots tresos de és-
ser corredors e d’encantar a la fi del trienni les 
generalitats, e de vendre e encantar totes les al-
tres coses que lo dit General hajen a fer vendre 
o encantar. E prestà sagrament e homenatge de 
haver-se bé e leyalment, lo qual juramentb e ho-
menatge prestà en poder d’en Pere de Saldanya, 
porter del senyor rey.

 26r Juny del any M CCCC LXII

Dimecres, a II. Aquest die tornà mossèn lo co-
menador de Berbenç.

Dicmenge, a VI. Sincogesma. Aquest die, ans 
d’ora de dinar, lo egregi comte de Pallàs, capità 
general del exèrcit del principat de Cathalunya, 
lo qual era stat fet per perseguir e castigar los 
malvats consellers del senyor rey e altres qui ve-
nien contra les libertats del dit Principat, e sig-
nantment contra la capitulació derrerament 
fermada entre lo dit senyor rey e los cathalans, 
donà l’asalt e combaté la ciutat de Gerona e 
aquella entrà per força d’armes, matent foch al 
portal dels Albadiners, e cremaren les portes e 
la torra, e per força d’armes entraren la ciutat 
fins a la muralla vella. E la senyora reyna, ab los 
mals consellers qui eren dins la dita ciutat, fe-
ren-se forts dins la muralla vella. E plagué a 
Déu que no·y morí sinó un home de peu de 
part del dit exèrcit, e n’i hac de nafrats X.

a. en l’ora baxa interlineat.
b. a continuació ratllat prestà.

 26v Dimecres, a VIIIIo. Aquest die lo rey en Johan 
Segon d’Aragó, ab veu de pública crida, fonch 
publicat per enemich e acuydat del principat de 
Cathalunya, e tots aquells qui en sa companyia 
són o seran d’ecí avant.

Divenres, a XI. Aquest dia la reyna dona Johana 
d’Aragó fonch publicada ab veu de pública  
crida per enamiga del principat de Cathalunya.

 27r Dimecres, a XVI. Aquest die, deprés dinar, isqué 
la bandera e la host de la ciutat de Barchinona, 
de què fonch capità mossèn Johan de Mari-
mon, e anava entre mossèn Miquel Dezplà, 
conseller en cap, e mossèn Manuel de Montsu-
ar, deputat, acompanyat de molta notabla gent 
de peu e de cavall, e quascuna confreria hi féu 
socors de gent a peu com més posqueren. Por-
tava la dita bandera lo honorable en Bernat Be-
net Çapila e tiraven la via de Balaguer, a on se 
deya que era entrat lo rey en Johan, contra la 
forma de la capitulació per ell fermada e jurada 
ab lo principat de Cathalunya.

Dijous, a XVII. Corpus Christi

 27v Dissabte, a XVIIIIo. Aquest die tornà de Perpe-
nyà mossèn Bernat Castelló, deputat.

Dimarts, a XXII. Aquest die fonch feta crida pú-
blica per la ciutat de Barchinona, de part dels 
deputats e lur consell, representants lo princi-
pat de Cathalunya, ab intervenció e consenti-
ment de la ciutat de Barchinona, contenent en 
efecte que, d’ací avant, tothom haja per ene-
michs e acuydats del dit Principat lo reverend 
don Pedro d’Urrea, archabisbe de Terragona, 
lo egregi don Johan de Cardona, comte de Pra-
des, e fra Luís Dezpuig, mestre de Muntesa.

 28v Juliol del any M CCCC LXIIa

Dissabte, a III. Aquest die partí en Ffrancí Tor-
ró, secretari del senyor rey, tramès per part dels 
deputats e consell vers les parts de la Seu  
d’Urgell.

Dicmenge, a IIII. Aquest die, de matí, fonch 
pres en Pere de Saldanya, qui era hu dels III por-
ters de la casa de la Deputació, e mès dins la 
presó comuna del vaguer de Barchinona.

Dimarts, a VI. Aquest die fonch feta crida pú-
blica per la ciutat de Barchinona, de part dels 
deputats del General de Cathalunya e de lur 
consell, representants lo principat de Cathalu-
nya, contenent en efecte que, d’ací avant, tot-

a. en l’assentament corresponent a divendres, dia II, es llegeix 
bor rat Aquest jorn partí en Ffrancí Torró, tramès per los 
deputats e consell vers les parts de la Seu d’Urgell.

*
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[1462 ]hom haja per enemichs del dit Principat lo ar-
chabisbe de Ceragossa, fill natural del rey en Jo- 
hana, lo comte d’Empúries, lo comenador de 
Montçó, don Anthon de Cardona, lo bastard 
de Cardona, mossèn Rabolledo, major de dies, 
mossèn Rabolledo, àlias Pelafolls, fill del prop-
dit, mossèn Johan de Vilalpando, mossèn  
Llope d’Engulo, mossèn Berenguer de Reque-
sens e molts d’altres, etcètera.

 29r Dijous, a XV. Aquest jorn tornà de la Seu d’Ur-
gell lo discret en Ffrancí Torró.

 29v Dicmenge, a XVIII. Aquest die partí fra Johan 
de Spilles per anar a la sua comanda.

 30r Dijous, a XXII. Aquest die tornà fra Johan de 
Spilles de la sua comanda.

Divenres, a XXIII. Aquest die partí lo comte de 
Pallars de Gerona. Batalla. Aquest die fonch 
gran conflicte entre les gents d’armes del prin-
cipat de Cathalunya, de una part, e lo rey Johan 
ab les sues gents, de la part altra. E vench 
aquesta diferència per mantenir libertats e pri-
vilegis que lo dit rey trencava a sos vassals, e 
fonch aquesta batalla devant lo castell de Rabi-
nat, qui és en Comala; morí·y molta gent, 
entre·ls quals hi morí un virtuós ciutadà de 
Barchinona apellat Ffrancí Setantí e molts que 
n’i foren apresonats. E volch Déus que obtench 
aquest die la victòria lo rey Johan e los seus; 
loat sia Déu de tot.

Dissabte, a XXIIII. Aquest die tornà del coll de 
Panisàs lo honorable en Pere Benet d’Esplu-
gues.

 30v Dicmenge, a XXV de juliol. Aquest die partí en 
Bernat Johan de Casaldàguila tramès per fets 
del General.

Dijous, a XXVIIIIo. Aquest dia se recullí en Ffran-
cí Torró ab lo laüt d’en Jacomi, lo qual los de-
putats e llur consell trametien a Manorqua.

Divenres, a XXX. Aquest die tornà mossèn Ber-
nat Johan Çacirera d’açò del seu.

 31r Agost del any M CCCC LXII

Dicmenge, primer d’agost. Aquest die tornà en 
Bernat Johan de Casaldàguila. Aquest dia los 
missatgers de València, tornant de la senyora 
reyna, qui ere a Gerona, feren relació en lo  
concell.

Dilluns, a II. Aquest die lo roig mossèn Martí 

a. a continuació ratllat lo archabisbe de Terragona.

Garau de Cruÿlles, qui fou pres com a enemic 
del Principat, fou ací tramès per lo comte de Pa-
llàs e menat a la casa de la Deputació, e aprés 
fon mès en la presó.

 32v Dilluns, a XXIII. Aquest dies s’ic partí en Gui-
llem Romeu per anar a Camerasa, tramès per 
los deputats.

 33v Setembre del any mil CCCC LXII

Dimecres, primer die de setembre. Aquest dia 
fon comenat l’ofici d’en Johan Pujades a·n 
Ffrancesch Altelló, entro que sia altrament or-
donat, ab lo salari acostumat, tal qual lo rabia lo 
dit Johan Pujades.

 34r Dimecres, a VIII. Aquest dia los ffrancesos se 
meteren davant la present ciutat de Barchinona 
e posaren siti a aquella e atendaren-se a Sanc - 
ta Eulàlia Mèrita, davant lo portal Nou, e per 
aquexes terres a cases fins al portal dels Orbs.

Dicmenge, a XII. Aquest dia fon cridat per se-
nyor de aquest Principat e dels comdats de Ros-
selló e de Cerdanya lo senyor don Enrich, rey 
de Castella e de Leó.

 35r Dimarts, a XXI. Aquest die tornà en Ffrancí Tor-
 ró de Manorqua, a on los deputats l’avien tra-
mès per haver sal petra.

Dijous, a XXIII. Aquest die vench per mar lo 
egregi comte de Pallàs ab tot son exèrcit, de les 
parts d’Empurdà, e vench per mar.

 36r Octobre del any M CCCC LXII

Dicmenge, a III. Aquest dia, per lo matí, lo rey 
Johan e los francesos que havian posat siti a la 
present ciutat, se levaren del camp e feren la via 
de Sanct Cugat; lexaren en lo camp molta roba 
de aquella que havian presa per la terra. Creu-se 
la lur partida fou per la venguda de don Johan 
de Beaumunt, qui ja és en Catalunya, ab gent 
de caval, per lo rey de Castella, e ja dos dies 
abans havien mès foch a les cases de Sarrià e a al-
gunes torres del terme, e lo dit dia que partiren 
ne meteren a la torra de mossèn Bernat Fivaller 
e d’en Pelegrí, que ere baster e fou conceller de 
aquesta ciutat.

 37r Dimecres, a XIII. Aquest die pessà d’estat vida 
lo discret en Barthomeu Sellent, notari e scrivà 
major del General de Cathalunya; bona glòria 
haja ell, que fort fonch bon home, gran almoy-
ner e pare de tota liberalitat.

Divenres, a XV. Aquest die los molt honorables 
misser Manuel de Montsuar, canonge e degà 
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[1462 ] de Leyda, mossèn Bernat Çaportella, cavaller, e 
mossèn Bernat Castelló, burgès de Perpenyà, 
deputats; frare Johan Dezpilles, comenador de 
Berbenç, e en Bernat Johan de Casaldàguila, 
oïdors dels comptes del General de Cathalu-
nya, ensemps ab lo honorable en Bernat Johan 
Çacirera, donzell, ara absent de la present ciu-
tat de Barchinona, tots concordablament pro-
vehiren lo discret n’Anthoni Lombard, notari, 
ajudant de la scrivania de la Deputació del dit 
General, del ofici de scrivà major de General 
dessusdit, lo qual vaccava per mort del venera-
ble e discret mossèn Barthomeu Sellent, notari, 
qui aquell derrerament obtania, ab lo salari, 
drets, emoluments e preheminències que·ls al-
tres scrivans majors del dit General han acustu-
mats haver. E prestà sagrament e homenatge, 
en poder del dit honorable mossèn Bernat Ça-
portella, de haver-se bé e leyalment en lo dit 
son ofici.

Dissabte, a XVI. Aquest die vench en Guillem 
Romeu de Camarasa, on era anat per feynes del 
General.

Dicmenge, a XVII. Aquest die los molt honora-
bles misser Manuel de Montsuar, canonge e 
degà de Leyda, mossèn Bernat Çaportella, ca-
valler, e mossèn Bernat Castelló, burgès de 
Perpenyà, deputats; frare Johan Dezpilles, co-
menedor de Berbenç, e en Bernat Johan de Ca-
saldàguila, oïdors dels comptes del General de 
Cathalunya, ensemps ab lo honorable en Ber-
nat Johan Çacirera, donzell, are absent de la 
present ciutat de Barchinona, tots concorda-
blement provehiren lo discret en Jachme Ça-
font, notari, ajudant de la scrivania de la Depu-
tació del dit General, de la procuració del 
General dessusdit, ajustant e unint aquell al of-
fici del dit Jachme, la qual vaccava per la pro-
mució qui era stada feta del discret n’Anthoni 
Lombard, qui era stat provehit del ofici de scri-
và major del dit General, per la qual rahó vacca-
va la dita procura, ab lo salari, percassos, emo-
luments e altres drets acustumats. E prestà 
segrament e homenatge, en poder del dit ho-
norable mossèn Bernat Çaportella, de haver-se 
bé e leyalment en lo dit son offici. Aquest ma-
teix die de dicmenge, que comptàvem XVII 
d’octobre, los dits deputats e oïdors provehiren 
lo discret en March Busquets, notari, del ofici 
d’ajudant de la dita scrivania de Deputació del 
dit General, lo qual vaccava per la promoció 
feta del dit Anthoni Lombart, qui lo dit ofici 
primer obtania, ab semblant salari, percassos e 
altres emoluments acustumats. E prestà sagra-
ment e homenatge, en poder del dessusdit 
mossèn Bernat Çaportella, de haver-se bé e  
leyalment, etcètera.

 38r Dicmenge, a XXXI. Terragona. Aquest die se 
reté la ciutat de Terragona al rey en Johan, qui 
per alguns jorns l’avia tenguda assetjada, e l’a-
vien combatuda ensemps ab la gent d’armes de 
Ffrança, qui en aquest temps eren ab ell.

 38v Nohembre del any mil CCCC LXII

Divenres, a V. Aquest die s’ich pertí en Guillem 
Romeu per anar a Camarasa, tremès per los de-
putats.

Dissabte, a VI. Aquest die anà lo discret en 
March Busquets, notari, ajudant de la scrivania 
del General, al castell de Sent Vicenç, tramès 
per mossenyors los deputats, e aquest mateix 
die tornà.

 39v Dimecres, a XVII. Nicholau Sala. Aquest dia los 
molt honorables mossèn Manuel de Montsuar, 
deguà de Leyda, mossèn Bernat Çaportella, ca-
veller, e mossèn Bernat Castelló, burgès de 
Perpenyà, deputats; e los honorables frare Jo-
han de Spilles, comenador de Berbenç, e Ber-
nat Johan de Casaldàguila, oïdors de comptes 
del General, ensemps ab lo honorable en Ber-
nat Johan Çacirera, donzell, absent, provehiren 
lo discret en Nicolau Sala, notari, ciutadà de 
Barchinona, del ofici del regestre e ajudant en 
la scrivania de la Deputació, per tant com lo 
discret en Pere Perelló, notari, qui aquell tenie 
e regie gran temps ha, és absent de la present 
ciutat, e ab tot li sie stat scrit no és vengut, per 
la qual rahó lo dit ofici no havie lo recapte que 
és necessari, ara majorment attesa la gran 
concur rència de fahenes que són en la casa de la 
Deputació. E lo dit Nicolau Sala, acceptant ab 
multiplicades gràcies lo dit ofici, prestà sacra-
ment e homenage, en poder del dit mossèn 
Bernat Çaportella, de bé e leyalment haver-se, 
etcètera.

Dijous, XVIII. Aquest die s’ich partí n’Anthoni 
Raquesens per anar en certes parts, tremès per 
los deputats.

 40r Dilluns, a XXII. Aquest die tornà en Guillem 
Romeu de Camerasa.

 40v Dissabte, a XXVII. Aquest die feren companyia 
jurada dels percassos de la scrivania de la Depu-
tació e de les anades de fora, los discrets en 
March Busquets, en Nicholau Sala e en Jacme 
Çafont, notari; Déu que·y do gany e bona ven-
tura que, atès que havem poch salari, be·n hau-
rem master.

 41r Deembre del any M CCCC LXII
Diluns, a VI. Aquest die se recullí ab les galeres 
del General mossèn Miquel Cardona, missat-
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[1463 ]ger tramès al senyor rey de Castella per part del 
principat de Cathalunyaa.

 42r Dissabte, a XVIII. Aquest die vench lo honora-
ble mossèn Bernat Johan Çacirera, oïdor de 
comptes, de Llaberola, on no havia volguda 
acullir la gent d’armes de Ffrança.

 42v Dicmenge, a XVIIIIo. Aquest die en Pere de Sal-
danya, porter del General, resignà l’ofici de 
porteria en mans e poder dels senyors depu-
tatsb, e ells de continent, ensempsc ab los oï-
dors de comptes, provehiren-ne n’Antich Gas-
só, hostaler, ciutadà de Barchinona, lo qual 
prestà sacrament e homenatge, en poder de 
mossèn Bernat Çaportella, deputat, de haver-se 
bé e leyalment en son dit ofici e de tenir sacret 
les coses que sentiria ne oiria del dit General, e 
en senyal de possessió, mossèn Manuel de 
Montsuar, deputat ecclesiàstich, liurà-li una 
massa d’argent, la qual és del dit General.

 43r Dissabte, a XXV. Nadal.

Divenres, a XXXI. Aquest die lo honorable en 
Johan Pujades, mercader, ciutedà de Barchino-
na, resignà l’ofici de exhigidor dels deutes de la 
casa de la Deputació del General de Cathalunya 
en mans e poder dels honorables senyors depu-
tats e, de continent, los honorables mossèn 
Manuel de Monsuar, deguà de Leyda, mossèn 
Bernat Çaportella, caveller, e mossèn Bernat 
Castellò, burgès de Perpenyà, deputats; e los 
honorables frare Johan de Spilles, comenedor 
de Berbens, Bernat Johan Çacirera, donzell e 
Bernat Johan de Casaldàguila, oïdors decomp-
tes, provehiren lo honorable mossèn Ffrancí 
Anthoni Setantí, fill del honorable mossèn Luís 
Setantí, ciutedans de Barchinona, del dit offici 
de exhigidor dels deutes de la dita casa de la 
Deputació, lo qual lo dit Johan Pujades tenie e 
regie, ab los salari, drets e emoluments perta-
nyents al dit offici. E dit Ffrancí Anthoni, ac-
ceptant ab multiplicades gràcies lo dit offici, 
prestà sacrament e homenatge, (en poder) del 
dit mossèn Bernat Çaportella, de bé e leyal-
ment haver-se, etcètera.

 44r Janer del any M CCCC LXIII

Divenres, a VII. Aquest die, en la nit, se recullí 
molt sacretament mossèn Bernat Çaportella, 
deputat, ab la galera d’en Johan Berenguer 
Thorà, e lo dit Johan Berenguer Thorà, qui era 

a. en l’assentament corresponent a dimarts, dia VII, es llegeix 
ratllat Aquest die se recullí ab les galeres del General mos-
sèn Miquel Cardona, missatger tramès al senyor rey de Cas-
tella per part del principat de Cathalunya.
b. a continuació ratllat lo dit ofici.
c. ensemps ... comptes interlineat.
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regent los comptes del General de Cathalunya, 
per semblant, se’n anà ab sa muller e ab tots sos 
béns ab la dita galera a Teragona, qui en aquest 
temps era enemiga de la terra, car tenie’s per lo 
rey Johan.

Dissabte, a VIII. Aquest dia los deputats acome-
naren a·n Johan Janer, notari, ajudant del re-
gent los comptes del General, l’offici que en 
Johan Berenguer Thorà regia, lo qual fugitiva-
ment se’n era anat. Aquest die tornà n’Anthoni 
Folguers de Cervera, on havia stat per pagar les 
gent d’armes e altres acordats que lo General hi 
tenia contra lo rey Johan e contra la gent d’ar-
mes de Ffrança, qui eren entrats per dannificar 
lo principat de Cathalunya.

 45r Dicmenge, a XXIII. Aquest die partí de Barchi-
nona lo egregi comte de Pallars, capità general 
del exèrcit del principat de Cathalunya, lo qual 
se’n anà ab la gent d’armes, axí de peu com de 
cavall, la via d’Empurdà, per castigar en Ffran-
cesch de Verntallat, pagèsa, cap e conduhidor 
d’una gran flota de lladres qui·s són levats en 
Cathalunya, e van robant e destruhint tota la 
ter ra ab bandera del rey Johan.

 45v Divenres, a XXVIII. Aquest die anà fora ciutat, 
de ordinació de mossenyors los deputats, lo 
discret en Nicholau Sala, per pendra mostra de 
la gent d’armes de la qual era capità en Johan 
de Torres, e no volgueren los castellans fer 
mostra, ans se’n anaren, que no·s lexaren scriu-
re. E lo dit Nicholau Sala tornà-se’n aquest ma-
teix die.

Dicmenge, a XXX. Aquest die partí de Barchi-
nona lo discret en Nicholau Sala, tramès per 
mossenyors los deputats a Sent Boy, per pendra 
la mostra de la gent d’armes de la qual és capità 
Mandossa al Prastanero, e anaren ab ell en Jo-
han Pallisser, síndich de Vilafrancha, per part 
del Principat, e en Nicholau Bernat, per part de 
la ciutat de Barchinona.

Dilluns, a XXXI. Aquest die fonch elegit en de-
putat del General de Cathalunya lo honorable 
mossèn Pere de Belloch, donzell, domiciliat en 
el Vallès, en loch de mossèn Bernat Çaportella, 
cavaller, qui ocultament e secreta era fugit  
de nits, recullint-se ab una galera. Aquest die 
tornà lo propdit Nicholau Sala. Aquest die par-
tí en Miquel Vives, tramès per los deputats en 
les parts d’Empurdà, per feynes del General.

 46r Ffabrer del any M CCCC LXIII

Dimarts, primer de ffabrer. Aquest dia jurà lo 

a. pagès interlineat.
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[1463 ] honorable mossèn Pere de Belloch, elet en de-
putat, e prestà homenage en poder del honora-
ble mossèn Bernat de Guimerà, regent la ve-
gueria de Barchinona.

Dimecres, a II. Aquest die anà lo discreta en 
Nicholau Sala, notari, a Sent Boy, per pendre la 
mostra de la gent d’armes de Mandosa. E 
aquest mateix die tornà, que no la li lexaren 
pendre.

 47r Dicmenge, a XIII. Aquest die fonch scanyat e 
posat mort en la plaça del palau del Rey en Mi-
quel de Bellafilla, ciutadà de Barchinona, per 
tal com, seb diu, venia contra lo principat de 
Cathalunya en favor del rey Johan. Aquest die 
se recullí e partí ab la galera del General, la qual 
patroneja lo honorable en Pere Benet d’Esplu-
gues, mossèn Galceran Ça-riera, canonge e ar-
tiacha de Gerona, tramès al senyor rey per part 
del principat de Cathalunya. E anà-se’n ab la 
dita galera lo discret en Johan Brujó, notari, 
tramès per la ciutat de Barchinona al dit senyor 
rey.

Dilluns, a XIIII. Aquest die de dilluns, partí 
n’Anthoni Requesens per anar vers les parts 
d’Empurdà, per portar les peccúnies del Gene-
ral. Aquest die, deprés dinar, penjaren per la 
gola en Pere Dies, lo perxer convers, en la plaça 
de Blat, per ço com venia contra lo principat de 
Cathalunya en favor del rey en Johan.

Dimecres, a XVI. Aquest die en Nicholau Sala, 
notari, ajudant de la scrivania de la Deputació, 
de ordinació de mossenyors los deputats, anà a 
Sent Boy per pendre la mostra de la gent d’ar-
mes de Castella, qui eren entrats en defensió 
del principat de Cathalunya, e aquest mateix 
die tornà.

 47v Divenres, a XVIII. Aquest die vench en Miquel 
Vives de les parts d’Empurdà, hon era anat per 
fets del General.

Dicmenge, a XX. Aquest die partí en March Ca-
labuix, ministre del General, per anar la via 
d’Ampurdà, per pagar lo sou a la gent qui és ab 
lo comte de Pallars.

Dilluns, a XXI. Aquest jorn partí en Pere Móra, 
tramès per los senyors deputats en les parts de 
Pallars, per portar les peccúnies de les entrades 
e exides.

 48r Dilluns, a XXVIII. Aquest die passà d’esta vida 
lo venerable mossèn Anthoni de Mura, regent 

a. a continuació ratllat n’Anthoni
b. se diu interlineat

*

*

los comptes del General de Cathalunya; bona 
glòria haja ell.

 48v Març del any M CCCC LXIII

Dissabte, a V. Aquest die los honorables depu-
tats e oÿdors de comptesa, causa honoris, e a be-
neplàcit llurb, provehiren en Galceran Scales, 
corredor d’orella, en corredor dels negocis del 
General, en los quals corredor d’orella ha acus-
tumat de entrevenir, sens salari emperò ordina-
ri, segons en la provisió continuada en lo libret 
de les provisions és contengut.

 49r Dilluns, a VII. Aquest die tornà d’Empurdà en 
March Calabuig.

Dimecres, a VIIIIo. Aquest diac en March Cala-
buig tornà de les parts d’Empurdà, on era anat 
per feynes del General.

 49v Dijous, a XVII. Aquest die tornà en March Cala-
buig d’Empurdà, on era anat per fets del Ge-
neral.

Divenres, a XVIII. Aquest die se començà de po-
sar sobre lo taulell de la scrivania major de la 
casa de la Deputació del General de Cathalunya 
lo drap nou, vert, ab III senyals al mig.

 50r Dicmenge, a XX. Aquest die s’ich pertí lo dis-
cret en Jachme Çafont, notari, tremès per mos-
senyors de deputats, la via de Leyde e de Tor-
tosa.

Dimarts, a XXII. Aquest dia fon provehit lo ve-
nerable en Barthomeu Ferrer, mercader, del 
ofici que tenie lo honorable n’Anthoni de 
Mura, ço és, de regent los comptes del Gene-
ral; en lo libre de Deliberacions és larguament 
tocat.

 50v Dicmenge, a XXVII. Aquest die tornà en Pere 
Móra de les parts de Pallars, tramès per mosse-
nyors de deputats.

Dimarts, a XXVIIII. Aquest die partí mossèn 
Pere de Belloch per hanar al castell de la Rocha.

 52r Abril del any M CCCC LXIII

Dijous, a XXI. Aquest die tornà lo honorable 
mossèn Pere de Belloch de la Rocha, ed micer 
Johan de Bellafilla, embaxador, de la vila de 
Castelló d’Empúries.

a. a continuació ratllat per causam.
b. a continuació ratllat provehieren.
c. a continuació ratllat partí de Barchinona per anar vers les 
parts d’Empurdà, per fets del General.
d. a continuació ratllat mossèn.

*



177

[1463 ] 52v Digmenge, a XXIIII. Aquest dia partí mossèn 
Bernat Johan Çacirera, oïdor de comptes, per 
anar al seu castell.

Divendres, a XXVIIIIo. Aquest die tornà lo dis-
cret en Jachme Çafont, notari, qui de mana-
ment de mossenyors deputats era anat la via de 
Leyda.

 53r Maig del any M CCCC LXIII

Dilluns, a II. Aquest die tornà mossèn Bernat 
Johan Çacirera del seu castell.

 54r Dilluns, a XVI. Aquest die tornà de Leyda en 
Johan Mates.

 55r Dicmenge, a XXVIIIIo. Sincogesme.

Dilluns, a XXX. Aquest die se’n anà a Perpenyà, 
ab la galera d’en Splugues, mossèn Bernat Cas-
telló, deputat.

 56r Juny del any mil CCCC LXIII

Dijous, a VIIIIo. Corpus Christi. Aquest die no 
fonch feta la processó acustumada fer per tota 
la ciutat de Barchinona, per ço com pluvicava, 
ans fonch prorogada fer fins dicmenge primer-
vinent.

 57r Dijous, a XXIII. Missatgeria de Ffrança. Aquest 
jorn, ja hora tarda, se reculliren ab una galera 
del comte de Pallars l’abbat de Montserrat e 
misser Pere Çavertés, síndich de Tortosa, mis-
satgers elegits, ensemps ab mossèn Johan de 
Copons, qui ja era partit primer del principat 
de Cathalunya, e encara ab mossèn Matheu 
Dezsoler, ciutadà, mossèn Jacme Çesavaçes, 
mercader, en Johan Brujó, notari, e Rafel Vilar, 
tamborer, per part de la ciutat de Barchinona, 
tots VII missatgers destinats per part de aquest 
Principat anar al il·lustre rey de Ffrança, per raó 
de la guerra qui en aquest temps era entre los 
fidelíssimos cathalans, qui mentenien lurs liber-
tats, de una, e lo rey Johan d’Aragó, de la part 
altra. Menaren-se’n per sacretari de la embaxa-
da, ço és, los III primers del General, lo discret 
en Nicholau Sala, notari, hu dels ajudants ordi-
naris de la scrivania de la Deputació, e los de la 
ciutat se’n manaren lo discret en Ffrancesch 
Martí, menor de dies, notari e hu dels scrivans 
de la casa de la ciutat de Barchinona.

 60r Juliol del any 
M CCCC LXIII

Dimarts, a XXVI. Aquest die partí fra Luís Ponç, 
del orde de Poblet, tramès per part del princi-
pat de Cathalunya al senyor rey de Castella.

 60v Agost del any M CCCC LXIII

Dissabte, a VI. Aquest dia fon elegit en deputat 
lo honorable en Bernat Gralla, ciutadà de  
Leyda, per lo restant temps del corrent trienni, 
en loch del honorable mossèn Bernat Castelló, 
burgès de la vila de Perpenyà.

 61r Dilluns, a VIII. Aquest die lo discret en Jachme 
Çafont, notari, de manament e ordinació de 
mossenyors de deputats, liurà les claus de la 
casa d’en Thorà a·n Barthomeu Ferrer, merca-
der, ab les robes qui dins aquella són.

 61v Dilluns, a XV. Aquest jorn los senyors deputats 
reberen letra del deputat local de Leyda, ab la 
quala responie que lo honorable mossèn en 
Bernat Gralla, novament elegit en deputat en 
loch del honorable mossèn Bernat Castelló, 
burgès de la vila de Perpenyà, ere content de la 
elecció e acceptave lo ofici de deputat.

 62v Dimarts, a XXX. Aquest jorn s’ich pertí n’Ant-
honi Requesens, tremès per mossenyors de de-
putats en les parts d’Empurdà.

 63v Setembre del any mil CCCC LXIII

Dissabte, a X. Aquest die pertí lo discret en Jac-
hme Çafont, notari, tremès per mossenyors de 
deputats al castell de Muntsoriu.

 64r Dimarts, a XIII. Aquest die tornà lo discret en 
Jachme Çafont, notari, del castell de Muntso-
riu.

Dijous, a XV. Aquest die se perlongaren de la 
plaja de la mar de Barchinona les dues naus ar-
mades per lo principat de Cathalunya, de les 
quals fonch capità lo magnífich mossèn Jacme 
Carbó, per anar socórrer les gents del dit Prin-
cipat qui, ab altres fustes armades, tenien asset-
jada la vila de Ciutadella, de Manorcha, qui sta-
va a obediència del rey en Johan d’Aragó. E 
aquest mateix die vench un embaxador del rey 
de Portogal, qui proposà en lo consistori dels 
deputats com lo rey de Portogal nos pregava 
tornàssem en obediència del rey Johan; en altra 
manera, que ell nos significava, de part del dit 
rey de Portogal, que per rahó del gran deute 
que ha ab lo dit rey Johan ell no li poria fallir, 
etcètera.

 66v Octobre del any M CCCC LXIII

Dijous, a XIII. Aquest die partí de Barchinona 
mossèn Johan Colom, lo qual mossenyors los 
deputats e consell lur, representants lo princi-

a. a continuació ratllat respon.
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[1463 ] pat de Cathalunya, trametien ab certes instruc-
cions a Castalló d’Empúries e a altres parts de 
Empurdà per afers del Principat.

Dilluns, a XVII. Aquest die partí de Barchinona 
en Johan Mates, lo qual los deputats e consell 
tramatien a Cervera per fets del principat de 
Cathalunya.

 68r Nohembre del any M CCCC LXIII

Dimarts, primer de nohembre. Aquest die, pas-
sat migjorns, se perlongaren de la plaja de la 
mar de Barchinona aquelles dues galeres arma-
des de les quals és patró en Rafel Julià, e anaren 
a Cepta, on ere lo il·lustríssimo don Pedro de 
Portugual, qui ere stat elet en rey e senyor.

Dijous, a III. Aquest die partí de Barchinona 
mossèn Pere de Belloch, deputat, per anar, en-
semps ab un conseller de Barchinona e molta 
altra gent d’armes, a Hostalrich, car en Johan 
Andreu, qui tenia lo dit castell, lo volia dar a·n 
Verntallat, e anàs-se’n ab ells n’Antich Gassó, 
porter.

Dissabte, a V. Aquest dia partí lo honorable 
mossèn Johan Torres, canonge, per anar en 
Burgunya, elegit per los deputats e consell com 
a representants lo principat de Cathalunya.

 68v Dimecres, a VIIIIo. Aquest die tornà mossèn 
Pere de Belloch de Hostalrich, e n’Antich Gas-
só, porter.

Dijous, a X. Aquest die passà d’esta vida lo reve-
rend mestre Johan Soler, bisbe de Barchinona, 
lo qual morí a III hores de matí.

 69r Dicmenge, a XIII. Aquest die tornà fra Luís De-
zpont, frare del monestir (de) Poblet, de Cas-
tella, on era stat tramès per los deputats e 
con(sellers). E aquest mateix die passà d’esta 
vida frare Luís Manuel de Cruÿlles, abbat de 
Sent Benet de Bages, lo qual era molt fidelíssi-
mo al principat de Cathalunya.

 69v Dilluns, a XXI. Aquest dia partí mossèn Pere de 
Belloch, deputat, per anar la via de Empurdà, 
ensemps ab mossèn Pere Johan Serra, conseller 
de Barchinona, per visitar, reformar e metre en 
orde aquella província, qui stà molt vexada a 
causa de la guerra. E ab lo dit mossèn Belloch 
anà per scrivent jurat d’en Anthoni Lombard, 
scrivà major del General, en Ffrancí Fustera, 
notari.

Dijous, a XXIIII. Aquest die partí de Barchinona 

a. a continuació ratllat scrivà.
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mossèn Jacme Segur, canonge e pabordra de 
Tortosa, lo qual anavea a Leyda e a Tortosa com 
a embaxador del principat de Cathalunya.

 70r Dicmenge, a XXVII. Aquest die partí de Barchi-
nona mossèn Ffrancesch Torres, cavaller, lo 
qual anava a la vila de Hostalrich per ésser ca-
pità < l > del castell de la dita vila e tenir aquell 
per lo principat de Cathalunya.

Dimarts, a XXVIIIIo. Aquest dia partí en Johan 
Mathes per anar la via de Cervera e de Leyda, 
per mossenyors los deputats e consell. E aquest 
mateix die partí Fferrando Gomes per anar en 
Castella, per fer venir mossèn Miquel Cardona. 
Tramès-lo·y mossèn Guillem Colom, qui·n ha-
via comissió per lo consell del Principat.

Dimecres, a XXX. Sent Andreu. Aquest die fo-
ren elegits en consellers de Barchinona los  
honorables en Jacme Ros, ciutadà, Johan Be-
renguer Çapila, ciutadà, Melchior Mates, mer-
cader, Antoni Lonch, spacier, e Anthoni Beren-
guer, pallisser.

 70v Deembre del any M CCCC LXIII

Dicmenge, a IIII. Aquest die pertí lo discret en 
Jachme Çafont, notari, tremès per mossenyors 
de deputats a la vila de Hostelrich.

Dilluns, a V. Aquest die tornà mossèn Johan 
Colom de Castelló d’Empúries e d’altres parts 
d’Empurdà, on era anat per ordinació dels de-
putats e consell, per afers del principat de Ca-
thalunya.

 71r Dijous, a VIII. Aquest dia tornà lo discret en 
Jachme Çafont, notari, de la vila de Hostelrich.

Dissabte, a X. Aquest dia pertí lo discret en Jac-
hme Çafont, notari, tremès per mossenyors de 
deputats a la vila de Hostelrich.

 71v Dimarts, a XIII. Aquest dia tornà lo discret en 
Jachme Çafont, notari, de la vila de Hostelrich.

 72r Dilluns, a XVIIIIo. Aquest die los discrets en Jo-
han Gener e Jachme Çafont, notaris e officials 
de la casa de la Deputació del General de Catha-
lunya, digueren e requeriren a mi, March Bus-
quets, notari, que continuàs o fes memòria en 
lo Dietàri de la scrivania de la Deputació del dit 
General, com ells eren de bon acord abduy que, 
d’ací avant, tots los serveys e altres emoluments 
e percassos que acustuma haver lo procurador 
del dit General sien del dit Jachme Çafont, car 
ell, dit Johan Janer, renunciava e desistia a qual-

a. a continuació ratllat en Castella.
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[1464 ]sevol empaix que fins ací li hage fet ne d’ací 
avant li posqués fer per la dita rahó.

 73r Janer del any mil CCCC LXIIII

Dimecres, a IIII. Aquest die tornà de Ffrança lo 
discret en Nicholau Sala, notari, qui era anat 
per scrivà de la embaxada que lo principat de 
Cathalunya havia tramesa al rey de Ffrança.

 74v Dissabte, a XXI. Festa de sancta Agnès. Aquest 
die, hora de seny de la oració, entrà en Barchi-
nona lo il·lustríssimo senyor en Pere, per la grà-
cia de Déu rey d’Aragó e de Sicília, etcètera, lo 
qual vench ab les dues galeres d’en Rafel Julià 
de les parts de Portogal.

 75r Dimecres, a XXV. Aquest die lo senyor rey, se-
hent en son cadafal reyal en la plaça de Frame-
nors, en presència de tot lo poble, jurà tenir e 
servar constitucions de Cathalunya, capítols de 
Cort, privilegis de Barchinona e usos e custums 
de aquella.

Dijous, a XXVI. Aquest die lo senyor rey tornà 
muntar sobre lo cadafal reyal, en la plaça de 
Framenors, e aquí li passaren tots los entrame-
sos e gran festa qui feta li fonch per la sua bena-
venturada novella venguda.

Dicmenge, a XXVIIIIo. Aquest die arribà en 
Barchinona lo reverend abbat de Montserrat, 
lo qual venia de França, on, ensemps ab d’al-
tres, era anat per embaxador tramès per part del 
principat de Cathalunya, e vench per mar ab 
una galera d’en Rafel Julià.

Dilluns, a XXX. Aquest die arribà en Barchinona 
lo honorable mossèn Bernat Gralla, ciutadà de 
Leyda, qui dies ha fonch elegit en deputat per 
lo braç reyal, e vench per mar ab una galiota.

Dimarts, a XXXI. Aquest dia mossèn Bernat 
Gralla, elet en deputat, jurà e prestà sacrament 
e homenage en poder de mossèn Bernat de Vi-
lagaya, sotz-veguer e regent la vegueria de 
Barchinona.

 75v Ffabrer del any M CCCC LXIIII

Dilluns, a VI. Aquest die, deprés dinar, lo se-
nyor rey partí de Barchinona ab tota la gent 
d’armes de peu e de cavall, per anar socórrer la 
vila de Cervera, car les gents d’armes del rey Jo-
hana havien ja pres lo capcorral de la dita vila de 
Cervera.

 76v Dimarts, a XIIII. Carnestoltes.

a. Johan interlineat, damunt de sens fe ratllat.
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 77r Divenres, a XXIIII. Aquest die tornà de Castella 
Ferrando Gomesa, qui·y era stat tramès per los 
deputats e consell, per fer venir mossèn Miquel 
Cardona.

 77v Dissabte, a XXV. Aquest die tornà mossèn Pere 
de Belloch de Empurdà, e vench ab ell n’An-
tich Gassó, porter.

Dilluns, a XXVII. Aquest die mossenyors los de-
putats scriviren una letra a mossèn Miquel Car-
dona, ab la qual li dien que fins al dia que aque-
lla reebria comptaria salari e no més avant.

Dimecres, a XXVIIIIo. Any de baxest.

 78r Març del any M CCCC LXIIII

Dissabte, a III. Aquest die partí mossèn Pere de 
Belloch, deputat, per anar a Golada, on era lo 
senyor rey, e anave·y per sos afers.

 78v Dijous, a VIII. Aquest die partí lo honorable 
n’Anthoni Lombard, notari e scrivà major de la 
casa de la Deputació, tramès per los senyors de-
putats al senyor rey en les parts de Vilaffrancha 
de Penedès.

 79r Dimarts, a XIII. Aquest die tornà del senyor rey 
lo honorable n’Anthoni Lombard, notari e 
scrivà major de la Deputació.

Dijous, a XV. Aquest die tornaren, ço és, mos-
sèn Miquel Cardona de la embaxada del rey de 
Castella, e misser Pere Çavertés de la embaxada 
del rey de Ffrança, on eren anats de part del 
principat de Cathalunya.

Divenres, a XVI. Aquest die diu mossèn Pere de 
Belloch, diu que vench ab lo senyor rey de Go-
lada, on era anat. Aquest die, deprés dinar, en-
trà lo senyor rey en Barchinona ab tota la gent 
d’armes e ab molta gent de peu, venit de Gola-
da, on era anat per dar socors a la vila de Cerve-
ra e derrerament era stat a Vilafrancha de Pene-
dès e havia feta cremar la vila del Arbós, on 
havia presos molts dels enemichs qui dins aque-
lla eren, ab XXX rocins e ab cent alacayos, àlias 
lladres. E vench ab ell mossèn Pere de Belloch, 
deputat.

 79v Dilluns, a XVIIIIo. Aquest die partí mossèn Ber-
nat Johan Çacirera.

Dimecres, a XXI. Aquest die los honorables 
mossèn Johan de Marimon, mossèn Ffrancesch 
Lobet, ciutadans, en Pere Grau, Johan Stela, 
mercaders, Barthomeu Massot, spacier, Gabiel 

a. a continuació ratllat correu.
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[1464 ] Busquets, barber, Sabrià Vilell, rajoler, e en Jo-
han Sunyer, taverner, tots ciutadans de Barchi-
nona, com a síndichs de la dita ciutat, prestaren 
sagrament e homentge de fidelitat al senyor rey 
dins la gran sala del palau major reyal de la dita 
ciutat.

 80v Abril del any M CCCC LXIIII

Dicmenge, primer die de abril. Pasca.

 82v Divenres, a XXVII. Tot aquest mes de abril féu 
gran fret e nevà fort per les muntanyes, e no ich 
hac roses ne sireres.

 83v Maig del any M CCCC LXIIII

Dissabte, a XII. Jesús. Aquest die partí de 
Barchinona lo senyor rey, après dinar, ab pluja, 
ab pocha gent d’armes, car ja·n havien exits 
molts e altres qui se’n speraven exir, e anava per 
socór rer la ciutat de Leyda, qui stava assatjada 
per lo rey Johana.

 84v Dicmenge, a XX. Sincogesma.

Dilluns, a XXI. Princeps namque. Aquest die lo 
senyor rey, qui ja era exit en camp contra lo rey 
Johanb, qui tenia asetjada la ciutat de Leyda, 
féu cridar lo Princeps namque en la ciutat de 
Barchinona, e cridà’l en Johan Galceran Dez-
papiol, regent la vagaria de Barchinona, qui 
anava a cavall vestit d’una sobravesta reyal, e 
tots los saigs, qui anaven devantc a peu ab falles 
de foch cremants, cridants a gran crits «via fora, 
Princeps namque», e, com eren per les places, 
aquí era lo corrador reyal qui, ab III parells de 
trompetes, publicava una crida contenent en 
efecte que tothom hagués a exir per socórrer lo 
senyor rey e per dannificar lo dit rey Johand.

 85r Dissabte, a XXVI. Aquest jorn lo senyor rey tor-
nà sacretamente en Barchinona, lexant tota la 
sua gent d’armes, part a Piera, part a Cervera e 
part a la vila de Çalacuna, e vench per traure-
ich la gent del somatent del Princeps namque, 
qui molt forçat exien de ciutat, que par que 
anassen a la forcha.

Dicmenge, a XXVII. Lo dicmenge de la Trinitat.

Dilluns, a XXVIII. Aquest die, deprés dinar, fo-
ren scanyats a la Rambla en Johan de Lobera, 
qui l’any proppassatf era stat conseller de Bar-

a. a continuació ratllat sens fe.
b. a continuació ratllat sens fe.
c. devant interlineat.
d. a continuació ratllat sens fe.
e. sacretament interlineat.
f. prop interlineat
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chinona, e un tacany d’armità apellat fra Bar-
thomeu Polo, e aprés foren de continent cre-
mats, per ço com abduy s’eren coneguts carnal- 
ment contra natura. E aquest mateix die lo 
senyor rey, de continent, partí la via de Molin 
de Reig e de Leyda.

Dijous, a XXXI. Corpus Christi. Aquest die no 
foch feta la festa de Corpus Christi, ans fonch 
prorogada per a dicmenge a X de juny primervi-
nent, e fonch-ne occasió que fonch deliberat 
que pus necessari era que·s entengués en traure-
ich la gent del Princeps namque qui devien anar 
socórrer Leyda, que tenia asetjada lo rey  
Johana.

 85v Juny del any M CCCC LXIIII

Divenres, primer die de juny. En aquest mes de 
juny del any M CCCC LXIIII, jo, Jacme Çafont, 
notari, per mon pler, desijós de saber ab veritat 
quants fochs ha en la ciutat de Barchinona, ser-
quí personalment tota la dita ciutat e scriví to-
tes les ylles, sercant tot rodó quascuna de aque-
lles e scrivint quantes cases staven en quascuna 
de les dites ylles; sercant primerament lo quar-
ter del Pi, aprés lo de Fframenors, aprés lo de 
Sent Pere e últimament aquell de Sent Daniel, e 
finalment, ab tota veritat, trobí que en la dita 
ciutat habitaven set mília cent sexanta fochs e 
havie·y trecentes trenta-set ylles.

 86v Dissabte, a XVI. A XIIII, a XV e a XVI d’aquest 
mes de juny, partiren de Barchinona passades 
mil CCC atzembles carregades de farina mòlta, e 
portaven quascuna atzembla dues quarteres e 
mitja e, ultra açò, eren ja anades primer moltes 
altres altzembles carregades de bescuyt, qui ti-
raven la via de Golada, on ja era lo senyor rey 
primer ab tota la gent d’armes, e d’aquí devien 
pujar a Leyda per provehir la dita ciutat, qui 
stava asetjada per lo rey en Johanb e no·y havie 
vitualles.

 87r Dimarts, a XVIIIIo. Aquest dia partí n’Anthoni 
Requesens, ministre del General, per anar en 
les parts d’Empurdà e metre cullidors e guar- 
des al dret de bolla de plom e segell de cera e ca-
namaçaria, no arrendats per lo propvenidor  
trienni qui començarà lo primer de juliol prop-
vinent.

Divenres, a XXII. Aquest dia partí en Miquel Vi-
ves, defenedor del General, per anar vers les 
ciutats de Vich, Manresa e altres parts, per me-
tre cullidors e guardes al dret de bolla de plom 
e segell de cera e canamaçaria, no arrendats per 

a. a continuació ratllat sens fe.
b. a continuació ratllat sens fe.
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[1464 ]lo propvenidor trienni qui començarà lo pri - 
mer de juliol propvinent.

 87v Dijous, a XXVIII. Altalló. Aquest die mosse -
nyors los deputats provehiren en Ffrancí d’Al-
talló que fos adjunct del honorable n’Ayme- 
rich de la Via, tenint les claus del archiu de la 
casa de la Deputació, ab tal pacte, emperò, que 
vivint lo dit Eymerich de la Via, lo dit Altalló 
hagués a servir sens algun salari, e morint lo dit 
Eymerich nunc pro tunc lo dit Altalló anàs per 
provehit ab semblant salari e altres emoluments 
que lo dit Eymerich acustumava de haver, e 
prestà sagrament e homenatge, segons aquesta 
provisió és pus largament tocada en lo libre de 
Deliberacions, etcètera.

 88r Juliol del any M CCCC LXIIII

Dimarts, a III. Aquest dia arribà lo honorable 
mossèn Johan Torres, canonge, lo qual en dies 
passats fonch tramès com a embaxador del 
Principat al duch de Burgunya.

Divenres, a VI. Leyda. Aquest die de divenres se 
reté la ciutat de Leyda, per fam, al rey Johan, qui 
l’avia tenguda assetjada circa de tres mesos. E so-
ferien tanta fam que la quartera del forment, a 
mesura de Barchinona, muntà XXII florins e mig 
d’or d’Aragó, e valia un cap d’ase VII sous, e sti-
gueren XV dies que no manjaren pa de neguna 
ley; moriren-hi molts infants de fam, en tant 
que·n tota veritat se pot dir que foren ten virtuo-
sos com uns romans. Aquest die, deprés dinar, 
arribaren en la plaja de la mar de Barchinona VII 
fustes de rems armades de mallorquins, qui en 
favor del rey en Johan vengueren per dannificar 
les fustes qui eren en la plaja de Barchinona, e de 
les quals fustes era capità lo comte de Quirre, e 
foren V galeres, una galiota e un bergantí. Dona-
ren una gran ruxada de bombardes a les fustes 
nostres, qui eren en la dita plaja, e les naus de la 
plaja, per semblant, los tiraren moltes bombar-
des, e de terra per semblant los bombardejaren, e 
axí se’n anaren que algun mal no ich feren aques-
ta jornada, per gràcia de Déu. La una de les quals 
V galeres era del comte de Cosentayna, valencià.

*

 89r Dimarts, a XVII Elecció. Aquest die partí de 
Barchinona lo discret en March Busquets, no-
tari, lo qual mossenyors los deputats, ab una  
lur letra closa, trametien al honorable en Johan 
Ponç Dezpapiol, donzell, domiciliat en la vila 
de Martorell, per denunciar-li com l’avien ele-
git en oïdor de comptes per lo restant temps 
del corrent trienni, per absència del honorable 
en Bernat Johan Çacirera, donzell, oïdor, lo 
qual era impedit de malaltia e no podie venir 
en Bar chinona per entravenir en la elecció qui 
a XXII del corrent mes se deu fer de novells de-
putats.

Dimecres, a XVIII. Aquest die tornà de Martho-
rell lo propdit discret an March Busquets,  
notari.

 89v Dijous, a XVIIIIo. Aquest die tornà lo senyor rey 
en Barchinona, deprés dinar, venint de les parts 
de Urgell, on era anat per socórrer Leyda.

Dissabte, a XXI. Aquest die foren cremats a la 
Rambla de la present ciutat de Barchinona en 
Gaspar Rajadell, ciutadà de la dita ciutat, e en 
Johan Sori, scriventa, delats de peccat de sodo-
mia, però ans que·ls matessen al foch los alfaga-
ren dins una portadora plena d’aygua.

Dicmenge, a XXII. Aquest die foren elegits en 
deputats, per lo trienni primervinent, mossèn 
Ffrancesch Colom, canonge e artiacha de Va-
llès en la Seu de Barchinona, lo egregi don 
Hugo Roger, comte de Pallars, e lo honorable 
en Ffrancí Serra, ciutadà de Gerona, e per oï-
dors de comptes, fra (Vicenç) de Castellbell, 
prior de Casserres, en Johan Dezpapiol, don-
zell, e misser Johan Vello, de Tortosa.

 90r Dijous, a XXVI. Jacme Morel. Aquest die mosse-
nyors los deputats provehiren en Jacme Morell 
que fos garda dels drets de la bolla de plom e se-
gell de cera del General, en loch d’en Johan Vi-
latort, qui primer obtenia lo dit ofici, lo qual 
l’avia resignat en mans e poder dels dits mosse-
nyors de deputats.

a. a continuació ratllat per.
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sos per los senyors deputats e consell vers les 
parts de Osona, Mand-resa e altres, per la raó 
dessusdita.

Dijous, a XXIII. Aquest die pessà d’esta vida lo ve-
nerable n’Aymerich de la Via, tenent les claus 
del arxiu de la casa de la Deputació e scrivà dels 
oïdors dels comptes del General de Cathalunya, 
lo qual morí de mal de puagra e de vallesa.

 3r Dissabte, a XXV. Aquest die lo gran traÿdor don 
Johan de Beamunt, prior de Navarra, se rebel·là 
contra lo senyor rey en Pere e féu-sa fort a Vila-
francha de Penedès, on lo dit senyor rey l’avia 
tramès per capità general. E aquí ell levà les ar-
mes e los cavalls als cathalans e als portoguesosa 
e gità’ls de la vila a peu, aturant-se ell e fent-se 
aq(uí) fort ab los navarros e ab los alacayos de sa 
voluntat, e reter(en)-se per presoners lo fill de 
mossèn Garau de Servalló, lo fill d’en Guillem 
Xetantí, ciutadà de Barchinona, e Manaut de 
Guerra, navarro, lo qual era valent home d’ar-
mes e era de voluntat del senyor rey. E aquest 
mateix die lo gran traÿdor enb..., ciutadà de Bar-
chinona, qui havia rebuts molts beneficis e grà-
cies del senyor rey, féu semblant traÿció de la 
dessusdita en favor del dit don Johan de Beau-
munt, e tantost aprés d’açò, partint d’aquí, féu 
altra traÿció, que anà-sse’n ac..., qui era d’end... e 
mès-lo en mans del dit don Johan de Beamunt o 
de gents sues, qui·l prengueren per ell.

Dimecres, a XXVIIIIo. Aquest jorn fonch elegit 
papa lo cardenal de Sent March, e fonch ape - 
llat Paulus Secundus; era de nació veneciana.

Divenres, a XXXI. Aquest jorn tornà mossèn lo 
prior de Casserres.

a. a continuació ratllat e avi.
b. a continuació un espai borrat d’uns 25 mms.
c. a continuació un espai borrat d’uns 15 mms.
d. a continuació una línia borrada

Jesús

Agost del any mil CCCC LXIIII

Dimecres, primer dia d’agost. Aquest die los 
reverend, egregi e honorable mossèn Ffran-
cesch Colom, canonge e artiacha de Vallès en la 
Seu de Barchinona, don Hugo Roger, comte 
de Pallars, e en Ffrancesch Serra, ciutadà de 
Gerona, qui novament eren stats elets en depu-
tats del General de Cathalunya; e lo reverend 
frare Vicenç de Castellbell, prior de Casserres, 
qui, ensemps ab los honorables en Johan Dez-
papiol, donzell, e ab misser Johan Vello, ciuta-
dà de Tortosa, són stats en oïdors de comptes 
per aquest corrent trienni, ara emperò los dos 
propnomenats absents de aquest present acte, 
prestaren tots quatre primer nomenats sacra-
ment, e lo senyor comte e mossèn Ffrancesch 
Serra, sacrament e homenatge de haver-se bé e 
leyalment en lur oficis, etcètera, segons pus lar-
gament és tocat en lo libre de Deliberacions de 
la scrivania de dit General, lo qual sagrament e 
homenatge prestaren en poder del honorable 
en Bernat de Guimerà, donzell, regent la vaga-
ria de Barchinona.

 2r Dimarts, a XIIII. Aquest die passà d’esta vida 
nostre Sanct Pare, papa Pius Secundus, e morí 
en la ciutat de Ancona.

Dimecres, a XV. Aquest die partí de Barchi -
nona lo reverend prior de Casserres per anar 
vers les parts de Ripoll e de Sent Johan çes  
Abadesses.

 2v Dimarts, a XXI. Aquest dia partiren los honora-
bles en Pere Figueres e Pere Julià, tramesos per 
los senyors deputats e consell vers les parts de 
Empurdà per lo fet de la subvenció dels ca - 
valls.

Dimecres, a XXII. Aquest dia partiren los hono-
rables en Johan Mathes e Miquel Ripol, trame-

*
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[1464 ] 3v Setembre del any M CCCC LXIIII

Dimecres, a V. Aquest dia tornaren los honora-
bles en Johan Mathes e Miquel Ripol, tramesos 
per los senyors deputats.

 4r Dimecres, a XII. Aquest die se perlongaren de la 
plaja de Barchinona aquelles XIIII fustes arma-
des que lo senyor rey desempatxà per defensió 
del principat de Cathalunya, e de les quals 
fonch capità lo senyor don Pedro de Portogal, 
ço és, III naus, quatre galeres, III galiotes, II ca-
laveres e dos bergantins. Aquest propdit die 
partí n’Anthoni Requesens, qui va a Roses e a 
Cadaquers tramès per mossenyors los de - 
putats.

 5r Dicmenge, a XXIII. Aquest die tornà de Roses 
n’Anthoni Requesens.

 6v Octobre del any M CCCC LXIIII

Dimecres, a X. Aquest die, en la nit se viu un 
gran senyal de foch en lo cel, ten gros com  
un gran payller, e llançà molta claredat, e fonch 
entre VI e VII hores, ans de mijanit; Déu, per 
sa mercè, vulla que de aquest senyal e de tots 
altres succeesque tot bé e repòs en lo principat 
de Cathalunya.

 8r Dicmenge, a XXVIII. Aquest die vench de Tor-
tosa, per mar, lo honorable misser Johan Vello, 
doctor en leys, hu dels oïdors de comptes del 
General.

Dimarts, a XXX. Aquest die lo honorable misser 
Johan Vello prestà sacrament e homenatge de 
haver-se bé e leyalment en son ofici de oïdor de 
comptes, juxta la forma dels capítols de Cort, 
etcètera, lo qual jurament prestà en poder del 
honorable en Bernat de Guimerà, donzell, va-
guer de Barchinona.

 8v Nohembre del any mil CCCC LXIIII

Dijous, primer die de nohembre. Aquest die 
fonch deliberat cullir lo tall imposata en la ciu-
tat de Barchinona e en les altres ciutats, viles e 
lochs de Cathalunya, qui eren obedients a 
monsenyor lo rey en Pere, lo qual tall fonch im-
posat per los vassalls mateys sens alguna extor-
ció o força, e pagaven-hi los ecclesiàstichs e tots 
los altres staments. Ffonchb tatxada la ciutat de 
Barchinona, quascun mes, a pagar dos mília 
nou-centes setanta-sis lliures, per V mília 
DCCCC LII fochs, a raó de X sous per foch, e axí 
mateix foren taxats los lochs forans, ço és, a 

a. a continuació ratllat Cathalunya.
b. a continuació ratllat tax.
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rahó de deu sous per foch, e servien en dar sou 
a M CCCC cavalls e a certa gent a peu per expel·lir 
lo rey Johan de tot lo principat de Cathalunya, 
qui en aquest temps feya niu dins la ciutat de 
Ter ragona.

 10r Dissabte, a XXIIII. Ripoll. Aquest die lo traÿdor 
n’Arnau Guillem de Camplonch, vaguer de Ri-
poll, poch tament Déu e oblidant-se lo sagra-
ment e homenatge que fet ha(via) al senyor rey 
com li comenà la vagaria, obrí de nits les portes 
de la dita vila de Ripoll e liurà aquella als ene-
michs. E, entre los altres, mataren fra Vicens de 
Castellbell, prior de Casserres, qui era hu dels 
oïdors dels comptes del General de Catha-
lunya.

 10v Dimecres, a XXVIII. Aquest die féu terretrèmol 
en Barchinona entre III e V hores de matí.

Divenres, a XXX. Sent Andreu. Aquest die foren 
elegits en consellers de Barchinona mossèn 
Phelip de Ferrera, Ramon Ros, ciutadans, Ga-
briel Miró, botiguer, Johan Coromines, barber, 
Ffrancesch Clotes, argenter.

 12r Deembre del any M CCCC LXIIII

Divenres, a XIIII. Aquest jorn lo senyor rey féu 
metre en la presó mossèn Johan Dezpapiol, hu 
dels oïdors de comptes del General de Cathalu-
nya, e lo qual, ensemps ab d’altres, havia càr-
rech de dar lo sou a la gent d’armes qui anaven 
contra les gents e terres obedients al rey en Jo-
han, e açò féu lo dit senyor per sinestra infor-
mació a ell feta, e, de continent, imformat de la 
veritat, lo trasqué de la dita presó.

 12v Dimecres, a XVIIIIo. Aquest die, de matí, partí lo 
senyor rey e tirà la via de Sent Cugat de Vallès.

 13r Dimarts, a XXV de deembre M CCCC LXV. Nadal.

Divenres, a XXVIII. Aquest die partí lo honora-
ble en Ffrancí d’Altalló, tramès per los deputats 
a Martorell, on era lo senyor rey, per feynes del 
General, e tornà lo sendemà.

Dissabte, a XXVIIIIo. Aquest die partí lo senyor 
comte de Pallars per anar servir lo senyor rey, e 
aprés per visitar son comdat. Aquest die parti-
ren de Barchinona en Pere Rocha, per anar al 
Maresma e al vescondat, e en Gabriel Rovira, 
per anar en Vallès, per la exacció del taylla dels 
cavalls qui deuen anar contra les gents del rey 
Johan.

a. tayll dels interlineat
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[1465 ]  15r Janer del any mil CCCC LXV

Dicmenge, a XX. Aquest die partí de Barchi-
nona lo honorable en Ffrancí d’Altalló, lo qual 
los deputats tramateren al senyor rey, qui era a 
Gellida.

Dilluns, a XXI. Aquest die tornà de Gellida lo 
dit honorable en Ffrancí d’Altalló.

Dimecres, a XXIII. Aquest die, de matí, s’ic par-
tiren mossèn Ffrancesch Colom, deputat, e en 
Maldà, porter, qui anaven a Gellida, on era lo 
senyor rey, e anaven ensemps ab mossèn Phelip 
de Ferrera, conseller en cap de Barchinona, per 
fets del principat de Cathalunya.

Dijous, a XXIIII. Aquest die partí de Barchinona 
lo honorable en Barthomeu Ferrer, regent los 
comptes del General, per anar a Manresa, per 
dar lo sou a la gent d’armes qui devien metra lo 
socors a Cervera.

 15v Divenres, a XXV. Aquest dia tornà lo dessusdit 
mossèn Ffrancesch Colom, deputat.

Dijous, a XXXI. Aquest die partí de Barchinona 
lo discret en Nicholau Sala, tramès per los se-
nyors deputats a Piera, per feynes del General.

 16r Ffabrer del any M CCCC LXV

Dilluns, a IIII. Aquest die tornà de Piera lo dis-
cret en Nicholau Sala.

 16v Dilluns, a XI. Aquest die partí de Barchinona lo 
honorable en Ffrancí d’Altalló per anar al cas-
tell de Sentelles, on era lo senyor rey, e fonch-
hi tramès per fets del General.

 17r Dijous, a XIIII. Aquest die partí de Barchinona 
per anar al senyor rey, qui era a Sentelles, mos-
sèn Baltasar Segurioles, oïdor de comptes, per 
lo cas qui·s era seguit al setja de Palau Çaverde-
ra. Aquest die tornà del castell de Sentelles lo 
honorable en Ffrancí d’Altalló.

 18r Dimarts, a XXVI. Carnestoltes.

Dijous, a XXVIII. Batalla. Aquest die de dijous, 
que comptam XXVIII de ffabrer M CCCC LXV, 
fonch gran batalla devant la vila de Calaf, entre 
lo senyor rey en Pere e ses gents de cavall e de 
peu, de una part, e les gents d’armes del rey en 
Johan, de les quals era capità lo comte de Pra-
des, de la part altra. E plagué a Déus donar la 
victòria a les gents del rey en Johan. E foren-hi 
presos, de part del senyor rey en Pere, lo vez-
comte de Rochabertí, lo vezcomte de Roda, 
don Pedro de Portogal, cosín germà del senyor 
rey, mossèn Garau de Servalló, governador de 
Cathalunya, lo noble en Bernat Gilabert de 

1465 Cruÿlles e alguns altres; loat sie Déu de tot. 
Aquest jorn tornà lo honorable en Barthomeu 
Ferrer, regent los comptes del General, de 
Manresa, on era anat per dar lo sou a la gent 
d’armes qui eren allà, ab lo senyor rey, per me-
tra lo socors a Cervera.

 18v Març del any M CCCC LXV

Dimarts, a V. Aquest die, a punta d’alba, ven-
gueren en la plaja de Barchinona VI galeres del 
rey Johan e un bergantí, e prengueren III naus 
que·y trobaren, e portaren-les-se’n a Terragona.

 22r Abril del any M CCCC LXV

Dicmenge, a XIIII. Pasca.

 22v Dimarts,a XXIII. Senct Jordi.

 23r Dijous, a XXV. Senct March.

 23v Maig del any M CCCC LXV

 24r Dimecres, a VIII. Aquest die partí de Barchino-
na mossèn Baltasar Segurioles, oïdor de comp-
tes, per anar vers les parts d’Empurdà.

 26r Juny del any M CCCC LXV

Dicmenge, a II. Sincogesma.

 26v Divenres, a VII. Aquest jorn se reté la vila de la 
Bisbal, scituada en Empurdà, al senyor rey, qui 
l’avia tenguda asetjada per molts dies e l’avia 
molt bombardejada.

Dijous, a XIII. Corpus Christi. Aquest die no·s 
féu la processó de Corpore Christi per la ciutat, 
segons és acustumat, car pluvicava, e allerga-
ren-la fins lo dicmenge propvinent.

Dicmenge, a XVI. Aquest jorn tornà mossèn 
Baltasar Segurioles del camp del senyor rey. E 
aquest die se féu la processó de Corpore Christi, 
e portaren la custòdia per tota la ciutat, segons 
se acustuma de fer quascun any.

 28v Juliol de any mil CCCC LXV

Dissabte, a VI. Aquest jorn se començà a jaure 
lo venerable e discret n’Anthoni Lombard, no-
tari, sentint-se mal dispost de la personaa.

 29r Dijous, a XI. Aquest die arribaren e surgiren en 
la plaja de Barchinona IIII naus, IIII galeres e 
una galiota, armades per lo rey Johan contra 
monsenyor lo rey en Pere e contra la ciutat de 

a. a continuació una línia ratllada i il·legible
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[1465 ]Barchinona, e havien spacial càrrech de sperar 
ací, en la plaja de Barchinona, l’armada e socors 
de cavallers e cavalls qui venien de Portogal en 
favor e ajuda de nòstron senyor lo rey e nostra, 
e era capità de la dita armada lo comte de Pra-
des e don Enrich, comte d’Empúries; munta-
ren-hi (lo) comtea de Modica, lo bastard de 
Cardona, mossèn Baltasar Lladró, de València, 
un fill bestart del comte Corella, mossèn Galce-
ran Dusay e molts altres. E stigueren en la dita 
plaja tot aquest die e lo sendemà, que era diven-
res, fins hora de tèrcia e, segons que aprés s’és 
sebut, deliberaren partir-se de la dita plaja e ti-
rar la via de Palamós, on sabien que era lo se-
nyor rey en Pere, fahent compte que allà ven-
drien les naus del socors que nosaltres sperà-
vem de Portogal e que allà les pendrien, e per 
çò, de fet, partiren de la dita plaja e tiraren la via 
de Palamós lo divenres hora de tèrcia, que 
comptàvem XII del corrent mes de juliol.

 29v Dissabte, a XIII. Sancta Margarita. Aquest die 
arribaren en la plaja de Barchinona dues naus e 
una calavera armades de molts cavallers qui 
aportaven bé cent cavalls, los quals venien de 
Portogal en favor del senyor rey e de la ciutat 
de Barchinona, e desembarcaren ab gran goig e 
alegria de tot lo poble devot al dit senyor rey e 
a la ciutat de Barchinona. E és aquesta l’armada 
que lo comte de Prades, com a capità del rey 
Johan, sperava e volia pendre, e hir, mala sos 
ops, partí s’ich per sperar-los a Palamós, com 
dit és dessús. E aportaren aquestes naus molt 
cuyram, tunyines salades e altres mercaderies, 
de què fonch fet tantós lo deprés dinar gran Te 
Deum laudamus en la Seu; Deo gracias.

Dimecres, a XVII. Golada. Aquest jorn en Pere 
Matheu, del loch de Vilanova, prop Golada, 
del qual lo senyor rey en Pere fiava molt, trahí 
la dita vila de Golada e aquella liurà a les gents 
d’armes del rey en Johan. Aquest jorn passà 
d’esta vida lo bon prom en Jacme Mermany, 
hu dels scrivans e cullidors dels drets d’entrades 
e exides del principat de Cathalunya en la taula 
e pas de la plaja de la mar de Barchinona.

 30r Dilluns, a XXII. Materó. Aquest die, en la nit, 
mala a lur ops, les gents de les naus e de les gale-
res del rey en Johan, qui·ns tenien assetjats per 
mar, feren gran terraçania, deb nits, vers Ma-
teró; e, com foren desembarcats, los hòmens de 
la dita vila ab alguns altres de aqueixes parrò-
quies a ells circunvahines, qui feyen bona  
guayta, e bé que·ls fonch master, sentiren-los e 
materen-se entre ells e la mar, e hac-hi ten gran 

a. comte de Modica interlineat
b. de nits interlineat.

brega que·n mataren a llansades passats LXX, e·n 
apresonaren XXX o XXXX e, ultra los morts e apre-
sonats, se’n nagaren al recullir que volien fer en 
les galeres pus de CC, entre·ls quals hi moriren 
don Nofre de Cardona, fill de don Hugo, mos-
sèna... Sentllir, fill que és de mossèn Pere Cente-
lles, mossèn Jacme Artés, mossèn Soler, mos-
sènb... Sallit e mossèn Ma na guer ra, tots valen-
ciansc, e Alvaro de Nava, patró de galera, e dos 
germans Fluvians e molts altres.

 31v Agost del any M CCCC LXV

Dimecres, a VII. Entrada. Aquest jorn, tres ho-
res aprés lo seny de l’Avemaria, lo senyor rey ab 
molta gent d’armes, venint de les parts d’Em-
purdà, entrà en Barchinona

Divenres, a VIIIIo. Mostra e crida. Aquest jorn 
lo senyor rey féu fer mostra a tota la gent de la 
ciutat de Barchinona qui fossen de etat de por-
tar armes, la qual mostre se féu fora l’esperó de 
levant, e açò féu fer lo dit senyor rey per anar 
socórrer la vila de Cervera, la qual lo rey Johan 
tenia asetjada grans dies havia, e eran fort des-
trets de fam; e fonch feta crida de part del va-
guer de Barchinona, per ordinació e manament 
del dit senyor rey, contanent en efecta que tot-
hom qui·l seguís en lo dit exèrcit li seria feta 
remissió de qualsevol crim o delicte que hagués 
comès, exceptat que no fos eretge, sodomita o 
hagués comès crim de lesa majestat. E encara 
guiava e asegurava de tots deutes, generalment, 
tots aquells qui·l seguirien e VI meses aprés que 
fossen tornats, e en aquest guiatge de deutes 
no havia alguna excepció.

 32r Dimecres, a XIIII. Cervera. Aquest die se reté la 
vila de Cervera al rey en Johan, qui per lonchs 
dies l’avia tenguda assatjada.

Dijous, a XV. Sancta Maria. Partida del senyor 
rey. Aquest jorn, dites vespres, lo senyor rey 
partí de Barchinona ab molta gent d’armes e 
gent de peu, jassia la major part fossen ja fora, e 
tiraven la via de Manresa e dels Prats del Rey, e 
d’equí enfora anaven per socórrer la vila de 
Cervera, la qual lo rey Johan tenia assetjada e 
molt streta, peró, segons aprés s’és sebut, ja 
aquesta jornada la dita vila s’ere retuda al rey 
Johan.

 33r Dimecres, a XXVIII. Aquest die, hora molt 
tarda, lo senyor rey entrà en Barchinona ab en-
torxes, venint de les parts de Montserrat.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
c. a continuació ratllat e mossèn Huguet de Pachs, de Ma-
llorqua.
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[1466 ]  33v Setembre del any M CCCC LXV

Dicmenge, primer die de setembre. En aquest 
mes de setembre se començaren de morir de 
glànola en Barchinona.

 36r Octobre del any M CCCC LXV

Dimarts, primer die de octobre. En aquest 
temps muntaren los florins d’or d’Aragó a XVI 
sous, VI diners, per ço com no·s trobaven di-
ners en la terra, car per rahó de la guerra havien 
despesa tota la moneda e gran part del or e ar-
gent del principat de Cathalunya.

Dijous, a III. Aquest dia mossèn Guillem Ber-
nich, prevere, començà de fer la cercha e relació 
als senyors deputats dels que hich morien de 
vèrtola.

Dicmenge, a VI. Aquest die partí en March Ca-
labuix per anar a Blanes, a Palamós, a Sent Fe-
liu e a altres lochs de la costa, per fer-hi cullir lo 
dret de la sal.

 36v Dimecres, a VIIIIo. Aquest die s’ic partí lo se-
nyor rey, hora tarda, e anà dormir a Badalona, e 
d’equí enfora se diu que deu anar la via de 
Camprodon e de Empurdà ab molta gent d’ar-
mes, axí de peu com de cavalla.

 37v Dimarts, a XXII. Aquest die los devallscrits dos 
deputats e oïdor, succehint, provehiren en Pere 
Díez, àlias [...] or, argenter, de ofici de argen-
ter del General, vaguant per ço com en Salva-
dor Spanó, argenter, qui de dit ofici ere prove-
hit, s’és partit de Barchinona e va ab los 
enemichs. Aquest die mossèn Ffrancesch Co-
lom e mossèn Ffrancesch Serra, deputats, e lo 
honorable mossèn Johan Dezpapiol, donzell, 
oïdor de comptes, succehint en loch e per ab-
sència del egregi comte de Pallars, deputat, ab-
sent de la present ciutat, provehiren en Gabriel 
Alamany, pavaser, del ofici de pintor, per mort 
d’en Ffrancí Bergés, quòndam, pintor.

 38r Dijous, a XXXI. En aquest mes de octobre se són 
morts en Barchinona, de glànola CC XXVIIIIo 
persones, e d’altre mal C XXII; sumen los morts, 
aquesta mesada, CCC LI.

 39v Nohembre del any M CCCC LXV

Dijous, a XIIII. Aquest jorn tornà en March Ca-
labuix de Sent Feliu e d’altres lochs de la costa, 
on era anat per metra·y lo dret de la sal.

a. en l’assentament corresponent a dijous, dia X, es llegeix rat-
llat Aquest die se’n anà mossèn Ffrancesc Colom, deputat, a 
Badalona.

1466  40v Divenres, a XXVIIIIo. Aquest jorn partí en March 
Calabuix, garda dels drets del General, per anar 
a Roses, a Cadaquers e a Castelló d’Empúries e 
a altres lochs d’Empurdà, per fer-hi cullir lo 
dret de la sal.

Dissabte, a XXX. Foren elegits en consellers, 
aquest die, Anthoni Pujada, Bernat Johan Be-
net Çapila, ciutadans, Ffrancesch de Junyent, 
mercader, Anthoni Vinyes, notari, Anthoni 
Mir, miraller. En aquest mes de nohembre se 
són morts en Barchinona, de glànola CCCC 
XXXXVI, e d’altra mal C XXXVIIIIo; sumen los 
morts, aquest mesada, D LXXXV.

 41v Deembre, any M CCCC LXV

Digmenge, a VIII. Aquest dia partí lo honorable 
en Ffrancí Anthoni Setantí, exhigidor dels deu-
tes del General, per fer cullir lo dret de la sal en 
Vich e Osona.

 42r Dimarts, a XVII. Aquest die partí mossèn Ffran-
cesch Colom, deputat, per anar a Vich, on era 
lo senyor rey, sobre lo fet del dret de la sal. E 
anà-se’n ab ell lo discret en Nicholau Sala, no-
tari.

 42v Dissabte, a XXI. Aquest die tornaren mossèn 
Ffrancesch Colom e en Nicholau Sala de Vich.

 43r Dimecres, a XXV. Nadal.

Dimarts, a XXXI. Aquest die tornà lo honora-
ble en Ffrancí Anthoni Setantí de Vich e arri- 
bà a Lella. En aquest mes de deembre se són 
morts en Barchinona, de glànola D LII, e d’altre 
mal C XXXII; sumen los morts, aquesta mesa-
da, DC LXXXIIII.

 43v Janer del any mil CCCC LVI

Dimecres, primer de janer. En aquest temps 
muntà lo quartó del oli a XVIII diners, a raó de 
VI sous lo quartà; e la quartera del forment, XX 
sous; e la lliura de les candeles de ceu, X diners, 
e la lliura de la carn dea moltó, XX diners.

 44r Dimecres, a VIII. Aquest dia partí de Barchino-
na mossèn Ffrancesch Serra, deputat, qui per 
fets seus anave en Empurdà, e ab ell anaren en 
Pere Reyó, com a jurat substituït d’en Anthoni 
Lombard, scrivà major, e Martí Coll, porter.

 44v Dimarts, a XIIII. Aquest die, deprés dinar, 
fonch levat lo cap de les spatles a·n Johan Sort, 
donzell, domiciliat a Torroella de Montgrí, e 
levaren-lo-li en la plaça del palau del senyor rey, 

a. de moltó interlineat
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[1466 ]per tant com falcificava letres ab les quals feya 
venir molts a composició ab lo fisch, e ell ha-
vie’n part, e era hom de etat de més de LXX anys.

 45v Divenres, a XXXI. E aquest mes de janer se són 
morts en Barchinona, de glànola DC LXII, e d’al-
tre mal C XXX; sumen los morts, aquesta mesa-
da, DCC LXXXXo II.

Ffabrer del any M CCCC LXVI.

 46v Dissabte, a VIII. Aquest die passà d’esta vida 
misser Johan de Vilameyans, qui era síndich del 
General, lo qual havia càrrech de fer tenir e ser-
var les constitucions de Cathalunya; e morí de 
glànola.

Dilluns, a X. Aquest dia los senyors deputats 
provehiren al discret en Pere Reyó, notari, del 
ofici que tenie misser Johan de Vilamayans, va-
guant per mort sua.

 47v Dimarts, a XVIII. Carnestoltes.

Dijous, a XX. Aquest die, en la nit, passà d’esta 
vida en Johan Móra, hu dels scrivans e cullidors 
dels drets de les generalitats de entrades e exi-
des en la taula de mar de Barchinona; e morí de 
glànola.

Divenres, a XXI. Aquest die, deprés dinar, parti-
ren de Barchinona mossèn Ffrancesch Colom, 
deputat, e mossèn Jacme Ros, ciutadà de 
Barchinona, tramesos al senyor rey, qui era a 
Vich, per part del principat de Cathalunya, e 
per feynes de la terra; anaren-se’n ab ells, entre-
ls altres, lo discret en March Busquets, notari, e 
n’Antich Gassó, porter del General.

 48r Divendres, a XXVIII. En aquest mes de ffabrer se 
són morts en Barchinona, de glànola DCC XX, e 
d’altre mal C XXXVI; sumen los morts, aquesta 
mesada, DCCC LXVI.

 48v Març del any M CCCC LXVI

Dissabte, primer de març. Aquest die tornaren 
de Vich mossèn Ffrancesch Colom e mossèn 
Jacme Ros, embaxadors.

 50r Dicmenge, a XXIII. Aquest die tornà en March 
Calabuig de les parts de Empurdà, on era anat 
per fets del General, ço és, per imposar lo dret 
de la sal e canamasseria, e encara los XII dinersa 
qui són stats afegits al dret de la bolla.

 50v Dicmenge, a XXX. Aquest die se reculliren ab 
dues naus, la una castellana, altra portogue- 

a. diners interlineat

sa, los magnífich mossèn Johan de Silva, por-
toguès, e misser Johan Andreu, doctor, missat-
gers tramesos per lo senyor rey al rey de Angla-
terra, sobre lo fet del matrimoni qui·s tractava 
del senyor rey en Pere e de la germana del dit 
rey d’Anglaterra. És veritat que no partiren fins 
lo sendemà, que comptàvem XXXI del dit mes.

Dilluns, a XXXI. Aquest die tornà lo discret en 
Pere Reyó, notari, de les parts de Empurdà, on 
era anat en companyia de mossèn Ffrancesch 
Serra, deputat, però lo dit mossèn Serra era ro-
màs, qui, segons se diu, deu venir per mar, e, 
de fet, arribà aprés, aquest mateix jorn, en l’ora 
baxa, e ab ell vengueren en Martí Coll, porter, 
e n’Anthoni Requesens, garde dels drets del 
General. En aquest mes de març se són morts 
en Barchinona, de glànola DCC XVIII, e d’altre 
mal C I; sumen los morts, aquesta mesada, 
DCCC XVIIIIo.

 51r Abril del any M CCCC LXVI

Dicmenge, a VI. Pascha.

 51v Dilluns, a VII. Aquest die, per raó de la guerra 
que·l rey Johan dave en lo principat de Catha-
lunya, hic havia ten poques carns que un cap de 
moltó se vené a XVIII diners.

 53r Dimecres, a XXX. Aquest die se perlongaren de 
la plaja de la mar de Barchinona aquelles IIII 
naus armades, dos bergantins, una galiota e 
nou lenys grossos, carregats de forment, ab  
mil combatents, de les quals fustes fonch ca- 
pità lo honorable en Pere Johan Ferrer, ciutadà 
de Barchinona; e anaven per socórrer la ciutat 
de Tortosa, la qual stava grans dies ha asetjada 
per lo rey Johan e per los seus. E aprés devien 
anar socórrer la vila de Maó, qui stava per sem-
blat asetjada per los mallorquins, qui eren de  
la voluntat del dit rey Johan, e per los hòmens 
de la vila de Ciutadella, qui·ls eren molt ene-
michs. En aquest mes de març se moriren de 
glànola en Barchinona CCCC LXXII. e d’altra 
mal LXXXXoIIII; sumen los morts, aquesta me-
sada, D LXVI.

 54r Maig del any M CCCC LXVI

Dijous, a VIII. Aquest jorn los molt honorables 
administradors del hospital de Sancta Creu de 
Barchinona provehiren lo discret mossèn Ga-
briel Dezcortey, prevere e comensal de la Seu 
de Terragona, del ofici de panisser del dit hos-
pital, ab salari de XV florins quascun any.

 54v Dicmenge, a XVIII. Aquest die pessà d’esta 
vida lo honorable mossèn Baltasar Segurioles, 
canonge de Gerona, qui era hu dels oïdors de 
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[1466 ] comptes del General de Cathalunya, lo qual 
morí de glànola.

 55v Dicmenge, a XXV. Sincogesma.

Dissabte, a XXXI. En aquest mes de maig se mo-
riren de glànola en Barchinona CCC XXXVIII per-
sones, e d’altre mal LXXX VIIIIo; sumen los 
morts, aquesta mesada, CCCC XXVII.

 56r Juny del any M CCCC LXVI

Dijous, a V. Corpus Christi.

 57r Dimecres, a XVIII. Aquest die fonch feta elecció 
de mossèn Jacme Segur, canonge de Tortosa, 
pabordrea e succentor, lo qual fonch elegit per 
oïdor de comptes del General per mort de 
mossèn Baltasar Segurioles, canonge de Gero-
na, qui era mort de glànola.

 58r Dissabte, a XXVIII. Aquest die s’ic partí mossèn 
Ffrancesch Colom, deputat, per anar visitar lo 
senyor rey, qui jeya molt malat a Granollers. E 
anaren-se’n ab ell lo discret en Nicholau Sala, 
notari, e en Johan Maldà, porter.

Dicmenge, a XXVIIIIo. Aquest die, entre V e VI 
hores passat migjorn, lo senyor rey en Pere 
Quart passà d’esta present vida, e morí en la 
vila de Granollers, de etiguesa, e lo seu cors jau 
en la sglésia de Sancta Maria de la Mar de 
Barchinona.

Dilluns, a XXX. Aquest die tornaren de Grano-
llers mossèn Ffrancesch Colom e los altres des-
susdits. En aquesta mesada de juny se moriren 
en Barchinona, de glànola CCC XXXVII, e d’altra 
mal XXVI; sumen, entre tots mals, CCC LXIII.

 58v Juliol del any M CCCC LXVI

Dicmenge, a VI. Tortosa. Aquest die se reté la 
ciutat de Tortosa al rey en Johan, qui per 
lonchs dies l’avie tenguda asetjada.

 59r Dimarts, a VIII. Aquest die lo cors del senyor 
rey fonch liurat a ecclesiàstica sepultura; exint 
ab gran honor del seu palau major reyal, tiraren 
per la plaça del Blat fins a la capella d’en Mar-
cús, e per lo carrer de Montcada fins a Sancta 
Maria de la Mar, on ell mateix se havia elegida 
sepultura.

 60r Dissabte, a XVIIIIo. Aquest jorn s’ich partí n’An-
thoni Requesens per anar vers les parts de Em-
purdà, per fets del General.

a. pabordre e succentor interlineat
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 60v Dimarts, a XXVIIIIo. Aquest die fonch vist un 
gran troç dins mar, en dret del puig de les Fal-
cies, un gran peix mular o balena, morta, la 
qual paria fos fusta de rems armada. E, de fet, 
foren-hi armades cuytadament una galiota e 
dos laüts, los quals s’i acostaren e trobaren lo 
gran peix mort, qui pudia ten fort que apenes 
s’i gosaven acostar. Déus per sa mercè nos do 
bons senyals e bona ventura, amén.

Dimecres, a XXX. Aquest die los deputats, ab lur 
consell, representants lo principat de Cathalu-
nya, ab intervenció de la ciutat de Barchinona, 
elegiren en rey d’Aragó e comte de Barchinona 
lo il·lustríssimo senyor en Renat, rey de Sicília e 
comte de Prohença, etcètera.

Dijous, a XXXI. En aquest mes de juliol se mori-
ren en Barchinona, de glànola CC LXVIII, d’altra 
mal LXXXXVIII; sumen, entre tots mals, CCC LVI.

 63r Agost del any M CCCC LXVI

Dimecres, a XXVII. Embaxada. Aquest dia partí 
de la plaja de la mar de Barchinona la nau d’en 
Nicolau Pla, sus la qual són muntats los reve-
rend, magnífich e honorables mossèn l’abbat 
de Ripoll, mossèn Arnau de Vilademany e mos-
sèn Miquel Cardona, embaxadors del Princi-
pat, per anar al sereníssimo senyor rey Renat, 
qui·sa diu rey de Sicília, lo qual ere stat elet per 
los deputats e consell, com a representants lo 
principat de Cathalunya, en rey e senyor, no 
solament del dit Principat, ans encara de tota la 
senyoria, e ab ell anà en March Busquets, nota-
ri, com a jurat d’en Anthoni Lombard, scrivà 
major del General, ab salari, ço és, lo dit abbat 
de II lliures, e los altres de I lliura, XIIII sous per 
jorn, e lo dit Busquets de VII sous.

 66v Octobre del any mil CCCC LXVI

Dimecres, a VIII. Aquest dia tornà n’Anthoni 
Requesens de les parts d’Empurdà ab la artella-
ria qui ere a Ullstret.

 70v Nohembre del any M CCCC LXVI

Dicmenge, a XXX. Sent Andreu. Aquest die fo-
ren elegits en conseller de Barchinona mossèn 
Johan de Marimon, Galceran Ortigues, ciuta-
dans, Ffrancí Çescorts, mercader, Berenguer 
Riba, spacier, Johan Sunyer, taverner.

 73r Deembre del any M CCCC LXVI

Dijous, a XXV. Nadal.

a. qui·s diu interlineat.

**
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[1467 ] 77v Ffabrer del any mil CCC LXVII

Dicmenge, a XXII. Aquest dia retornà en la pre-
sent ciutat lo magnífich mossèn Arnau de Vila-
demany e de Blanes, caveller, hu dels embaxa-
dors tramesos al sereníssimo senyor rey Renat, 
rey d’Aragóa e de Sicília, lo qual és stat elet en 
nostre rey e senyor, e semblantment retornà lo 
discret en March Busquets, notari, qui ere anat 
per scrivà de la dita embaxada, en companyia 
del qual embaxador vench lo magnífich misser 
Bofillo de Judice, capità per lo senyor rey de la 
gent d’armes qui ab ell és entrada.

 78r Divenres, a XXVII. Aquest die, ans de hora del 
sol post, se perlongà de la plaja de la mar de 
Barchinona la nau d’en Ffrancí Setantí, la qual 
anava en Prohença.

 80v Març del any M CCCC LXVII

Dicmenge, a XXVIIIIo. Festum Pasce.

 81r Abril del any M CCCC LXVII

Dijous, a II. Aquest die passà d’esta vida lo ho-
norable en Ffrancí Ferrer, ajudant del tenint les 
claus del arxiu e ofici dels oïdors dels comptes 
del General de Cathalunya.

 81v Dijous, a VIIIIo. Aquest dia los deputats e con-
sell reberen la letra del il·lustríssimo primogè-
nit, ab la qual los avisave com a III de aquest 
mes de abril ere arribat a Perpenyà, on ere stat 
rebut ab gran honor.

 84r Maig del any mil CCCC LXVII

Dijous, a VII. Ascensió.

Divenres, a VIII. Aquest die fonch recullida, ab 
lo laüt d’en Andreu Fabrer e ab dues gròndo-
les, la lombarda grossa de ferre del General e 
dos mascles de la dita lombarda, ab XII quintars 
de pólvora e XLVIII pedres, les quals coses los 
deputats e consell tramateren al senyor primo-
gènit, qui la demanava. E fonch remesa, posa-
dab, a Palamós, e que fos liurada a·n Ffrancesch 
Selelles, deputat local, o a son loctinent, a Sent 
Feliu de Guíxols. És necessari en sdevenidor 
algú haja càrrech de cobrar-la e de fer-la venir 
ací, ensemps ab los dos mascles.

 84v Dimecres, a XIII. Aquest die tornà mossèn Mi-
quel Cardona de Ffrança, lo qual, ensemps ab 
altres, era anat per embaxador a nòstron senyor 
lo rey Renat.

a. d’Aragó e de interlineat
b. posada interlineat
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Dicmenge, a XVII. Sincogesma.

 85r Dicmenge, a XXIIII. La Trinitat.

 85v Dijous, a XXVIII. Corpus Christi.

 87r Juny del any mil CCCC LXVII

Dicmenge, a XIIII. Treva. Aquest die se publicà, 
ab veu de pública crida, per la ciutat de Barchi-
nona, la treva que lo senyor rey e sos vassals 
feya, de una part, ab lo duch e comú de Jènova, 
de la part altra, a temps de dos anys, e ab VI 
meses de tinences, los quals dos anys comença-
ren a córrer, a nosaltres cathalans, a VIII de juli-
ol primervinents, e als prohensals lo primer die 
del corrent mes de juny.

Dilluns, a XV. Partida. Aquest die partiren de 
Barchinona los honorables en Miquel Vives, 
defenador, e en Johan d’Olivella, sobrecullidor 
dels drets del General, per anar vers les parts de 
Empurdà, per metra cullidors en los dits drets 
del General.

 88v Juliol del any mil CCCC LXVII

Dilluns, a VI. Aquest jorn fonch tramesa una 
bombarda grossa de ferre, per mar, al senyor 
primogènit, qui era sobre lo setge de Gerona, 
la qual fonch remesa a Sent Ffeliu de Guíxols, 
a·n Ffrancesch Salelles, deputat local de Sent 
Ffeliu de Guíxols, e als jurats de la dita vila; e 
era aquesta bombarda del General.

 89r Dimarts, a VII. Aquest die arribà en Barchinona 
lo reverend abbat de Ripoll, hu dels embaxa-
dors tramesos al senyor rey de part del principat 
de Cathalunya, lo qual derrerament és partit 
del senyor primogènit, qui ha posar lo setje so-
bra la ciutat de Gerona. Setge. E aquest prop-
dit die de dimarts, a VII de juliol, lo senyor don 
Johan, primogènit d’Aragó e duch de Calàbria, 
etcètera, posà lo setja a la ciutat de Gerona, ma-
tent son camp vers les parts de Sancta Eugènia, 
prop la dita ciutat de Gerona.

 89v Dimecres, a XV. Aquest die tornaren d’Empur-
dà los honorables en Miquel Vives e en Johan 
d’Olivella.

 90v Divenres, a XXXI. Fins en aquest dia han haver 
lo salari de la embaxada los reverend abbat de 
Ripoll e mossèn Miquel Cardona, embaxadors 
del Principat, tramesos al senyor rey per virtut 
de una deliberació dels deputats e consell, pas-
sada per la ciutat, feta a XIIII de agost, any des-
susdit.

*

*
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nom de tota la ciutat, e per molts cavallers e 
gentils hòmens e universitats de Cathalunya, lo 
qual jurament se féu en la gran sala del gran pa-
lau reyal de la dita ciutata.

 4r Dissabte, a XII. Crida. Aquest die fonch feta cri-
da pública en la ciutat de Barchinona, de part 
del vaguer de la dita ciutat e a instància dels re-
verend e honorables deputats de Cathalunya, 
que, sots pena de mort, algú no gosàs damnifi-
car misser Garau Gordiola, advocat, Rafel Ra-
fart e Luís Granada, receptors de les peccúnies, 
e en Pere Steva, draçaner del General, qui eren 
contituïts en algun recel de bandositat, com 
bonament los dits deputats no puixen exercir 
los actes del dit General sens los dits ofi(cials) e 
ministres lurs. Altrament, que los contrafaents 
serien perseguits a despeses del dit General, car 
los dits deputats oferien a qualsevol querelans 
que dels dessusdits e de quascú d’ells los seria 
feta prompta justícia, axí en béns com en perso-
nes, etcètera.

 4v Dilluns, a XIIII. Crida, Aquest die fonch feta 
crida pública, per la ciutat de Barchinona, con-
tenent en efecta que tothom stigués en pau e 
en treve per spay de sis meses primervinents, e 
açò sots pena de cors e d’aver, la qual crida se 
féu de part del senyor primogènit.

 6v Octobre del any mil CCCC LXVII

Dimecres, a VII. Aquest dia partí lo honorable 
mossèn Johan Ramon de Vergós, oÿdor de 
comptes, per anar a Vich, per fets seus propris.

Dijous, a VIII. Aquest die foren rossegats e scor-
terats en Barchinona en Nadal Moià, barber, 
qui stava a la Rambla, tantost fora lo portal de 
la Porta Farrissa, e en Barthomeu Riba, pagès 
de la parròquia de Splugues, los quals havien fe-

a. aquest assentament ha estat ratllat posteriorment.

*

 1r Jesús

Agost del any mil CCCC LXVII

 2v Dimecres, a XVIIIIo. Aquest die se perdé la vila 
de Apiera, de la qual era capità en Pere Girgós, 
ciutadà de Barchinona.

 3r Dimecres, a XXVI. Aquest dia los senyors depu-
tats e oÿdors de comptes, tots concordes, elegi-
ren en advocat de la casa, per dos triennis, lo 
honorable misser Guerau Guardiola, doctor en 
leys.

Diluns, a XXXI. Entrada de primogènit. Aquest 
die, a VI hores aprés migjorn, entrà en Barchi-
nonaa lob duch Joan, e entrà per lo portal Nou, 
e ven(ch) posar a casa d’en Ffrancesch Staper, 
tintorer, sperant aquí alguns dies la gran festa 
que li apparallaven ferc.

 3v Setembre del any M CCCC LXVII

Dimecres, a II. Jurament de primogènit. Aquest 
jorn lo senyor don Johan, primogènit d’Aragó 
e de les dues Sicílies e duch de Calàbria, etcète-
ra, jurà en la plaça del Born los privilegis de la 
ciutat. E fonch-li feta una molt bella festa ab 
molts bells entramesos, e lo vespre següent fo-
ren fetes grans alimares e moltes alegries per 
tota la ciutatd.

Divenres, a IIII. Jurament de fidelitat. Aquest 
jorn, després dinar, fonch prestat lo sacrament 
e homenatge de fidelitat al senyor primogènit 
per los síndichs de la ciutat de Barchinona, en 

a. a continuació ratllat lo il·lustríssimo senyor don Johan, 
primogènit e governador general d’Aragó e de les dues Si-
cílies.
b. lo duch Johan interlineat, al marge esquerre.
c. a continuació ratllat lo jorn del jurament, e en la nit foren 
fetes grans alimares e grans balls e fochs per tots los carrers 
de la ciutat.
d. aquest assentament ha estat ratllat posteriorment
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[1468 ]tes fera claus falces al portal dels Tallers e, hora 
captada, ells, ab d’altres còmplices seus, devien 
obrir les portes de la ciutat e dar entrada al rey 
Johan, qui ab mil hòmens de peu e ab D rocins 
devien pendra la ciutat.

 7r Dijous, a XV. Aquest die tornà de Vich lo hono-
rable mossèn Johan Ramon de Vergós.

 7v Diluns, a XVIIIIo. Aquest dia los senyors depu-
tats provehiren de candeler de cera de la casa en 
Ffrancesch Clotes, òlim argenter, ara candeler, 
vaguant lo càrrech del dar de la cera per mort 
d’en Pere Bertran, quòndam, candeler.

 9r Noembre del any M CCCC LXVII

Diluns, a VIIIIo. Aquest dia partí lo reverend ab-
bat de Ripoll, deputat, qui per lo il·lustríssimo 
senyor primogènit anave en Empurdà.

Dijous, a XII. Aquest dia retornà lo dit reverend 
abbat, com no seguís lo viatge.

 9v Diluns, a XVI. Aquest dia partí lo reverend ab-
bat de Montserrat, tramès per los senyors de-
putats e consell al il·lustríssimo senyor primo-
gènit, en Empurdà.

 10r Dissabte, a XXI. Aquest dia lo il·lustre comte de 
Vademunt, gendre del senyor rey, e lo egregi 
comte de Campobaxo, ab lurs companyies, 
Pere Johan Ferrer, mossèn Lena e altres capi-
tans cathalans, ab lurs companyies, batalla feta, 
se opposaren al camí de hun carruatge que don 
Fferrando, fill del rey don Johan, ab LXXX hò-
mens d’armes e CCC XX ginets, volien metre del 
castell d’Empúries a la ciutat de Gerona e, de 
fet, los dits comtes los romperen, desbarataren 
e meteren en fuyta e prengueren d’ells lo mes-
tre de Muntesa, lo fill del comte de Prades, lo 
castellà d’Emposta, lo germà del conestable de 
Navarra, mossèn Rebolledo, mossèn Andreu 
de Paguera, lo fill del justícia d’Aragó e molts 
altres cavallers e jantils hòmens en nombre deb 
més de LX, e molts d’altres, e passades CC at-
zembles carregades.

Diluns, a XXIII. Aquest dia retornà mossèn lo 
abbat de Montserrat, embaxador al senyor pri-
mogènit, tramès per los deputats e consell.

 10v Diluns, a XXX. Sanct Andreu. Aquest dia foren 
elegits en consellers de la ciutat de Barchinona 
mossèn Johan Lull, Pere Johan Serra, ciuta-
dans, Francí Alegre, mercader, Anthoni Vila-
nova, notari, Barthomeu Font, parayre.

a. a continuació ratllat clus.
b. a continuació ratllat CCC
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 13r Deembre del any M CCCC LXVII

Divendres, a XXV. Nadal, any M CCCC LXVIII.

 16r Ffebrer

Diluns, primer de ffebrer. Aquest dia partí 
mossèn Galceran de Vilafreser, deputat, per 
anar en Empurdà, per fets seus propris.

 16v Dimecres, a X. Aquest dia partí mossèn Arnau 
de Vilademany, tramès al il·lustríssimo senyor 
primogènit per los senyors deputats e consell.

 17r Dissabte, a XIII. Aquest dia morí la reyna dona 
Johana en la ciutat de Terragona.

 18v Març del any mil CCCC LXVIII

Dimarts, primer die de març. Carnestoltes. 
Aquest die passà d’esta present vida en Miquel 
Vives, mercader, ciutadà de Barchinona, defen-
sor dels drets del General de Cathalunya.

Dicmenge, a VI. Aquest die, segons lo senyor 
n’Anthoni Lombard diu, tornà mossèn Arnau 
de Vilademany de la embaxada on era anat.

 20r Dicmenge, a XX. Aquest dia se perlonguaren de 
la plaja de Barchinona les dues naus armades 
per lo honorable en Ffrancí Anthoni Setantí, 
exhigidor e exequtor dels deutes del General.

 22r Abril del any mil CCCC LXVIII

Divenres, a XV. Aquest dia se reté lo castell 
d’Empúries al il·lustríssimo senyor primogè- 
nit, qui·l havie tengut assejat dos mesos. Eren 
capitans lo noble mossèn Martí Guerau de 
Cruÿlles, mossèn Pere Torroella e mossèn Mi-
quel Pere, cavellers; eren ab ells CC combatents. 
Foren-lus salvades vida e membres e se’n ana-
ren ab una canya en la mà, lexant XXXX rocins 
que hi havie e totes bombardes, çarabatanes, ar-
nesos, béns mobles e altres coses qui dins lo dit 
castell fossen.

Dicmenge, a XVII. Pascha.

 22v Dissabte, a XXIII. Sanct Jordi. Aquest jorn arri-
baren en la plaja de Barchinona les dues naus ar-
mades per lo honorable en Ffrancí Anthoni Se-
tantí, sens arbres, com aquells haguessen tallats 
per validíssima fortuna en la plaja de València, 
on se eren calades, e havien stat surtes pera ... 
jorns, per la qual stada lur se perderen en la dita 
plaja, entre naus e caraveles, VIII fustes, ultra 
una nau de CCCC botes e hun lahut gros de trà-

a. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
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[1468 ] fech que havie presos, e portà ab bon salvament 
en la dita plaja de Barchinona.

 23v Maig del any mil CCCC LXVIII

Dimarts, a III. Aquest die retornà de Empurdà 
lo honorable mossèn Galceran de Vilafraser, 
deputat.

 24r Dilluns, a VIIIIo. Aquest die, a una hora deprés 
dinar, entrà en Barchinona lo senyor primogè-
nit, venint de les parts d’Empurdà, on havia ha-
guts los castells d’Empurdà e de Bagur, e 
aquells féu enderrocar.

Dimecres, a XI. Aquest die lo senyor primogè-
nit, o son vici-canceller en persona sua, en ple-
na Audiència, condemnà a perdre la vida e los 
béns a·n Ffrancesch Çescorts, mercader, qui 
l’any proppassat era stat conseller de Barchino-
na, e a misser Bernat Stupinyà, delats de haver 
feta certa conjuració en la ciutat de Barchinona 
contra lo dit senyor primogènit e son stat en 
favor del rey don Johan, rey de Navarra. E, de 
fet, lo deprés dinar de aquest mateix die foren 
trets de la presó e menats a peu fins defora lo 
portal de la Bocaria, dejús la forcha, on foren 
scanyats. E aquest fonch lo primer jurista qui 
de C anys ençà sie sentenciat morir a mala mort 
en Barchinona.

 24 Dilluns, a XXIII. Aquest jorn partí mossén Jo-
han Ramon de Vergós, oïdor de comptes, per 
anar la via de Osona, per fets seus.

 25r Juny del any M CCCC LXVIII

Digmenge, a V. Sincogesma.

 25v Dimarts, a VII. Aquest dia retornà mossèn Ver-
gós, oÿdor, de Osona, on ere anat.

 26r Dimarts, a XIIII. Aquest die, de matí, s’ich partí 
lo senyor primogènit ab tota la gent d’armes, 
exceptats entorn CC cavalls que lexà en Empur-
dà, e tirà lo dit senyor la via de Penedès, e 
d’aquí partí per anar en Ffrança.

Dijous, a XVI. Corpus Christi.

 26v Dimecres, a XXII. Aquest dia partí mossèn Jo-
han Ramon de Vergós per anar a Vich, per fets 
seus.

 27r Dijous, a XXX. Aquest dia partiren per anar a 
Granullers, on ere lo il·lustríssimo senyor pri-
mogènit, los reverend abbat de Ripoll e mossèn 
Jacme Ros, deputats.

*

bisr

 30r Agost del any M CCCC LXVIII

Dimecres, a III. Aquest dia partí mossèn Johan 
Ramon de Vergós, oÿdor, per anar a Vich, per 
fets seus.

 31v Dimarts, a XXIII. Aquest dia retornà de Vich 
mossèn Vergós, oÿdor.

 33v Setembre del any M CCCC LXVIII

Divenres, a XVI. Aquest die, hora de vespres, 
caygué la bandera de la ciutat de Barchinona, 
qui stava penjada alt, en la volta de la Seu de la 
dita ciutat, devant les scales de Sancta Eulàlia, 
sens que algú no la tochà; tot sia a honor e glò-
ria de Déu. E alguns jorns aprés fonch tornada 
penjar pus alt.

Dissabte, a XVII. Bergue. Aquest die, per força 
d’armes, les gents del rey en Johan entraren lo 
castell de Berga, e ja havia III o IIII dies que ha-
vien de nits scalada e presa la dita vila de Berga.

 34r Dilluns, a XVIIIIo. Aquest dia en Nicholau Sala, 
notari, se isqué de la companyia dels discrets en 
Jacme Çafont e March Busquets, notarisa, dels 
percassos de la scrivania e anades.

Dimecres, a XXI. Aquest dia partí en Nicolau 
Sala, notari, per pendre com a jurat substituït 
d’en Anthoni Lombard, scrivà major, certa in-
formació en la vila de Blanes.

Divenres, a XXIII. Aquest jorn partí mossèn 
Vergós, oÿdor de comptes, tramès en Rosselló 
per los deputats e consell per fer expedir e en-
trar prestament les CL lances, de les quals ha 
scrit lo il·lustríssimo senyor primogènit.

Dissabte, a XXIIII. Aquest dia tornà e entrà en 
Barchinona lo demontdit Nicolau Sala, notari.

 35r Octobre del any M CCCC LXVIIIb

Dijous, a VI. Aquest dia partí mossèn Vern, 
oÿdor, per anar per fets seus a Granullers e a 
Sanct Miquel dez Fay.

 35v Dissabte, a VIII. Aquest die, en la nit, ec alguns 
jorns abans e aprés, se viu en lo cel una stela o 
cometa feta en la forma que dessús és pintada, 
ab una gran coha, e exia de les parts de ponent e 

a. a continuació ratllat ço és.
b. en l’assentament corresponent a diumenge, dia II d’octubre, 
es llegeix ratllat Berga. Aquest die, en la nit, les gents d’ar-
mes del rey en Johan scalaren e pregueren, per la part pus 
fort, la vila de Berga, e alguns jorns aprés lo castell de la dita 
vila se reté als enemichs.
c. e ... aprés intelineat

*

*
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[1469 ]los seus raigs stenia vers levant; Déus nos do 
bons senyals.

 36v Divenres, a XXI. Aquest dia retornà de Rosselló 
mossèn Johan Ramon de Vergós, oÿdor de 
comptes. Aquest dia retornà mossèn Vern, 
oÿdor de comptes, de Granullers, on ere anat.

 37r Dilluns, a XXXI. Aquest dia partí lo honorable 
n’Artal de Claramunt, donzell, qui per los de-
putats e consell és tramès ambaxador a la majes-
tat del senyor rey e al il·lustríssimo senyor pri-
mogènit.

 38r Nohembre del any M CCCC LXVIII

Dissabte, a XII. Castellbell. Aquest die lo hono-
rable en Ffrancí de Gaver, doncell, recobrà 
Castelbell, qui és prop Munistrol de Montser-
rat, e·l tolgué a·n Manuel de Rajadell, qui·l te-
nie en obediència del rey en Johan.

 39r Dissabte, a XVIIIIo. Aquest dia partí lo reverend 
abbat de Ripoll per anar a Hostalrich e a Tossa, 
per fets seus. E lo matex dia partí mossèn Vila-
freser, deputat, per anar en Empurdà, per fets 
seus.

 39v Dimecres, a XXX. Festa de Sent Andreu. Aquest 
die foren elegits en consellersa mossèn Ramon 
Ros, Pere Bussot, ciutadans, Pere Amat, mer-
cader, Andreu Merlí, barber, Ffrancesch Serra, 
revanador.

 39 Deembre del any M CCCC LXVIII

Divenres, a II. Aquest dia retornà lo reverend 
abbat de Ripoll de Hostalrich e Tossa, on per 
fets seus ere anat.

 41r Dicmenge, a XXV. Nadal.

 41v Janer del any M CCCC LXVIIIIo

Dicmenge, primer die de janer. Ninou.

 42v Dimarts, a XVII. Aquest die partí de Barchino-
na, per anar en Empurdà, lo discret en Nicho-
lau Sala, notari, per fets del General.

 43r Dissabte, a XXI. Aquest dia entrà en Barchinona 
mossèn Galceran de Vilafreser, deputat, retor-
nant d’Empurdà, on per fets seus ere anat.

 43v Dimecres, a XXV. Aquest die retornà lo discret 
Nicholau Sala, notari, de Empurdà, on era anat 
per feynes del General.

a. a continuació ratllat l.
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 44v Ffabrer del any M CCCC LXVIIIIo

Dimarts, a VII. Aquest die, passat migjorn, par-
tiren de Barchinona per anar en Empurdà, per 
fets seus propris, mossèn Galceran de Vilafra-
ser, deputat, e en Ffrancesch d’Altalló, racio-
nal, anà ab ell per fetsa del dit General.

 45r Dimarts, a XIIII. Carnestoltes.

 47r Març del any M CCCC LXVIIIIo

Dimecres, a VIII. Aquest dia entrà en Barchino-
na lo honorable n’Artal de Claramunt, emba-
xador tramès al senyor rey per los deputats e 
consell.

 48r Divenres, a XXIIII. Aquest dia los reverend ab-
bat de Ripoll e mossèn Jacme Ros, deputats, 
mestre Johan Cusida, mossèn Johan Ramon de 
Vergós e Johan Dezvern, oÿdors de comptes, e 
succehint lo dit mossèn Vergós en loch de 
mossèn Galceran de Vilafreser, deputat, absent 
de la ciutat e vegueria de Barchinona, tots con-
cordablement, provehiren lo discret n’Asteve 
Ponç, notari, en adjunt al senyor en Guilem 
Romeu, ajudant del archiu e del regent los 
comptes.

 48v Divenres, a XXXI. Aquest dia retornaren de Em-
purdà mossèn Galceran de Vilafreser, deputat, 
e Ffrancesch d’Altalló, etcétera.

 49r Abril del any M CCCC LXVIIIIo

Digmenge, a II. Pasca.

 49v Dimecres, a XII. Aquest die s’ic partí mossèn Jo-
han Ramon de Vergós, hu dels oïdors de comp-
tes del General, per anar la via d’Osona, per fets 
seus.

 50v Dicmenge, a XXIII. Jorn de mossèn sanct Jordi. 
Aquest dia feren vela e voltajaren en la plaja, e 
en la nit següent se perlonguaren, fahents lur 
bon viatge, les tres naus del egregi comte de 
Campobasso e dels honorables en Ffrancí Ant-
honi Setantí e d’en Rafel Anglès, ciutadans de 
Barchinona, armades ab adjutori del principat 
de Cathalunya, per a quatre mesos, contra los 
inimichs del senyor rey e del dit Principat.

 51r Dimarts, a XXV. Sent March.

Dijous, a XXVII. Aquest dia retornà de Vich 
mossèn Vergós, oÿdor, qui per fets seus ere 
anat.

a. a continuació ratllat per cullidor
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Dijous, a IIII. Aquest dia partí mossèn Johan 
Ramon de Vergós, oÿdor, per anar a Vich, per 
fets seus.

 52r Diluns, a VIII. Aquest dia, jorn de mossèn sant 
Miquel, partí lo reverend abbat de Ripoll, de-
putat, per anar al senyor primogènit, no per 
fets del General.

Dimarts, a VIIIIo. Aquest dia, aprés dinar, partí 
lo discret en Johan Janer, notari, tramès per los 
senyors deputats per fer publicar lo dret de X 
per C imposat als nòlits, per totes les viles e 
parts de la costa de levant.

 53r Divenres, a XIX. Aquest dia partí mossèn Johan 
Vern, oÿdor de comptes, per anar vers Empur-
dà, per fets seus propris.

 53v Dilluns, a XXVIIIIo. Aquest die retornà de la cos-
ta de levant lo discret en Johan Gener, notari, 
on era anat per fer-hi cullir lo dret novament 
imposat de X per cent sobre los nòlits.

 54r Juny del any M CCCC LXVIIIIo

Dijous, primer die de juny. Corpus Christi. Ge-
rona. Aquest die, festa que era de Corpus 
Christi, la ciutat de Gerona, qui grans dies ha-
via qui stava assetjada per les gents d’armes del 
principat de Cathalunya, se reté al il·lustrís- 
simo senyor don Johan, primogènit e loctinent 
general del senyor rey d’Aragó e de Sicília, etcè-
tera, lo qual senyor pochs jorns havia que, ve-
nint de Ffrança ab gran potència de gent d’ar-
mes, axí de peu com de cavall, sobrevench e·s 
mesclà en lo dit camp ab XVIII mília comba-
tents o més. E los de la ciutat, qui fins ací s’eren 
tenguts per lo rey en Johan, veent la gran po-
tència e essents fort destrets de vitualles, isque-
ren de la ciutat e pactaren ab lo dit senyor pri-
mogènit, lo qual los pres a mercè, e açò fonch lo 
dit die de Corpus Christi, hora de dinar. E lo dit 
senyor féu aturar e covidà a dinar lo misatgers 
qui eren exits de la dita ciutat per fer los pactes 
ab sa senyoria; e tantost la nostra gent d’armes, 
qui eren en lo camp, començaren d’entrar en la 
ciutat, e com hi foren entrats entorn CC hò-
mens d’armes sens cavalls, ço és, armats a peu, 
e molta altra gent a peu, alçaren banderes per la 
muralla ab grans sons de trompetes. E hora de 
vespres del mateix die, lo senyor primogènit 
entrà ab tot lo restant de la gent d’armes, entrà 
en la ciutat, e isqueren-li a les portes de la ciutat 
vella los jurats e molta altra gent honrada de la 
dita ciutat per a rebre’l, e aquí lo dit senyor los 
jurà lurs privilegis e libertats, e tantost los de la 
ciutat li prestaren lo jurament de la fidelitat, e 

partint d’aquí anaren a la Seu, on lo dit senyor 
féu oració, e lo vespre aprés següent per tota la 
ciutat de Gerona foren fetes grans alimares. E 
aquesta nova vench en Barchinona lo mateix 
die de Corpus Christi, de què·s moch una gran-
díssima alagria en la ciutat, e fonch feta per III 
dies contínuus festa, faent per lo matí gran pro-
fessó per la ciutat, e deprés dinar grans balls e 
jochs, e als vespres grandíssimes alimares, e 
quascú qui havia torres altes o terrats hi arbora-
ven banderes, panons o stendarts, e altres, per 
les cases baxes, per semblant metien banderes o 
tovalles noves, o draps pintats, en tant que tota 
la ciutat stava axí empaliada e ornada, e la feya 
molt bell veure, e açò durà per III contínuus 
dies. Tot sia a honor e glòria de Déu, amén. E 
fas ací memòria com lo jorn que la ciutat se reté 
la migera del forment hi valia C XIIII sous, e lo 
sendemà, com fonch entrada, calà e valech XV 
sous la migera.

Dissabte, a III. Aquest die mossèn lo abbat, qui 
era a Gerona, maté en deputat local en la dita 
ciutat e vegaria lo honorable en Jacme Rafel, 
ciutadà de Gerona, e maté cullidors en la taula 
de la bolla e en lo dret de la sal.

Digmenge, a IIII. Aquest die, deprés dinar, en-
trà en Barchinona mossèn lo abbat de Ripoll, 
qui tornava de les parts d’Empurdà, a on era 
anat per sos fets propris.

 54v Dissabte, a X. Aquest die retornà mossèn Johan 
Dezvern de les parts de Empurdà.

 55r Dimecres, a XIIII. Aquest dia partí en Pere 
Steve, taraçaner, ab potestat dels senyors depu-
tats per metre cullidors del General a Besalú e 
altres parts reduïdes a obediència del senyor 
rey.

Dijous, a XV. Aquest die retornà lo dit Pere 
Steve, per tant com per lo camí sabé que lo se-
nyor primogènit ere partit de Gerona per venir 
en Barchinona, e la anada de Besalú no ere  
segura.

Dissabte, a XVII. Aquest die, deprés dinar, entrà 
en Barcinona lo senyor primogènit, venint de 
les parts de Gerona, la qual pochs dies havia 
que havia reduhida a sa obediència.

Dicmenge, a XVIII. Aquest dia retornà de Vich 
mossèn Vergós, oÿdor de comptes, e mossèn 
Vern de Empurdà. Aquest die vengueren e  
surgiren en la plaja de la mar de Barchinona  
VI naus armades del rey en Johan, per cor d’es-
perar les nostres IIII naus armades qui devien 
retornar ab certa presa, la qual se deya que ha-
vien feta.
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[1469 ] 55v Dissabte, a XXIIII. Sent Johan.

 56r Dimarts, a XXVII. Aquest die partí mossèn Ver-
gós per anar la vida de Vich e de les muntanyes.

 56v Juliol del any M CCCC LXVIIIIo

Tot aquest any M CCCC LXVIIIIo fonch ten gran 
mercat de vi per tota Cathalunya, que lo pus 
preciós vin vermell se dava a IIII diners lo quar-
ter, e lo vin cuyt, bo e fi, a VIII dinersa lo quar-
ter, e lo grech a XII diners lo quarter.

 57v Dicmenge, a XVI. Aquest die entraren en llisa o 
camp clos, a tota ultrança, en la plaça del Born 
de Barchinona, Pedro de Sentsteve, requeri-
dor, e Sanxo de Saravia, defenador, inculpat de 
traÿció, abduy castellans. Combateren-se a peu 
e·s nafraren abduy, e lo senyor primogènit 
pres-se la plaça, e lur batalla no vench a fi, e mi-
rà·u innumerable poble, entre los altres lo reve-
rend frare Anthoni Ferrer, abbat de Montser-
rat, e mossèn Ramon Riba, canonge de la Seu e 
prevere, e dues monges Gurbs, e na Erman-
gola, e na Copons, na Sarriana, monjesb, e molts 
altres ecclesiàstichs e persones religioses. Foren 
padrins mossèn Ffrancí Dezvall, cavaller, major 
de dies, enc Pere de Planella, donzell, d’en Pe-
dro de Sentsteve; e lo noble Bertran d’Armen-
daris od Gracià de Guerra, per part d’en Sanxo 
de Saravia. E foren faellse mossèn Martíf Johan 
Torrelles, senyor del castell de la Rocha, mos-
sèn Ffrancí Dezvall, pus joveg, cavallers, 
Ffrancí de Vallsecha e n’Andreu Malla, ciuta-
dansh, lo noble en Johan Ramon de Josa, Johan 
Dezpapiol, donzelli, e Johan Ros e Johan De-
zvall, ciutadans de Barchinona. E fonch conesta-
ble del camp mossèn Arnau de Vilademany e  
de Blanes, varvassor.

 59r Agost, any de LXVIIIIo

Dimarts, lo primer. Aquest dia partí n’Anthoni 
Requesén, ministre del General, per anar en 
Empurdà e per la costa de levant a portar les 
peccúnies del General de la terça proppassada.

 59v Dimarts, a VIII. Aquest die fonch feta crida pú-
blica en la ciutat de Barchinona, ab XII trompe-
tes e dos arauts, qui vestien cotes d’armes d’A-
ragó, tots a cavall, ab la qual crida se publicà la 

a. diners interlineat.
b. monjes interlineat.
c. en ... donzell interlineat
d. o ... guerra interlineat.
e. a continuació ratllat per part de Pedro de Sentsteve.
f. Martí interlineat
g. a continuació ratllat entre.
h. a continuació una línia ratllada i il·legible
i. a continuació una paraula ratllada i il·legible

*
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liga e confederació novament feta entre nòs - 
tron senyor lo rey Reyner e sos vassalls, amichs 
e confederats, de una part, e lo il·lustre rey de 
Castella, vassalls, amichs e confederats seus, de 
la part altra, axí que quascú d’ells, d’equí avant, 
fossen amichs de amichs e enemichs de ene-
michs.

Divenres, a XI. Aquest die arribaren en la plaja 
de la mar de Barchinona la nau d’en Ffrancí 
Anthoni Setantí e la d’en Rafel Anglès, qui porta-
ren presa una nau castellana carregada de robes 
de valencians, qui en aquest temps eren ene-
michs del principat de Cathalunya.

Dissabte, a XII. Aquest die tornà mossèn Johan 
Ramon de Vergós de les parts de Vich, on era 
anat per sos fets propris.

 60r Dimecres, a XVI. Aquest die partí mossèn Johan 
Vern per anar en Empurdà. Andreu Bosch, 
Luís Ros, Johan Steve, Pere Mas, Johan Urge-
llès, Ffrancí Bofil. Aquest die mossenyors los 
deputats ea oÿdors de comptes, tots concordes, 
provehiren lo honorable en Luís Ros, ciutadà 
de Barchinona, del ofici de defensador dels 
drets de les generalitats, qui vacava per mort 
d’en Miquel Vives, mercader, qui derrerament 
aquell obtenia, ab salari de noranta lliures; ítem 
més provehiren lo honorable en Johan Steve, 
mercadel, del ofici de ajudant del scrivà del ar-
chiu de la casa de la Deputació, lo qual vaccava 
per mort d’en Ffrancí Ferrer, qui aquell derre-
rament obtania, ab salari de sinquanta lliures; 
ítem, provehiren en Pere Mas, mercader, del 
ofici de scrivà e cullidor dels drets de les entra-
des e exides del dit General, lo qual ofici derre-
rament possehia en Johan Móra, quòndam, ab 
salari de L lliures; ítem, provehiren en Johan 
Urgellès, mercader, de altre scrivà e cullidors 
dels drets d’entrades e exides del dit General, 
en loch e per mort d’en Jacme Mermany, qui 
derrerament aquell procehia, ab salari de XXXX 
lliures; ítem, provehiren en Ffrancesch Bofill 
del ofici de garda dels drets d’entrades e exides, 
lo qual vacava per mort d’en March Calabuig, 
qui aquell derrerament posehia, ab salari de 
quaranta lliures per any; ítem, provehiren 
n’Andreu Bosch del ofici de sobregarde dels 
drets del General, lo qual vaccava per remoció 
feta d’en Johan d’Olivella, qui aquell derrera-
ment tenia, ab salari de [...] lliures.

 61v Setembre del any M CCCC LXVIIIIo

Divenres, primer die de setembre. Aquest die 
tornà de Empurdà mossèn Johan Vern, oïdor 
de comptes.

a. e ... concordes interlineat.
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[1469 ]  62r Divenres, a VIII. Aquest die tornà n’Anthoni 
Requesens de les parts d’Empurdà, on era anat 
per portar les peccúnies procehides dels drets 
del General.

 63r Dimarts, a XVIIII. Aquest die, de matí, lo senyor 
primogènit, ab molta gent d’armes de peu e de 
cavall, s’isqué de Barchinona e féu la via del 
castell de la Prunyà e, ans que tornàs, pres l’es-
pital d’en Servallóa.

Dimecres, a XX. Aquest die partí mossèn Johan 
Dezvern, oïdor de comptes, per anar a Gerona, 
per fets seus propris.

Dissabte, a XXIII. Aquest die tornà lo senyor 
primogènit, ab tota la gent d’armes de peu e de 
cavall, de la Prunyà, on era anat per guardejar la 
ditab força.

 63v Divenres, a XXVIIIIo. Aquest die lo discret en 
March Busquets partí la companyia que havia 
feta ab en Jacme Çafont dels percassos de la 
scrivania. Aquest die, deprés dinar, lo senyor 
primogènit, ab molta gent d’armes de cavall e 
de peu, partí e féu la via del castell de la Prujà, 
per cor de asetjarc e combatre aquell.

Dissabte, a XXX. Aquest die tornà de Gerona 
mossèn Johan Dezvern, oïdor de comptes.

 64r Octobre del any M CCCC LXVIIIIo

Dimarts, a III. Aquest jorn partí lo reverend ab-
bat de Ripoll, deputat, per anar la via de Em-
purdà, per fets de la subvenció de cavalls, e ab 
ell anaren lo discret n’Asteve Ponç, notari jurat 
de mi, Anthoni Lombard, scrivà major, e en Jo-
han de Maldà, porter de la casa de la Deputació.

 64v Dijous, a XII. Comprodon. Aquest die, dues 
hores passat migjorn, la gent d’armes de Ffran-
ça, qui eren entrats en Cathalunya en ajuda del 
senyor rey Renat, scalant per moltes parts, pre-
gueren la vila de Camprodon per força d’armes 
e aquella materen tota a sachomano. És veritat 
que molts de la dita vila foren a temps de recu-
llir-se dins lo monestir de Sent Nichou, qui és 
al cap de la dita vila, e tentost vengueren a pac-
tes, e fonch-los salvada vida e membres, e ana-
ren-se’n ab sengles canyes en les mans.

 65r Divenres, a XIII. Senct Johan. Aquest die se re-
duhí a obediència del senyor rey la vila de Sent 
Johan çes Abadeses, e la Rocha e Blanchafort, 

a. a continuació ratllat e una terra qui és en lo pla de Vila-
francha appellada
b. dita interlineat
c. a continuació ratllat asetjar.

mes per por que no·ls prengués axí com a 
Comprodon que per amor, car fins ací eren 
stats en obediència del rey Johana.

 65v Dijous, a XVIIIIo. Somatent. Aquest die lo se-
nyor primogènit féu cridar lo somatent en 
Barchinona, e manà al vaguer que convocàs lo 
sacramental en la part forana de la ciutat, e  
féu fer crides per tota la dita ciutat que to - 
thom generalment, sens exceptar-ne algú, 
l’aguessen a seguir ab lurs armes, e de conti-
nent cavalcaren tots los oficials e lo vici-cance-
ller e regent cancelleria ab gran colp de saigs e 
de verguetes, qui aduyen molts dogals. E, de 
fet, ora tèrcia, tothom se mès a punt, ço és, ca-
vallers, gentils hòmens, ciutadansb, juristes, 
mercaders, notaris, spaciers, barbers e manes-
trals de tots oficis e de totes etats, en tant que 
ab tota veritat fonch aquesta jornada gran mo-
viment de poble en Barchinona, sens però 
scàndel algú. E tothom isqué la via de la Creu 
Cuberta, qui és fora lo portal de Sent Anthoni, 
e creu-se, a bon arbitre, hi isqueren passats 
sinch mília hòmens dec peu armats. E, com tots 
foren exits, lo senyor primogènit mostrà haver-
ne fort gran pler, e trià de tots aquells entorn 
mil hòmes, ço és, D ballasters e D enpavesats, 
d’aquells qui li paraguen pus armats e disposts 
per fer armes, e féu-ne tornar tots los altres, e 
donà als qui anaven capitans, de L en L, e tra-
mès-los la via del castell de la Prunyà, qui stava 
per la sua senyoria fort stret e ja mig enderrocat 
de colp de bombardes, e lo rey Johan significa-
va que·y volia venir per socórrer mossèn Jacme 
March, senyor del dit castell, e per fer-ne levar 
les nostres gents d’armes qui·l tenien asetjat e 
molt stret del die de sent Miquel de setembre 
proppassat ençà, que ha XXI dies passats. E, avi-
ada la dita gent e aquella mesa en orde, com dit 
és, lo senyor primogènit se’n tornà a dinar en 
Barchinona, e fonch passada una hora aprés 
migjorn com tot açò fonch fet e mès en orde.

Dissabte, a XXI. Aquest die, hora de tèrciad, is-
qué lo senyor primogènit e tirà la via del castell 
de la Prunyà, qui stava assetjat.

Dimarts, a XXIIII. Aquest die tornarene d’Em-
purdà mossèn l’abbat, lo discret n’Asteve  
Ponç, notari, e en Johan Maldà, porter. La 
Prunyà. Aquest die, hora de tèrcia, les gents 
d’armes e les gents a peu del senyor primogè - 
nit e de la ciutat de Barchinona, per força  
d’armes, entraren lo castell de la Prunyà e  

a. a continuació ratllat sens fe.
b. a continuació ratllat mercader.
c. de peu interlineat
d. tèrcia interlineat, damunt de dinar ratllat.
e. tornaren interlineat
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[1470 ]prengueren-hi mossèn Jacme March, senyor 
del dit castell, e entorn setanta hòmens ab ell.

 66r Dilluns, a XXX. Aquest die s’ic partí lo senyor 
primogènit e féu la via de Gerona e de Empur-
dà.

 66v Nohembre del any M CCCC LXVIIIIo

Divendres, a III. Aquest jorn, deprés dinar, par-
tí mossèn Galceran de Vilafreser, deputat, tra-
mès en les parts d’Empurdà e de les muntanyes 
per los condeputats seus e consell, per lo fet de 
la subvenció. Aquest matex dia partí en Johan 
Pellisser, tramès per los deputats e consell per 
fets de la dita subvenció.

 67r Divendres, a X. Aquest dia partí mossèn Vern, 
oïdor de comptes, per anar a Gerona per fets 
seus proprisa.

 68v Dijous, a XXX. Sent Andreu. Aquest die foren 
elegits en consellers de Barchinona mossèn 
Ffrancesch Lobet, Johan Ros, major de dies, 
ciutadans, Ffrancí Ferrer, mercader, Bartho-
meu Costa, notari, Bernat Gili, blanquer.

 69r Deembre del any M CCCC LXVIIIIo

Dissabte, a II. Aquest dia partí en Ffrancesch 
d’Altalló, tramès per los senyors deputats al il-
lustríssimo senyor primogènit per lo fet de la 
sal.

Digmenge, a III. Aquest dia retornà en Johan 
Pellisser, qui ere anat per los deputats e consell 
per lo fet de la subvenció.

Dilluns, a IIII. Aquest dia retornà lo demontdit 
Ffrancesch d’Altalló. Aquest die, deprés dinar, 
entrà lo senyor primogènit, de les parts de Em-
purdà.

 69v Dimecres, a XIII. Aquiest dia tornà mossèn Jo-
han Dezvern, oïdor, de les parts de Empurdà.

 70v Divendres, a XXII. Aquest dia partí mossèn Jo-
han Dezvern, oÿdor, per anar a Gerona, per fets 
seus propris.

Dissabte, a XXIII. Aquest die tornà mossèn Gal-
ceran de Vilafraser d’Empurdà.

 71r Dilluns, a XXV. Nadal.

a. en l’assentament corresponent a dimecres, dia XV, es llegeix 
ratllat Camprodon. Aquest die la gent d’armes del senyor 
primogènit, per força d’armes, entraren la vila de Campro-
don e la materen tota a sachomano, e mataren [...] hòmens, 
ço és, III de la vila, e los restants foren gascons e strangers 
qui s’i eren meses en favor del rey Johan, e fonch-los ender-
rocat un troç de la muralla.
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 72r Janer del any M CCCC LXX

Dilluns, a VIII. Aquest dia, hora tarda, partí 
mossèn Galceran de Vilafreser, deputat, per 
anar en Empurdà, per los fets de la subvenció, 
tramès per los deputats e consell.

Divenres, a XII. Aquest die, hora de dinar, s’ic 
partí lo senyor primogènit e féu la via de Pro-
hença, on era lo senyor rey, son pare.

 75r Ffabrer del any M CCCC LXX

Digmenge, a XVIII. Aquest dia retornà mossèn 
Vern, oÿdor, de Gerona, on ere ana per fets 
seus propris.

Diluns, a XVIIIIo. Aquest dia en Barthomeu Fer-
rer, guarde per lo General en lo portal Nou de 
Barchinona, resignà en mans e poder dels se-
nyors deputats l’ofici de guarda. E lo matex dia 
los dits deputats e los oÿdors de comptes pro-
vehiren del dit ofici, a beneplàcit, a·n Ffran-
cesch Fàbregues, habitador de Barchinona.

 75v Dijous, a XXII. Aquest die tornà mossèn Galce-
ran de Vilafraser, deputat, de les parts de Em-
purdà.

Dimarts, a XXVII. Piera. Aquest die, en la nit, 
mossèn Barthomeu Llena, cavaller, domiciliat 
en la vila de Marthorell, ab algunes gents de 
peu e de cavall, scalaren e entraren la vila de 
Piera e aquella prengueren e reduhiren a obedi-
ència de nostre senyor lo rey Reyner, foragi-
tant-ne los inimichs e sequassos del rey Johan, 
qui aquella havien presa e occupada passats ha 
dos anys e mig.

 76r Març del any M CCCC LXX

Dimarts, a VI. Carnestoltes.

 77r Dimarts, a XIII. Aquest dia partí mossèn Vila-
freser, deputat, per anar en Empurdà, per fets 
de la subvenció de cavalls. Aquest matex dia 
partí mossèn Johan Dezvern, oÿdor de comp-
tes, per anar a Gerona, per fets seus.

Dicmenge, a XVIII. Aquest die tornà mossèn 
Johan Dezvern de les parts de Gerona, on era 
anat.

 79r Abril del any mil CCCC LXX

Dissabte, a VII. Aquest die, segons relació de al-
guns qui són venguts de les parts de Aragó, en-
tre los quals és en Pere, l’Aragonès, e un frare e 

*
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[1470 ] altres, la squella de Vilella tochàa per si matexa 
prop d’una hora, la qual may no acustume de 
tocar sinó con rey d’Aragó deu morir, e diu-se 
que, de fet, aprés que ha tocat, dins aquell any 
mor lo rey d’Aragó, perquè de huy avant tot 
aquest any és master que·y tengam sment. E, 
de fet, aprés, con vench a XVI de deembre aprés 
següent, lo il·lustríssimo senyor don Johan, 
primogènit d’Aragó, reté la ànima a Déu, se-
gons apar pus larch en lo dietari propvinent, 
sots lo propdit kalendari.

 80r Dicmenge, a XXII. Pasca.

Dilluns, a XXIII. Sent Jordi.

 80v Dimecres, a XXV. Sent March.

 81v Maig del any M CCCC LXX

Dimecres, a VIIIIo. Aquest die, deprés dinar, 
partí mossèn l’abbat de Ripoll per anar en Em-
purdà, e va per sos fets propris. E mossèn Vern, 
per semblant, partí aquest mateix die per sos 
fets propris.

Dissabte, a XII. Aquest die vench mossèn Gal-
ceran de Vilafraser de les parts de Empurdà, on 
era anat.

 82v Dilluns, a XXI. Aquest dia partí mossèn Vergós, 
oÿdor, per anar a Vich, per fets seus.

Dijous, a XXIIII. Aquest die tornà mossèn Johan 
Dezvern de les parts de Empurdà, on era anat 
per feynes sues.

 83r Dissabte, a XXVI. Aquest die, hora de dinar, 

a. a continuació ratllat sens.

tornà mossèn l’abbat de Ripoll de les parts de 
Empurdà, on era anat.

 84v Juny del any M CCCC LXX

Dimecres, a XIII. Aquest dia retornà mossèn 
Vergós de Vich.

 85v Dimarts, a XXVI. Aquest jorn partí mossèn Jo-
han Ramon de Vergós per anar a Vich, per fets 
seus.

Dimecres, a XXVII. Aquest die cridaren vadell a 
dotze, moltó a X e tunyí fresch a IIII diners la 
lliura, e d’altres carns fresques e de preciosa sa-
bor s’ic venen sacretament a prou bon for.

 86v Juliol del any 
mil CCCC LXX

Dijous, a XII. Negrapont. Aquest die lo gran 
turch, per força d’armes, pres tota la ylla de Ne-
grapont e aquella tolgué a venecians, qui per 
grandíssim temps l’avien possehida.

 87v Dicmenge, a XXII. Sancta Magdalena. Aquest 
die foren elegits en deputats del General de 
Cathalunya, per lo triennia qui començarà lo 
primer die d’agost primervinent, los reverend e 
honorables frare Miquel Sampsó, abbat de Sent 
Pere d’Abrea, mossèn Pere Miquel de Paguera, 
donzell, e mossèn Ffrancesch Oliver, de Gual-
ta, domiciliat en la vila de Torroella de Mont-
grí; e foren elegits en oïdors de comptes mos-
sèn Martí Johan de Foxà, canonge de Ley - 
da, mossèn Martí de Canet, donzell, e misser 
Andreu Solzina, doctor e ciutadà de Barchi-
nona.

a. a continuació ratllat primervinent.
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dit vici-canceller e altres del consell del dit se-
nyor de una part, e los lo dits deputats, de la 
part altra, e a la fi fonch deliberat que, atès que 
açò venia per generalitats, algú no·n havia a co-
nèxer sinó los dits deputats; e, de fet, lo dit pre-
soner fonch tornat girar e scriure als dits depu-
tats tot sols. E axapar en lo libre del dit carceller 
sotz lo dit kalendari.

 3v Setembre del any M CCCC LXX

Dilluns, a III. Aquest jorn partí mossèn Miquel 
de Canet, qui anava en Empurdà, per sos afers.

 4r Dilluns, a X. Tamarit. Aquest die, passat mig-
jorn, lo castell e fortalesa de Tamarit, qui dies 
ha stava assetjada e bombardejada, se reté a la 
gent d’armes del senyor rey e del principat de 
Cathalunya, ab pacte e condició que·ls donasen 
los cavalls e les armes, e ells promateren pagar-
los mil florins per la pólvora que despesa havien 
en bombardejar lo dit castell, e de restituhir-los 
mossèn Miquel Setantí e Martín Salzedo, los 
quals ells havien apresonats pochs jorns havie.

 5r Dimecres, a XVIIIIo Cadequers. Aquest die lo 
traÿdor d’en Johan Sequerés de Quadaqués, en 
la nit, hora captada, obrí lo portal de la dita vila 
e liurà aquella als enemichs del principat de 
Cathalunyaa, poch tement Déu e la vergonya 
del món.

Dicmenge, a XXIII. Aquest dia partí mossèn 
Ffranscesch Oliver, deputat, elegit per los de-
putats e consell per anar a les terres del General 
e incistir e treballar per recuperació de la vila de 
Cadaquers, e ab ell anaren en Nicolau Sala, ju-
rat d’en Anthoni Lombard, scrivà major del 
General, e Antich Gassó, porter.

a. a continuació ratllat poch.

 1r Jesús

Agost del any M CCCC LXX

Dimecres, primer die de agost. Aquest dia los 
tres deputats a tres oÿdors prestaren lo jura-
ment acostumat.

Divendres, a III. Senct Steve. Aquest die, de-
prés dinar, lo senyor primogènit, venint de les 
parts de Prohença, entrà en la ciutat de Barchi-
nona, e en la nit foren fetes alimares.

Dicmenge, a V. Senct Domingo.

 2r Dimarts, a XIIII. Aquest jorn fonch feta gran 
pro cessó general en la ciutat de Barchinona, la 
qual partí de la Seu e anà per la plaça del palau 
reyal, dejús la cort, per la plaça del Blat, per la 
Bòria fins a la capella d’en Marcús, e per lo car-
rer de Moncada fins a Sancta Maria de la Mar, 
on se féu solemne ofici e sermó. Dix-hi la missa 
lo reverend bisbe de Gerona e preÿcà·y mestre 
Johan Christòfol de Gualbes, del orde dels fra-
res preÿcadors, e feren gran comemoració e pre-
gàries a Nostre Senyor Déu que li plagués donar 
victòria als venecians e altres christians qui·s 
preparaven anar socórrer la ylla de Negrapont, 
la qual lo infidelíssimo turc, ab grandíssima 
multitut de infels, tenia assetjada contínuament.

 3r Dissabte, a XXV. Aquest die los deputats feren 
metre en la presó en Johan d’Oriola, per parau-
les injurioses que havia dites e manaces que ha-
via fetes a·n Barthomeu Urgellès, cullidor dels 
drets d’entrades e de exides del General, e 
fonch scrit als dits deputats e axí és continuat 
en lo libre del carceller de la presó del honora-
ble vaguer de Barchinona; e fort poch aprés, 
faent lo vici-canceller la visita dels presos, a ins-
tància del bon prom misser Johan Ros, advocat 
fiscal del senyor rey, sens sebuda dels dits depu-
tats, feren-lo girar e scriure al tresorer del se-
nyor rey, de què·s seguí gran altercació entre lo 
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 6v Dilluns, a VIII. Capella. Aquest die fonch posat 
sobre un gran cadefal, en la plaça del palau del se-
nyor rey, en Johan Canals, prevere de Solsona, 
ab un gran capell groch al cap pintat ab diables e 
ab altres pintures, delat d’ésser gran nigromàn-
tich e gran invocador de diables, e fonch preÿcat 
en la dita plaça per mestre Johan Comes, inquisi-
dor, e, fet lo dit preÿch, li fonch legida e publi-
cada alt, en la dita trona, la sentència, ab la qual 
fonch condennat e publicat per heretge e sis-
màtich, attanent que ja ab altre procés que li era 
stat fet en dies passats li havien perdonat, e ell ha-
via jurat no tornar-s’i, remetent aquell, d’equí 
avant, a la cort setglar. E, fet açò, lo dit capellà 
fonch aportat del cadefal on stava en un altre ca-
defal, qui era en lo enfront del dit palau, on 
fonch lo reverend bisbe de Vich e molts altres 
ecclesiàstichs, axí frares preÿcadors com cappe-
llans, e aquí, ab gran serimònia, desagradaren-
lo, levant-li les òrdens presbiterals, en tant que 
romàs ab hàbit de home lech, e aquí fonch un 
barber qui ab tesore li levà tots los cabells, e de 
continent foncha portat devant lo vici-cance-
ller, qui era en la dita plaça, en un altre cadefal, 
lo qual menà a mossèn Antich Ferrer, algutzir 
del senyor primogènit, que·l prengués e que·l 
matés en la presó, en la qual de fet fonch mès. 
E, com tota la serimònia fonch feta, foren prop 
de XII horesb, ans de migjorn.

Dijous, a XI. Aquest jorn tornà mossèn Miquel 
de Canet, oïdor de comptes.

 7r Dilluns, a XV. Aquest die s’ic partí mossèn Mi-
quel de Canet per anar en Empurdà.

Dimarts, a XVI. Aquest die retornaren d’Em-
purdà mossèn Ffrancesch Oliver, deputat, en 
Nicholau Sala, notaric, e n’Antich Gassó, por-
ter, qui eren anats per lo fet de la pardició de 
Cadaquers.

 10v Nohembre del any M CCCC LXX

Divenres, a XXX. Aquest die s’ich partí mossèn 
Ffrancesch Oliver per anar a casa sua. Aquest 
die foren elegits en consellers de Barchinona 
mossèn Jacme Ros, Guillem Oliver, ciutadans, 
Barthomeu Quintana, mercader, Jacme Boxa-
dell, barber, Sabrià Vilell, ralojerd.

a. fonch interlineat, damunt de fon ratllat.
b. a continuació ratllat pres
c. a continuació ratllat etcètera.
d. en l’assentament corresponent a dissabte, dia XXXI, es lle-
geix ratllat Aquest die s’ic partí mossèn Ffrancesch Oliver 
per anar a Gualta. Aquest die foren elegits en consellers de 
Barchinona mossèn Jacme Ros, Guillem Oliver, Barthomeu 
Quintana, Jacme Boxadell, Sabrià Vilell.

 11v Deembre del any M CCCC LXX

Dimecres, a XII. Aquest die entrà mossèn Mi-
quel de Canet, oÿdor de comptes, venint d’Em-
purdà.

 12r Dijous, a XIII. Pallàs. Aquest die, deprés dinar, 
entrà en Barchinona lo egregi don Hugo Ro-
ger, comte de Pallars, qui exia de la presó on 
l’avia tengut per lonch temps pres lo comte de 
Prades. E, segons relació d’en Ffrancesch Ber-
tran, senyor del castell de Gellida, e de molts 
altres, isqué de la presó lo primer die del cor-
rent mes de deembre.

Dicmenge, a XVI. Primogènit. Aquest die, a VI 
hores de matí, passà d’esta vida lo il·lustrís - 
simo senyor don Johan, duch de Calàbriaa, lo 
qual morí dins la casa qui fonch d’en Andreu 
Dezsós, qui és un loch de la plaça de Sentana, 
devant la sgleya de les monjes preÿcadoresses,  
e morí de poplaxia; e los deputats feren-se  
de béns del General sengles gramalles negres de 
drap vintedosè, e per semblant se vestiren tres 
oïdors e tres porters, sens pus.

Dilluns, a XVII. Aquest die lo cors del senyor pri-
mogènit, a tres hores aprés del seny de la Avema-
ria, fonch tret de la casa on era mort e fonch por-
tat ab gran prosessó a la sala gran del palau major 
reyal, e aquí fonch posat sobre un magnífich lit 
cubert d’un cubertor de carmesí brocat d’or fi; e 
stava lo dit senyor descarat, que tothom lo podia 
veure, vestit d’una roba larga de vellut negre, ab 
calses vermelles e sabates ab punta, e sobre los 
pits tenia una bella spasa daurada. E stà en veritat 
que com l’aportaren quascun capellà e canonge 
portava un ciri encès en la mà, e no·y anà algun 
frare. Portaren lo dit cors los servidors e fami-
liars de casa sua; és veritat que a la una part anava, 
a la part dreta, don Jayma d’Aragó, e a la part si-
nestra lo batliu francès. Stava tota la dita sala em-
paliada de molts bells drap de ras e feren-hi 
molts altars al entorn, on quascun die se selebra-
ven moltes misses.

 12v Divenres, a XXI. Sepultura. Aquest die se cele-
brà la sepultura del il·lustríssimo senyor don 
Johan, fill primogènit de nostre senyor lo rey 
Renat, en aquesta manera: primerament, isque-
ren del palau reyal moltes brandoneres an bran-
dons negres ab senyal d’aquells qui pagaven los 
dits brandons; aprés, vench la creu major de la 
Seu e XIII altres creus de parròquies e mones-
tirs; aprés, vench la processó dels frares e al de-
tràs la processó dels capellans e canonges de la 
Seu; aprés, vengueren VIIIIo porters de la cort, 

a. a continuació ratllat primogènit d’Aragó
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[1471 ]los uns ab gramalles de saques e caperons ves-
tits, los altres ab gramalles negres e caperons 
vestits, e en lo nombre de aquests nou porters 
foren los verguers de la Audiència; e aprés ana-
ven, devant lo cors, VI entorxes negres e altres 
VI detràs, e lo cors enmig, lo qual corsa porta-
ven alt, sobre los muscles, los següents: primer 
anava, a la part dreta, mossèn Guillem Oliver, 
conseller segon, mossèn Baltasar Romeu, cava-
ller, Galceran Salzet, àlies Carbó, ciutadà, mos-
sèn Ffrancí Çasala, cavaller, mossèn Pere Johan 
Serra, ciutadà, mossèn Johan Colom, cavaller, 
e en Barthomeu Quintana, mercader e conse-
ller quart; de la part sinestra anava, primer, 
mossèn Blasco de Castellet, noble, mossèn Ra-
mon Ros, ciutadà, Artal de Claramunt, don-
zell, Johan Ça-rovira, ciutadà, mossèn Bertran 
Ramon Çavall, cavaller, Johan Ros, ciutadà, 
major de dies, e en Ffrancí de Sentmanat, don-
zell; e, ultra aquests qui·l aportaven, anaven de-
van lo cors dos canonges e altres dos detràs; e 
sobre lo dit cors fonch posat un molt bell drap 
de vellut vellutat carmesí brocat d’or e la spasa 
reyal daurada sobre tot; aprés, tantost vengue-
ren al detràs tres cavalls ab cubertes de saques, 
lo primer dels quals cavalcava un rey d’armes, 
qui portava vestida una cota d’armes del dit se-
nyor, l’altra era n’Andreu Montserrat, uxer, 
qui portà al bras un scut ab les armes del dit se-
nyor, l’altre uxerb portava al coll la bandera del 
dit senyor, rossegant de par de detràs fins en 
terra, e tots aquests tres a cavall portaven gra-
malles e caperons vestits de saques; aprés d’açò 
vengueren molts ab gramalles e caperons de sa-
ques, dels quals foren primers don Phelip, 
comte de Beafort, fillc natural del príncep sent 
Karles, e lo senyor de Salt, ffrancès; aprés, don 
Jayme d’Aragó e don Angelo, fill del comte de 
Campobasso, ab molts altres barons, nobles e 
cavallers e ofic(i)als, secretaris, scrivans de ma-
nament e altres servidors de casa; aprés, venien 
los algutzirs del governador e del capità, cap de 
guaytes e obrers de la ciutat, tots ab gramalles 
negres e caperons vestits; aprés, venien los ver-
guers dels consellers; aprés, venien los tres con-
sellers, ço és, mossèn Jacme Ros, conseller en 
cap, Jacme Boxadell, quart, e Sabrià Vilell, 
quint, car los dos altres ja són dits dessús, que 
portaven lod cors; aprés, venien los porters dels 
deputats e del governador; aprés, venien los de-
putats ab lo comte de Pallars, comte d’Iscle, 
qui era governador, e l’abbat de Montserrat, 
qui era canceller, e molts altres notables hò-
mens; aprés de tot açò, a la derrera, venien mol-
tes nobles dones, axí com la comtessa de Mo-

a. cors interlineat
b. uxer interlineat.
c. a continuació ratllat primogènit.
d. a continuació ratllat cors.

dica, vescomtessa de Rochabartí, dona Elfa de 
Cardona, dona Francesquina de Erill e moltes 
altres honrades dones. E feren la volta de la pro-
cessó, anant per la cort del vaguer, per la Bòria, 
per la capella d’en Marcús, per lo Born,//

 13r per los Cambis, per lo carrer Ample, per Rego-
mir, per Senct Jacme, devant la Deputació, de-
vant lo palau del bisbe, e entraren per lo portal 
major de la Seu, e passaren lo cors e los cavalls 
ab les armes e tota la dita gent per mig del cor, 
e pujaren e posaren lo cors alt, sobre lo cadafal 
que havien fet dessús les scales de Sancta Eulà-
lia, sota la cape(ll) ardent qui ja stava encèsa. E, 
com les tres dessusdits a cavall, qui portaven les 
armes, foren entre lo cor e les scales de Sancta 
Eulàlia, enderrocant-se dels cavalls lensaren per 
terra les armes que aportaven, cridant a grans 
crits: «O senyor primogènit, e què faren nosal-
tres, mesquins? On t’irem sercar?», e moltes al-
tres maneres de complanta, en tan que promo-
gueren a plorar moltes gents. E, aprés, posaren 
la cota d’armes e la bandera sobre lo cors, e 
l’escut al cap del cors, baix, e, fet açò, comen-
çaren de fer solemne ofici de rèquiem. Dix la 
missa lo reverend bisbe de Vich, e sermonà lo 
reverend mestre Johan Christòfol de Gualbes, 
prior del monestir de preÿcadors de Barchino-
na, lo qual recità molts virtuosos actes del dit 
senyor e animà los pobles en ésser fidelíssimos a 
nostre rey e senyor e en haver bona sperança en 
Déu de haver prest victòria de nostres ene-
michs. E tantost lo sendemà, que fonch dissab-
te, la ciutat féu fer altra bella solemnitat al cors 
del dit senyor en la dita Seu.

Dimarts, a XXV. Nadal.

Dissabte, a XXVIIIIo. Cadaquers. Aquest die se 
reté la vila de Cadaquers a la gent d’armes del 
principat de Cathalunya e·n foragitaren les 
gents del rey Johan, a qui lo traÿdor d’en Johan 
Saquarés, de la dita vila, l’avia prodicionalment 
liurada en dies passats.

 13v Janer del any M CCCC LXXI

Dimarts, primer die de janer. Ninou.

Dijous, a III. Aquest dia s’ic partí mossèn lo ab-
bat, deputat, en Pere Reyó, notari, e en Johan 
Maldà, porter, per anar en Empurdà, per me-
tre·y lo dret de molige e de cabassatge, e per re-
moure lo dret dels III sous per foch qui primer 
se cullia per raó de la guerra. Aquest dia fon 
provehit per los senyors deputats e oÿdors, en 
advocat e assessor de la casa de la Deputació, lo 
honorable misser Anthoni Mijans, licenciat en 

a. a continuació ratllat e posaren-lo o.

1471
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[1471 ] leys, per lo restant temps del corrent trienni e 
per hun altre trienni aprés següent.

 15r Dijous, a XXIIII. Aquest die tornà mossèn Ffran-
cesch Oliver, venint de Gualta.

 15v Dimarts, a XXVIIIIo. Aquest die tornà mossèn 
l’abbat de les parts d’Empurdà e en Johan Mal-
dà, porter, ab ell.

 16r Ffabrer del any M CCCC LXXI

Divenres, primer die de ffabrer. Aquest die en-
trà en Barchinona Thomàs de Sanas, mestre 
d’ostal del senyor rey, lo qual portà letresa del 
dit senyor dreçades als deputats e consell del 
principat de Cathalunya.

Dissabte, a II. Aquest jorn, deprés dinar, partí 
lo discret n’Anthoni Lombard per anar a Caste-
lló d’Empúries.

Dicmenge, a III. Aquest die, deprés dinar, lo dit 
mossèn Thomàs de Sanas, missatger dessusdit, 
explicà devant losb deputats e consell general, 
congragats en la casa de la Deputació, la sua 
creença, qui en sustància contenia que dins 
breus dies ell en persona, o son nét, lo marquès 
del Pont, vendrien en Cathalunya per prose-
guir lur empresa, etcètera.

Dilluns, a IIII. Aquest die, deprés dinar, partí 
mossèn lo abbat, deputat, per anar a la Rocha, 
per fer christià un fill que Nostre Senyor Déu 
havia comenat a mossén Johan Torrelles, se-
nyor del dit castell de la Rocha.

Dimarts, a V. Aquest die tornà mossèn lo abbat 
de la Rocha, on era anat.

 17r Dissabte, a XVI. Aquest die, deprés dinar, entrà 
en Barchinona mestre Pere Fusaller, conseller, 
almoyner e missatger del rey de Ffrança, qui 
portà letra del dit senyor dressada als deputats e 
consellers de Barchinona, e posà al hostal de la 
Flor del Llir.

Dilluns, a XVIII. Comtessa. Aquest die reté la 
ànima a Nostre Senyor Déu la egrègia dona  
Violant de Cabrera, muller relicta del egregi 
don Bernat Johan de Cabrera, comte de Mo-
dica e vezcomte de Cabrera; morí en Barchino-
na, en la sua casa, qui és al carrer dels Mer-
caders.

 18r Dimarts, a XXVI. Carnestoltes.

a. a continuació ratllat portà letres.
b. a continuació ratllat consellers.

 18v Març del any M CCCC LXXI

Dilluns, a IIII. Aquest jorn tornà de Castelló 
d’Empúries lo discret n’Anthoni Lombard.

 22r Abril del any mil CCCC LXXI

Dicmenge, a XIIII. Pasca.

 22v Dissabte, a XX. Berga. Aquest jorn la gent d’ar-
mes del principat de Cathalunya, ensemps ab la 
gent d’armes de Ffrança, entraren per força 
d’armes la vila de Berga e la reduhiren a obedi-
ència del senyor rey; e lo dimarts pus propse-
güent se reté lo castell de la dita vila.

 26r Juny del any M CCCC LXXI

Dicmenge, a II. Sincogesme.

Dilluns, a III. Aquest die caygué per si matexa la 
gran bandera reyal qui stava sobre l’altar major 
de la Seu, la qual hi fonch posada l’any M CCCC 
X per la mort del rey en Martí, e alguns jorns 
aprés hi fonch tornada posar.

Dimecres, a V. Aquest die los enemichs cobra-
ren la vila de Piera. E aquest mateix die lo con-
sell, representant lo principat de Cathalunya, 
ab intervenció de la ciutata de Barchinona, ele-
giren en missatger per anar al senyor rey e per 
dir-li les necessitats de la terra, lo reverend 
mossènb Johan Margarit, bisbe de Gerona.

 26v Dicmenge, a VIIIIo. Dicmenge de la Trinitat.

Dimarts, a XI. Aquest die partí de Barchinona 
lo honorable mossèn Miquel de Canet per anar 
vers Empurdà, per fets seus.

Dimecres, a XII. Bastart. Aquest die, deprés di-
nar, entrà en la ciutat de Barchinona lo il·lustre 
don Johan de Calàbria, fill bestart del il-
lustríssimo don Johan de Calàbria, primogènit 
d’Aragó e de Sicília, de loable recordació. Is-
queren-li a reebre los consellers e deputats, de 
què molts se meravellaren, car no és custum de 
la ciutat exir a fill de rey qui sie bastartc, perquè 
de huy avant podem dir que bona glòria hajen 
totes les antigues e bones serimònies de Barchi-
nona. E vench-se’n a posar al palau reyal, qui és 
prop la Seu.

 27r Dijous, a XIII. Corpus Christi.

Divenres, a XIIII. Aquest any fonch gran anyada 

a. a continuació ratllat la ciutat.
b. a continuació ratllat Bernat.
c. a continuació ratllat jassia.
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[1471 ]de puces e de mosques e flaques messes per tota 
Cathalunya, e foren cominal multitut de legos-
tes e poques fruytes, e gran multitut de lladres 
per tota la terra, així dins com fora ciutat.

 27v Dijous, a XX. Aquest die jurà devant lo altar ma-
jor de la Seu de Barchinona lo il·lustre senyor 
don Johan, loctinent general e nét del se - 
nyor rey. Foren-hi presents los senyors depu-
tats e los senyors consellers de Barchinona, e 
molta gent.

Dicmenge, a XXIII. Aquest die s’ic partí mossèn 
l’abbat, deputat, per anar a Sent Salvador de 
Breda.

 28r Dijous, a XXVII. Aquest die, deprés dinar, tornà 
mossèn l’abbat de Sent Salvador de Breda.

 28v Juliol del any mil CCCC LXXI

Dimarts, a II de juliol. Aquest die tornà mossèn 
Miquel de Canet.

 30r Dilluns, a XXII. Aquest die partí lo discret en 
Pere Reyó, notari, per los senyors deputats tra-
mès al senyor rey per fets del General, ab ins-
truccions.

 30v Dissabte, a XXVII. Aquest die passà d’esta pre-
sent vida Nostre Sanct Pare, papa Pau, en la 
ciutat de Roma, e morí de subet, altres dien 
que morí huyrant.

Dicmenge, a XXVIII. Aquest jorn partí mossèn 
Ffrancesch Oliver, deputat, per anar a Roses e 
altres terres del General, per ço com les galeres 
dels inimichs hi deuen anar, donants ayres que 
hi tenen intil·ligència.

 31v Agost del any mil CCCC LXXI

Divenres, a VIIIIo. Aquest die fonch elegit en 
papa Sixtus Sextus, qui primer solia ésser frare 
menor e cardenal, e havia nom mestre Ffran-
cesch de Rohera, de Sahona.

 34r Setembre del any mil CCCC LXXI

Dimecres, a XI. Aquest die fonch feta crida pú-
blica en la ciutat de Barchinona, de part del  
il·lustre don Johan de Calàbria, loctinent gene-
ral del senyor rey, contenent en efecte que tot-
hom generalment posqués anar, star e tornar, 
ab robes e mercaderies, en Serdenya, Sicília, 
Malta, Nàpols e altres terres ultramarines, sens 
licència e sens bollatí, però que si algú volia 
anar, star e tornar, ab robes o sens robes, en los 
regnes d’Aragó, de València, de Mallorques, 
Manorches e Eviça, que no·y pusquen anar sens 

*

*

*

licència demanada e obtenguda del honorable 
regent la batllia general o d’en Pere Bancells, 
loctinent de mestra racional del senyor rey, o 
del hu d’ells, la qual licència no ha a costar di-
ner ni malla, sinó ço que justament se haurà a 
pagar per dret de segell. Aquest jorn fou acotat 
en Jacme Çafont.

 35v Dissabte, a XXVIII. Aquest die tornà de Ffrança 
lo discret en Pere Reyó, notari.

 36r Octobre del any M CCCC LXXI

Dissabte, a V. Aquest die los consellers de Bar-
chinona manaren als obrers de la ciutat que ten-
cassen a pedre e a morter los portals dels Orps e 
de Sent Daniel, car los altres portals de la ciutat 
ja eren paradats tots, sinó lo portal Nou e de 
Sent Anthoni. E acò·s feya per rahó com lo rey 
en Johan havíem nova que venia ab D cavalls e 
era ja a Golada.

 36v Dimecres, a VIIIIo. Aquest die, ora de tèrcia, 
partiren de Barchinona lo egregi mossèn Johan 
de Torrelles, comte d’Iscle e portantveus de go-
vernador en Cathalunya, e lo magnífich Jacobo 
Galeoto, capità general del senyor rey, trame-
sos per part del senyor loctinent; mossèn Bar-
thomeu Quintana, conseller terça l’any present 
de la ciutat de Barchinona, per part de la dita 
ciutat; e lo reverend frare Miquel Sampsó, de-
putat del General de Cathalunya, per part del 
dit General e del consell, representants lo prin-
cipat de Cathalunya, per anar al castell de Sent 
Pol, qui és dellà la vila de Materó, on devien és-
ser mossèn Johan Ça-riera, capità de la ciutat de 
Gerona, Bertran d’Armendaris, navarro, Pere 
Johan Ferrer e altres capitans de gent d’armes, 
per conferir e comunicar de algunes diferències 
qui eren suscitades entre ells en aquests dies 
proppassats, entra los quals devia ésser lo bisbe 
de Gerona.

Dijous, a X. Aquest die de dijous, a X del corrent 
mes, lo senyor comte d’Iscle, Jacobo Galeoto e 
altres dessusdits tornaren de la vila de Materó, 
on eren anats, per tant com no·y trobaren mos-
sèn Johan Ça-riera, ans en loch de venir aquí a 
comunicar ab los dessusdits donaren (en)ta-
nentb que se’n era anat la via d’Empurdàc per 
socórrer en Palou d’Onyard, gentil hom, lo 
qual, com fonch allà, deyene, trobà que lo
comte de Campobasso l’avia fet degollar, ef 
aprés se sabé com lo dit mossèn Johan Ça-riera 

a. terç interlineat.
b. entanent ... anat interlineat.
c. a continuació ratllat en se dix era anat.
d. d’Onyar interlineat
e. deyen interlineat
f. a continuació dues paraules ratllades i il·legibles.
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[1471 ] era a Hostalrich e no·s volch afrontar ab los des-
susdits ne·s vo(l)ch veure ab ells. Aquest die de X 
de octobre, lo reverend abbat de Ripoll, mossèn 
Jacme Carbó e mossèn Johan Bernat de Mari-
mon, foren elegits per lo senyor loctinent e son 
consell, ensemps ab los consellers de Barchi-
nona e deputatsa, per tornar la via de Materó e de 
Sent Pol, per veure e sentir que volien ne dema-
naven Bertran d’Armendaris, mossèn Johan Ça-
riera, Pere Johan Ferrer e altres capitans qui scol-
taven e havien capitolajat e contractat ab lo rey 
Johan, inimich del principat de Cathalunya. E 
aquest mateix die de dijous, a X, fonch feta crida 
de part del senyor loctinent que, sots pena de 
mort, algú no gosar dir ne parlar res qui fos en fa-
vor del rey Johan, la qual pena no·s puxa comu-
tar en pena peccuniària, etcètera.

 37r Dicmenge, a XIII. Gerona. Aquest die entrà en 
Barchinona un trompeta qui portà letres al se-
nyor loctinent, als consellers e deputats deb 
mossèn Johan Margarit, bisbe de Geronac, les 
quals letres eren sotsscrites de mans ded mossèn 
Johan Ça-riera, cavaller, batle general de Catha-
lunya, capità de Gerona, de Hostalrich e de Sent 
Celoni, e encara senyore..., e encara eren les dites 
letres sotsscrites de mans delsf en Bernat de Se-
nesterra, Bertran d’Armendaris, navarro, Pere 
Johan Ferrer, donzell, domiciliat en Barchi-
nona, de mossèn Bernat Margarit, germà del dit 
bisbe, e de mossèn Jacme Alamany, faent-los a 
saber com ells s’eren dats al rey en Johan e, d’ací 
avant, lo volien haver per rey e senyor. E aques-
tag feren los dessusdits per gran oferta qui·ls 
fonch feta de diners e d’oficis e beneficis que·l 
dit rey Johan los promès, e entre les altres coses 
qui eren stades fermades e jurades en la capitula-
ció feta entre ells, seh diu havia un capítol conte-
nent en efecte que lo dit rey Johan los prometia 
que fins los hagués dat compliment de la dita 
peccúnia, la qual s’avia a partir entre·lls en certa 
manera, que lo dit mossèn Johan Ça-riera s’a-
guési d’Ostalrich, Sent Celoni e Blanes, e Ar-
mendaris, Palafolls e Sent Pol, e així de les altres 
forces que los ditsj tenien. E més volgueren, e 
així·s diu fonch continuat en la capitulació, que, 
durant lo temps d’aquest empanyorament, lo 
dit rey Johan juràs e promatés que nok e açò du-

a. a continuació ratllat elegiren.
b. a continuació ratllat traÿdor.
c. a continuació ratllat lo qual ab tota veritat se pot i des-
prés vàries paraules il·legibles.
d. de interlineat i, a continuació, ratllat dels traÿdors.
e. a continuació una línia ratllada i il·legible.
f. a continuació ratllat traÿdors
g. a continuació ratllat traÿció.
h. se diu interlineat.
i. a continuació una línia ratllada i il·legible.
j. a continuació ratllat traÿdors.
k. a continuació ratllat no entraria en Gerona ne en Em-
purdà, si donchs no venia tot sol ab un page.

ràs tant fins los dessusditsa complidament fos-
sen pagats de lursb argénteos, e que lavors le 
haguessen a restituhir la dita ciutat e altres for-
ces dessusdites. E aquesta letra dessús mencio-
nada ha recòndita e stojada lo discret n’Antho-
ni Lombart, notari e scrivà major de la scrivania 
de la Deputació, dins una capsa de les scriptu-
res sacretes de la dita casa, la qual capsa és feta a 
quatre cayres.

Dilluns, ac XIIII. Sent Cugat. Aquest die de di-
lluns, a XIIII, lo traÿdor mossèn Pere Jacme 
Guàrdia, cavaller, reté al rey don Johan lo mo-
nestir de Sent Cugat de Vallès, del qual l’avien 
fet capità, e los pajesos qui s’eren dins recullits 
e lo pabordra fra Jofre Sorts fonch la olla de 
tota aquesta trahició, lo qual era dins lo dit mo-
nestir. E aquest die començà de ésser asetjada 
la ciutat de Barchinona.

Dijous, a XVII. Sabadell. Aquest die se reté la 
vila de Sabadell al rey don Johan sens colp ne 
costada.

 37v Dilluns, a XXI. Montmoló. Aquest die lo rey Jo-
han, ab la sua gent d’armes, fonch a Montmoló 
e per força d’armes entraren la sglésia, on tro-
baren XVI hòmens qui s’i eren recullits, e lo rey 
Johan féu-ne degollar los XV.

 39r Nohembre del any mil CCCC LXXI

Dimarts, a XII. Palamors. Aquest die se reté la 
vila de Palamors sens alguna força o destret, sinó 
voluntàriament, a les gents d’armes del rey en 
Johan. Missatgers. Aquest die, aprés dinar, se re-
culliren en la nau d’en Ffrancí Setantí los reve-
rend e honorables frare Ponç Andreu, abbat de 
Ripoll, e mossèn Galceran Carbó, ciutadà de 
Barchinona, missatgers trameses a nostre se - 
nyor lo rey Renat per part del principat de Catha-
lunya. E anà-se’n ab ells lo discret en Pere Rayó, 
notari, com a jurat del discret n’Anthoni Lom-
bard, notari e scrivà major de la casa de la Depu-
tació del General de Cathalunya; e en la nit se-
güent feren vela e·s perlongaren de la dita plaja.

 39v Divenres, a XV. Sentència. Aquest die se pu -
blicà la sentència reyal en lo consell del il·lus - 
tre don Johan d’Aragó e de Calàbria, nét e loc-
tinent general del senyor rey en Renat, ab la 
qual foren publicats per bares e per traÿdors 
mossèn Johan Margarit, bisbe de Gerona,  
mossèn Bernat Margarit, germà del dit bisbe, 
mossèn Johan Ça-riera, batle general de Catha-
lunya, Bertran d’Armendaris, navarro, mossèn 

a. a continuació ratllat traÿdors.
b. a continuació una paraula ratllada i il·legible.
c. a continuació ratllat XXV.
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[1471 ]Bernat de Senesterra, mossèn Jacme Alamany e 
en Pere Johan Ferrer, donzell, qui prodicional-
ment, per gran summa de peccúnia e per oficis 
e beneficis que lo rey en Johan los promès, li 
liuraren la ciutat de Gerona, lo castell e vila de 
Hostaslrich, la vila de Sent Celoni, Blanes e al-
tres forces que tenien; fonch scrivà del dit pro-
cés a sentència mossèn Rodrigo Vidal, protho-
notari del senyor rey.

 40r Dimarts, a XVIIIIo. Exilli. Aquest die, hora de 
sol post, lo senyor loctinent manà a mossèn 
Bernat Torel, regent la vagaria de Barchinona, 
ensemps ab lo comte de Pallars e mossèn Huc 
de Copons, algutzir del senyor rey, que pren-
guessen frare Anthoni Pere Ferrer, abbat de 
Montserrat, canceller de la cort del dit senyor 
rey, mossèn Antich Ferrer, algutzir, germà del 
dit abbat, frare Anthoni Alamany, abbat de 
Sent Cugat, en Pere Johan Serra e en Melchior 
Mates, mercader, ciutadans de Barchinona,  
per ço com eren molt suspitosos al stat del se-
nyor rey e de la terra, e que·ls recullissena de 
continent ab la nau d’en Rafel Anglès, qui 
aquesta nit devia partir per anar en Prohença, a 
on los confinaven, e de fet de continent foren 
mesos tots V en la barcha de la dita nau e recu-
llits en aquella, que sol no·ls lexaren anar a lurs 
cases, ne comunicar ab algú ne fer provisió de 
res que haguessen necessari.

Dissabte, a XXIII. Aquest die, III hores passat 
migjorn, fonch feta una crida pública ab trom-
pes e ab tabals, de part del senyor loctinent, la 
qual primer fonch publicada en les scales del 
palau reyal major de Barchinona, e aprés per les 
altres places e lochs públichs de la dita ciutat, 
contenent en efecte com lo dit senyor loctinent 
publicava per bares e per traÿdors mossèn Jo-
han Ça-riera, batle general de Cathalunya, Ber-
tran d’Armendaris, navarro, e en Pere Johan 
Ferrer, donzell, domiciliat en Barchinona, e 
manava les stàtues o semblances de aquells  
ésser rossegades per tota la present ciutat e 
aprés ésser penjats a la cort del vaguer, cap avall, 
fins les persones de aquells se puixen haver e és-
ser exequtades personalment e de fet, proma-
tent ab la dita crida a qualsevol persona qui 
aportara viu e metra en poder del dit senyor loc-
tinent algú dels dessusdits, e encara mossèn Jo-
han Margarit, bisbe de Gerona, mossèn Bernat 
Margarit, germà del dit bisbe, mossèn Jacme 
Alamany, en Bernat de Senesterra, en Palou 
d’Arenys e misser Jacme Taranau, convers, ço 
és, per quascú d’ells dos mília florins; e, si·ls ma-
taran e portaran los caps, per quascun cap mil 
florins; e, si portaran en Ribot de la Vallòria, D 
florins; e, si portaran lo seu cap, CCL florins, 

a. a continuació ratllat de.

faent lo dit senyor loctinent, ara per lavors, re-
missió general a qualsevol persona qui aquells  
o algú de aquells mort o pres metra en mans de 
la senyoria, encara que fos enemich o rebetle, 
manant en lo endemig les semblances de 
aquells, com a traÿdors públichs, ésser pintades 
e posades en IIII parts de la ciutat, ço és, a la 
plaça de Sent Jacme, en Loge, al portal Nou e al 
portal de Sent Anthoni, ab cominació que, sots 
pena de vida, algú no gosàs raura o ensutzar al-
guna de aquelles, e que, d’equí avant, los suc-
cessors de aquells, fins a la terça o quarta gene-
racióa, no pusquen succehir en les heretats lurs, 
com lo dit senyor les se haja confiscades. Més 
avant manà lo dit senyor, ab pena de la vida, 
que quascú qui sabés béns o robes lurs los ha-
gués a denunciar al capità de la guàrdia dins XV 
dies. E, feta aquesta crida, tantost isqueren del 
palau reyal mossèn Johan Ramon Pons, n’Uch 
de Copons e mossèn Anthoni de Vilatorta, ca-
valler, algutzirs del senyor rey, a cavall, ab més 
de CCC fadrins qui anaven primers a peu, cri-
dant: «muyren los traÿdors, muyren los traÿ-
dors», e tantost aprés venien III bèsties de bast, 
qui quascuna rossagava pels peus una stàtua 
oÿmage d’aluda, plena de borra, feta a ymage e 
semblança, ço és, la primera de mossèn Johan 
Ça-riera, la segona de Bertran d’Armendaris e 
la terça d’en Pere Johan Ferrer, e havien-los me-
ses sengles grans bosses al coll per reduir a me-
mòria als miradors

 50v con los dits traÿdors havien feta la dita traÿció e 
venuda la pàtria per diners, e a quascú materen 
una bandera ab senyal de lurs armes, rossagant, 
e axí rossagant foren portats per tota la ciutat. E 
aprés aquestes stàtues foren penjades a la cort 
del vaguer de Barchinona.

 40v Dimarts, a XXVI. Batalla. Aquest die de dimarts, 
a XXVI de nohembre M CCCC LXXI, hora de tèr-
cia, los capitans e gent d’armes qui eren en Bar-
chinona e III o V mília hòmens a peu isqueren 
de Barchinona per anar socórrer XXXX hòmens 
de cavall, los quals los enemichs havien enclo-
sos lo die passat en una torra d’en Montpalau, 
qui és prop Sancta Coloma de Gramanet, vul-
garment appellada la torra Baldovina, e aquí 
hagueren gran conflicte ab los enemichs e gent 
d’armes del rey Johan. E plagué a Nostre Se-
nyor Déu dar la victòria als enemichs, e pren-
gueren-nos IIII capitans e molta gent a cavall, e 
mataren-nos molta gent a peu. E los de la torra, 
qui staven assetjats, trasqueren partit ab los 
enemichs que, posant los cavalls e les armes, los 
lexaren anar. Los IIII capitans nostres qui foren 
presos foren don Dionís de Portogal, Jacobo Ga-
leoto, Manaud de Guerra e Gracià de Guerra.

a. generació interlineat.
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[1472 ] Los presos foren dos germans Sentjusts,  
Ffrancí Setantí, Miquel de Gualbes, Johan Be-
renguer Çapila, mostaçaf, Berenguer de Relat, 
n’Aygaviva, Huguet de Palou, Dalmau de Na-
vell, Johan Ros, fill d’en Ramon Ros, Arnau 
Çabastida, lo fill de la viuda Sos, dos fills d’en 
Guillem Romeu, lo germà de misser Malet, en 
Garau Tallada, de Cervera, e molts altres, axí 
de peu com de cavall. De part dels enemichs 
fonch ferit ab serabatana, en l’ancha, lo traÿdor 
d’en Pere Johan Ferrera. E fonch aquesta bata-
lla lo propdit die de dimarts, dues hores passat 
migjorn, e aquesta hora lo senyor loctinent, lo 
comte d’Iscle, lo comte de Pallars, los conse-
llers, los deputats, lo vici-canceller e molta altra 
notabla gent, axí de peu com de cavall, qui sta-
ven XXXX o L passes fora lo baluard del portal 
Nou, sperans aquí algú qui vengués portant 
bona nova de la victòria que tots speràvem, 
veus on, vangueren a gran galop entorn cent 
hòmens d’armes dels enemichs, qui ja havien 
desbaratats e desconfits, morts e apresonats, la 
major part dels nostres, e acostant-se al portal 
Nou, scassament lo senyor loctinent e los altres 
dessusdits qui allí eren, foren a temps de recu-
llir-se dins lo portal Nou, e los enemichs acos-
taren-se tant que vengueren a dar de les lançes 
al baluard. E axí finí aquesta beneÿta jornada; 
loat sia Déu de tot.

Dimecres, a XXVII. Aquest die, en la nit, fonch 
fet gran eclipsi de luna, la qual tornà molt ne-
gra, e com hac stat axí negra un quart d’ora 
tornà ten vermella com una sanch, e puys cobrà 
sa color.

Dijous, a XXVIII de nohembre M CCCC LXXI. 
Fonch feta crida, ab la qual fonch publicat per 
conestable e capità general lo egregi don Hugo 
Roger, comte de Pallars.

Divenres, a XXVIIIIo de nohembre M CCCC LXXI. 
Se reté la vila de Granollers, sens colp ne costa, 
a les gents d’armes del rey en Johan.

Dissabte, a XXX de nohembre M CCCC LXXI. Es-
sent la ciutat de Barchinona assatjada e los por-
tals de la dita ciutat tots tencats, die que era de 
sent Andreu apòstol, foren elegits en consellers 
de Barchinona Luís Setantí, Romeu Lull, ciuta-
dans, Johan Oliba, mercader, Johan Matheu, 
notari e síndich de Barchinona, Gaspar Coro-
mines, teixidor de llana.

 41v Deembre del any mil CCCC LXXI

Dimecres, a XI. Aquest die començaren de 

a. a continuació ratllat e d’aquell colp morí.
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cessar dea sonar lo seny de les hores de nit, car 
no sonaven sinó de la punta del die clar fins al 
sol post per raó de la ciutat, qui stava asetjada.

 42r Dicmenge, a XV. Matines. Aquest die lo clero 
de Barchinona, per ordinació del senyor locti-
nent e de consell de consellers e deputats, ces-
saren de sonar e de levar-se a matines, per raó 
dels enemichs, qui tenien asetjada aquesta ciu-
tat, e mudaren les matines, que axí com les so-
lien dir a III hores de matí are les han comença-
des a dir al seny de la Avemaria, qui sone 
entrant de nit.

Dimecres, a XVIII. Sancta Maria de Sperança. 
Aquest die, en la matinada, quasi a punta de 
jorn, féu terratrèmol, e en la nit aprés següent 
se viu al cel una gran stela ab grans raigs, len-
sant gran claror en forma no acustumada; Déu 
nos do bons senyals e bona ventura, per sa  
mercè.

 43r Dimecres, a XXV. Nadal.

 44v Janer del any M CCCC LXXII

Dimecres, a XV. Aquest die fonch feta crida 
pública en la ciutat de Barchinona contenench 
en efecte que algú qui venés oli no·l gosàs ven-
dra a més avant de XVI diners lo cortó, e algú 
no gosàs vendra la palla a més de dos sous lo 
quintar, sots certa pena.

Dijous, a XVI. Aquesta nit, e moltes altres nits 
proppassades, fonch vista una stela en lo cel, 
qui exia a X hores de nit e durava fins hora d’al-
ba, lensant grans raigs sobre la ciutat de Barchi-
nona, e exia de la part de levant e signava de 
ponent, tenint tots los raigs d’una part, car de-
traç ne per costats no·n tenia, ans los tenia tots 
devant, segons açí dessús és figurada. E en 
aquests dies stava asetjada per mar e per terra la 
ciutat de Barchinonab per les gents del rey Jo-
han. E aprés successivament, les altresc nits 
aprés següents, fonch vista per lo contrari, ço 
és, que exia de les parts de ponent e lançava sos 
raigs vers levant.

 46v Ffabrer del any mil CCCC LXXII

Dimarts, a XI. Carnestoltes. Aquest die e molts 
altres dies atraç s’ic venia en Barchinona la  
lliura del moltó a dos sous, e la lliura del bou a 
XX diners, la lliura de les candeles de ceu a 
VIIIIo diners, e lo quartó del oli a XVIII diners, e 
d’açò eran occasió les gents d’armes del rey en 

a. de sonar interlineat.
b. a continuació ratllat per lo rey.
c. a continuació ratllat di.
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[1472 ]Johan, qui·ns tenien assetjats per terra e per 
mar ab galeres.

 47r Dijous, a XIII. Sent Boy. Aquest die los alacayos 
del rey Johan prengueren lo campenar de la vila 
de Sent Boy e aprés hagueren la vila.

Dissabte, a XV. Camp clos a ultrança. Aquest 
die entraren e·s combateren en camp clos, de-
vant la porta de la Dreçana, lo noble don Jayme 
d’Íxer, aragonès, e lo noble mossèn Rafel de 
Sentjordi, peamuntès; e lo senyor loctinent, 
qui·ls tenia la plaça segura, pus hagueren corre-
gudes les lançes e matien ja les mans a les spa-
ses, pres so e féu-los amichs.

 48r Dissabte, a XXVIIIIo. Any de baxest.

 49v Març del any mil CCCC LXXII

Dilluns, a XVI. Crida. Aquest die fonch feta 
crida pública ab dos parells de trompetes, de 
part del senyor loctinent, en la ciutat de Barchi-
nona, contra l’oficial e vicaris ecclesiàstichs e 
contra los canonges del Capítol de la Seu de 
Barchinona, qui en aquests dies proppassats ha-
vien lensat l’antradit contra lo vici-canceller, 
contra misser Matheu Cases, misser Baltasar 
Çavila e misser Ffrancesch Malet e altres del 
consell del dit senyor loctinent, qui la setmana 
propassadaa havien scanyats, dins la presó del 
vaguer, mossèn Johan Ferrer, canonge de Sen-
tana; e aprés que·l hagueren scanyat, posaren-lo 
a la plaça del Rey, e en Bernat Rovira e en Garau 
Roig, grandíssims e famosos lladres, e aquests 
dos derrer anomenats, aprés que·ls hagueren 
scanyats, penjaren per les retxes de la cort avall. 
E fonch aquesta crida causada e publicada ab 
moltes paraules fort injurioses e de gran càrrech 
e ab molts oprobis contra los dessusdits ecclesi-
àstichs, contanent en efecta que, d’ací avant, 
algú no pach censos, censals, morabatins o 
qualsevulla altra manera de rendes que fassen 
als dessusdits o a algú d’aquells, ne si tenen al-
guns béns mobles lurs o altres qualsevol coses, 
que aquelles los detenguen, sots pena de D flo-
rins e encara d’altra pena, a arbitre del senyor 
loctinent exequtadora. E, ultra aquesta crida, 
lo dit senyor loctinent tramès a dir per mossèn 
Copons, algutzir, a mossèn Figueres, a mossèn 
Vila e a mossèn Payrób, canongesc, que dins 
spay de dues hores qui començassen tantost a 
córrer, se isquessen de Barchinona, sots pena 
de perdra la vida e los béns.

Dimarts, a XVII. Aquest die, en la nit, tornaren 

a. a continuació ratllat ha.
b. a continuació una paraula ratllada i il·legible.
c. canonges, que dins interlineat.

**

a sonar lo gran seny de les hores del campa - 
nar de la Seu, lo qual havia cessat sonar de  
nits, dea XI de deembre proppassat fins huy, 
per rahó com la ciutat de Barchinona stava 
asetjada per les gents d’armes del rey don  
Johan.

 50v Dijous, a XXVI. Aquest die, que era Dijous 
Sanct, hora de mijanit, mossèn Ffrancesch  
Oliver, deputat del General e capità de la vila 
de Roses, la qual vila stava asetjada e molt  
streta per lo rey Johan e per ses gentsb...

Dissabte, a XXVIII. Roses. Aquest die se reté la 
vila de Roses al rey en Johan, sens colp ne  
costada, sinó per pròpria viltat dels habitants  
en la dita vila.

Dicmenge, a XXVIIIIo. Pasca.

 51r Abril del any M CCCC LXXII

Dissabte, a IIII. Batalla. Aquest die, a punta 
d’alba, lo egregi comte de Campobasso, ca - 
pità general del senyor rey, mosse de la  
Barge, Gaspar Cossa, Bofillo de Judice e Cap-
det Remonet, ab CCCC de cavall e DC hòmens 
de peu, feriren sobre lo camp del rey Johan,  
qui stava sobra la vila de Peralada, e aquella  
tenia asetjada ab DC cavalls e ab molta gent de 
peu, e desbarataren-lo e feren-lo fugir en gipó  
e ab una pellissa, que no fonch a temps a ver- 
tir-se; prengueren-li CCC rocins e molts cava-
llers, e robaren-li tot lo camp e feren-lo recu- 
llir dins la vila de Ffigueres.

 52r Dimecres, a XV. Elecció. Aquest die los depu-
tats e oïdors de comptes se enclogueren en la 
cambra del consell de la casa de la Deputació e 
elegiren en deputat, per lo braç reyal, en loch 
d’en Ffrancesch Oliver, deputat, qui lo Dijous 
Sanct proppassat sec penjà en la vila de Roses, 
lo honorable mossèn Johan Bonet, ciutadà de 
Tortosa.

Dijous, a XVI. Aquest dia prestà lo jurament 
acostumat lo dit mossèn Johan Bonet.

 52v Divenres, a XXIIII. Serrià e Pedralbes. Aquest 
dia lo traÿdor d’en Garau de Sarrià, ab alguns 
alacayos, se mès e·s féu fort al campanar de  
Sarrià en favor del rey Johan. E aquest mateix 
jorn en Garau d’Esplugues, donzell, qui ja era 
de voluntat del dit rey Johan, sens fer traÿció, 

a. de interlineat.
b. a continuació ratllat temptat per lo diable, inimich de hu-
mana natura, se penjà per lo coll ab una corda de pou dins 
un corral de la dita casa; el ratllat sembla posterior.
c. se penjà interlineat, damunt de fonch sacanyat en lo 
ratllat.

*
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[1472 ] se mès ab XII alacayos e·s féu fort al campanar de 
Pedralbes.

 53r Dissabte, a XXV. Sent March.

Dijous, a XXX. Montserrat. Aquest die, en la nit, 
los qui tenien lo monestir e lo castell alt de 
Montserrat se reteren a les gents del rey don 
Johan, faent parès que·ls havien scalats e que 
no·y havien poscut al(t)re fer, per cobrir lur 
traÿció.

 54r Maig del any mil CCCC LXXII

Divenres, a VIII. Aquest die fonch pres un cor-
reu que·l rey Johan, qui era en les parts d’Em-
purdà, trematia a Vilafrancha de Penedès, a 
Martí d’Engulo, capità per lo dit rey de la dita 
vila, dient-li com havia reebudes ses letres ab 
què li demanava que·ls socorragués de forment, 
e que de present no·n havia, però que de die en 
die ne sperava una nau de Sicília, e que, de con-
tinent que fos juncta, ell lo socorraria; e, si en 
l’endemig li venien vitualles entre mansa, [...] 
ho prengué e s’o atur tot.

 54v Dimecres, a XIII. Pedralbes. Aquest die lo egre-
gi comte de Pallars, capità, ab certa gent d’ar-
me de cavall e de peu, anà al monestir de Pe-
dralbes e materen foch al campanar, on s’eren 
enfortits una flota dels enemichs, e cremaren-
n’i dos o tres e mataren-n’i hu e apresonaren-hi 
lo fill de mossèn Bernat Splugues, qui era capi-
tà llur, e XXXIII altres hòmens de peu.

Divenres, a XV. Serrià. Aquest die fonch cobra-
da la sglésia e campanar de Sarrià, on s’ere en-
fortit lo traÿdor en Garau de Serrià, gentilhom, 
ab alguns hòmens de peu, en favor del rey don 
Johan; penjaren-hi dos hòmens, ço és, un pa-
gès de la parròquia apellat en Pastaller e un bar-
ber de Sarrià. E lo sendemà, que fonch disabte 
de Sincogesma, fonch scorterat lo dit Garau de 
Serrià en la plaça del palau de senyor rey, en 
Barchinona.

Dicmenge, a XVII. Sincogesma.

 55v Dimarts, a XXVI. Aquest jorn, deprés dinar, 
fonch scorterat en Pere Vermell, pagès del Prat 
de Llobregat, per ço com havia trahida la vila 
de Sent Boy e l’avia liurada en mans dels ene-
michs per lo rey Johan.

Dijous, a XXVIII. Corpus Christi.

Divenres, a XXVIIIIo. Sellent e Sentpedor. 
Aquest die se reteren a les gents del rey don Jo-

a. a continuació dues línies ratllades i il·legibles

*

*

han les viles de Sellent e de Sentpedor. Aquest 
die se seguiren moltes males noves e hac gran 
remor en la audiència del senyor loctinent en-
tre misser Gaspar Vilana, vici-canceller del se-
nyor rey, de una part, e misser Johan Ros, advo-
car fiscal del dit senyor, de la part altra, e·s 
levaren abduy d’enpeus e·s afferraren l’u ab l’al-
tre dient-se moltes paraules injurioses, e lo dit 
vici-canceller cridà «resistència». E en aquest 
temps se pot dir, ab tota veritat, que lo porch 
anava per la cuyna e en Barchinona no·y havia 
rey ne ych havia punt de justícia.

 56r Juny del any M CCCC LXXII

Dilluns, primer die de juny. Censals. Aquest 
die començà de sassar de pagar les pensions 
dels censals la ciutat de Barchinona, per ço com 
les imposicions que cullia li eren molt diminuï-
des per raó del setja que lo rey Johan, o les sues 
gents d’armes per ell, tenien bé ha passats VIII 
meses, sobre la ciutat de Barchinona.

 57r Dicmenge, a XIIII. Vich. Aquest die se dix en 
Barchinona com mossèn Johan Pere de Vilade-
many, cavaller, capità, e los consellers e consell 
de la ciutat de Vich havien capitolajat ab lo rey 
don Johan e li havien promès liurar-li la ciutat, 
si donchs dins certs dies no eren socorreguts de 
cert gran nombre de gent d’armes. E, aprés, 
per obra fonch vist que li reteren la dita ciutat.

Dimecres, a XVII. Manresa, Aquest die lo ca-
nonge Planella, apòstetaa, capità de Manresa, 
reté la ciutat als enemichs, ço és, a les gents del 
rey Johan, e foren reebuts ab gran alagria per 
los pobles de la dita ciutat, e lo sendemà, que 
fonch dijous, feren gran festa e anaren ballant 
per totes les places e carrers de la ciutat.

 57v Dicmenge, a XXI. Aquest die, ans d’ora de di-
nar, foren mesos en la presó en Ramon de Pla-
nella, donzell, algutzir del senyor rey, en Pere 
de Planella, mossèn Johan Albertí, cavaller de 
Mallorques, Johan Spanó, argenter, e en Bor-
rodà, fuster.

Dimarts, a XXIII. Castelló d’Empúries. Aquest 
die vench nova en Barchinona com lo traÿdor 
d’en Domingo Comte, de Castelló d’Empúri-
es, abb alguns altres havien trahida la dita vila e 
aquella havien liurada als inimichs, e fonch dis-
sabte proppassat com la liuraren.

Dimecres, a XXIIII. Senct Johan.

a. apòsteta interlineat
b. ab alguns altres interlineat.
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[1472 ] 59r Juliol del any mil CCCC LXXII

Dimecres, a VIII. Aquest jorn, en la nit, tornà al-
tra vagada cessar de sonar lo seny de les hores, 
axí que no sonava sinó de die, per raó com en 
aquest temps la ciutat de Barchinona stava as-
setjada per lo rey en Johan, per mar e per terra.

 59v Dimarts, a XIIII. Ffuster. Aquest die mossenyors 
los deputats provehiren en March Çafont, fus-
ter, del ofici de fuster del General, lo qual ofici 
vaccava per mort d’en March Çafont, fuster, 
pare del dit March.

Dimecres, a XV. Ffonts. Aquest die les gents 
d’armes del rey Johan, qui tenien assetjada la 
ciutat de Barchinona, trencaren les aygues de 
les fonts qui entren en Barchinona, per ço que 
no·ns en posquessem servir per rentar bugades, 
car l’ayga del rech dels molins era ja stada leva-
da grans dies ha.

 60r Dijous, a XXIII. Socors de mar. Aquest die, a 
punta d’alba, stant la ciutat de Barchinona aset-
jada per mar e per terra bé havia VIIIIo meses 
passats, despalagaren, XV milles sobre lo cap de 
Lobregat, X fustes armades, ço és, dues naus 
groçes, III balaners, III galeres, una gran ga-
leassa e una galiota de XXII banchs, carregades 
de forments, de carnselades, d’olis, formatge-
ries e d’altres vitualles, qui venien de Proença 
per socórrer la dita ciutat, de la qual armada 
fonch capità, per nostre senyor lo rey Renat, 
mossèn de Pernays. E aquesta hora matexa fo-
ren tantost a la vela IIII naus, IIII galeres e una 
galiota de rey Johan, qui grans dies ha staven en 
la dita plage, que no ich lexaven entrar fusta al-
guna. E, com veren la nostra armada volentera, 
les lexaren entrar. E aquest die les dites fustes 
nostres prengueren un balaner dels enemichs 
carregat de vitualles, qui exia de Terragona e ve-
nia per provehir les lurs fustes, e donà en mans 
de la nostra armada, e axí fonch pres; e, com 
vench a posta de sol tota la nostra armada, ab 
gran alagria surgiren en la plaja de Barchinona, 
veent e mirant-ho d’un gran troç luny les III ga-
leres dels enemichs, com les III naus lurs, ten-
tost com veren la nostra armada, feren vela e 
se’n anaren. E fonch fet gran Te Deum lauda-
mus en la Seu e hac molta alegria per tota la 
ciutat.

 60v Dicmenge, a XXVI. Aquest die los inimichs 
prengueren la torra de Montjuhic, a gran culpa 
d’aquells bèsties qui la tenien.

 61v Agost del any mil CCCC LXXII

Dissabte, a VIII. Pere Ballaster. Aquest die passà 
d’esta present vida en Pere Ballaster, qui era  

*

*

hu de les guardes de la bolla de plom e segell  
de cera del General de Cathalunya en la taula de 
Barchinona.

Dimecres, a XII. Johan Mayans. Aquest die, en 
la nit, se recullí ab la galeassa de Ffrança, qui 
se’n tornava en Prohença, lo discret en Johan 
Mayans, notari, lo qual era tramès al senyor pri-
mogènit, qui era vers les parts de Burgunya, 
per part del principat de Cathalunya.

 62v Dilluns, a XXIIII. Sent Barthomeu. Tala de vi-
nyes. Aquest die lo rey en Johan, qui tenia la 
ciutat de Barchinona asetjada per mar e per ter-
ra, començà de fer talar les vinyes e tallar los 
arbres del territori per ço com no·ns volien do-
nar a ell.

 63r Dimecres, a XXVI. Bisbe de Sis. Aquest die 
vench al portal de Sent Anthoni un bisbe ab  
un porter, acompanyat d’algunes gents, e volia 
entrar en ciutat, dient que aportava letres als 
consellers de Barchinona; fonch-li respost que 
se’n anàs en bona hora, que no podia entrar ne 
volien pendre ses letres. E lo porter, qui par-
lava en persona sua, replicà que prenguessen 
les letres que portava. A la fi, aprés de moltes 
rahons, fonch conclòs que no li obrissen ne·l 
scoltassen, pus ans li digueren que se’n tornas-
sen atraç sinó que·ls tirarien ab ballesta. E 
açò·s féu per dubte que lo dit bisbe no vengués 
tramès per part del cardenal bisbe de València 
ea legat de nostre Sanct Pare, qui era fort afec-
tat al rey don Johan, e era a Pedralbes ab lo dit 
rey.

 64v Setembre del any mil CCCC LXXII

Dicmenge, a XIII. Comte de Pallars. Aquest 
die lo comte de Pallars, sentint que lo senyor 
loctinent ab son consell e los consellers de Bar-
chinona ab lo vaguer lo volien pendre, vench  
al palau reyal e suplicà lo dit senyor loctinent 
que li plagués dar un apertament en lo dit pa-
lau, on ell se metés e, de fet, li fonch dada una 
cambra ab cert apertament, on ell se mès. E 
açò·s féu per ço com fonch inculpat per alguns 
que havia intel·ligència ab lo rey en Johan e ab 
son oncle, lo comte de Prades, e que·s letrajava 
ab ells. Eś veritat que d’açò lo dit comte se scu-
sava. Foren dades XII gardes, ço és, III ciuta-
dans, III mercaders, III artistes e III manestrals. 
Los ciutadans foren en Pere Çestrada, Arnau 
Pol e Baltasar de Gualbes; los mercaders foren 
n’Aulaguer Lunes, Johan Viastrosa e en Mi - 
quel Marquès; los artistes foren Johan Foga - 
sot, notari, Johan Alzina, spacier, e en Miquel 
Vicens, barber; los manestrals foren en Bar-

a. e ... Pare interlineat.
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[1472 ] thomeu Moner, argenter, Barthomeu Torres, 
ferrer, e n’Asteve Guitart, bayner.

Divenres, a XVIII. Balaner. Aquest die, ans 
d’ora de dinar, se levà a féu vela en la plaja de 
Barchinona un balaner d’un cossari florentí 
vulgarment apellat lo Papera, qui havia porta-
des vitualles en Barchinona, e les naus e galeres 
del rey Johan tenien-lo asejat, e quant veren 
que havia feta vela, de continent se levaren e 
anaren-li detraç dues naus e III galeres, e lo se-
gon jorn les naus perderen-lo de vista e les gale-
res aconseguiren-lo e donaren-li gran combat, 
però no·l pogueren entrar, ans los del balaner 
los mataren III hòmens e·ls ne nafraren en sus 
de XXXX. E axí se’n tornaren les galeres en la 
plaja, ben carafaxades e ab los sperons de proa 
trancats.

 65r Dicmenge, a XX. Balaner. Aquest die se per-
longà de la plaja de Barchinona un altra balaner 
qui havia portades vitualles, e anaren-li detraç 
dues galeres del rey Johan, e lo balaner scapà’ls.

Dijous, a XXIIII. Comte de Pallars. Aquest die, 
entrada de nit, se’n anà lo comte de Pallars, ab 
VI o set de cavall e XII de peu. E açò féu per ço 
com la ciutat de Barchinona lo perssaguia, per 
ço com era delat que volia liurar la ciutat de 
Barchinona al rey don Johan. E axí fonch dit 
aquest die en lo Consell de Cent Jurats e afer-
mat que del mes d’abrila proppassat ençà se ma-
nava lo tracte.

 66v Octobre del any mil CCCC LXXII

Dimecres, a VII. Aquest die tornà de Prohença 
lo discret en Pere Rayó, notari, lo qual era anat 
per scrivà ab los embaxadors tramesos al senyor 
rey per part del principat de Cathalunya. E és 
veritat que com se’n anà tenia la barba negra e 
ara, com és vengut, la té blancha.

Dijous, a VIII. Aquest die, al fil de la mijanit, se 
celebrà Consell de Cent Jurats, a on, inter ce-
tera, fonch deliberat tornar a obediència del se-
nyor rey en Johan.

 67r Dissabte, a XVII. Aquest dia entrà en la ciutat de 
Barchinona, ab gran gala e triunpho, lo excel-
lentíssimo senyor lo senyor rey don Johan, be-
naventuradament regnant, ab certa capitulació 
entre la sua majestat e la dita ciutat feta. E la se-
güent nit foren fetes per tota la dita ciutat grans 
alimares e los dos vespres aprés següents, en la 
qual primera nit lo dit senyor rey, ab molta ale-
gria, cavalcà ab VII o VIII per la dita ciutat mi-

a. a continuació ratllat ençà.

rant les dites alimares, la qual cosa fou per los 
tots presa a grandíssima benignitat e humani-
tat; Nostre Senyor Déu li do longua vida [...].

 67v Dissabte, a XXIIII. Aquest dia, per lo matí, co-
mençaren a seure en lo consistori, ensemps ab 
los deputats e oÿdors demunt nomenats, los re-
verend e noble don Guillem Ramon de Mun-
cada, prior de Tortosa, mossèn Johan Jordà, 
ciutadà de Tortosa, deputats; mossèn Johan 
Olivo e misser Pere Boquet, dos dels oÿdors de 
comptes.

 68r Dicmenge, a XXV. Aquest dia vench en lo con-
sistori mossèn Luís d’Ivorra, oÿdor.

Divenres, a XXX. Aquest dia partí mossèn l’ab-
bat de Sant Salvador, deputat, per anar al seu 
monastir.

 68v Nohembre del any mil CCCC LXXII

Dimarts, a III. Aquest dia entrà en Barchinona 
lo reverend abbat de Ripoll, venint de Pro-
hença.

Dijous, a V. Aquest dia tornà mossèn l’abbat de 
Sant Salvador.

 70v Dilluns, a XXX. Sent Andreu. Consellers. 
Aquest die foren elegits en consellers dea Bar-
chinona mossèn Pe(re) Johan de Senctcliment, 
mossèn Pere Çestrada, ciutadans, Bernat Ponç-
gem, mercader, Gabriel Leopard, spacier, e Jo-
han Armant, manescal. Aquest dia partí per 
anar en Leyda lo honorable misser Anthoni 
Berdaxí, advocat.

 72v Deembre del any M CCCC LXXIIb

Diluns, XXI. Aquest dia partí mossèn Miquel de 
Canet, oÿdor de comptes, per anar en Em-
purdà, per fets seus.

Dimarts, XXII. Aquest dia partiren mossèn Luís 
d’Ivorra e misser Pere Boquet, oÿdors de comp-
tes, per anar per lurs fets la via d’Urgell.

Dijous, XXIIII. Aquest die partí mossèn lo abbat, 
deputat, per anar en Empurdà, per fets seus.

 73r Divenres, a XXV. Nadal.

a. de Barchinona interlineat
b. en l’assentament corresponent a dimecres, dia II de desem-
bre, es llegeix borrat Aquest die en Johan de Maldà, porter 
dels deputats en [...] gons diu, [...] massa d’argent, la qual te-
nia per los dits deputats, en [...] Gardunyo, porter castellà, 
dient [...] ayen a portar massa d’argent e, d’aquí avant, no 
volch anar portar la dita massa devant los deputats.
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Digmenge, a X. Aquest dia tornà mossèn Canet 
d’Empurdà.

Diluns, a XI. Aquest dia partiren lo senyor prior 
de Moncada e mossèn Johan Jordà, deputats, 
per anar per lurs fets a Tortosa.

 74v Dimecres, a XIII. Aquest dia partí mossèn Canet 
per anar en Empurdà, per sos fet.

 75v Divendres, a XXVIIIIo. Aquest dia tornà mossèn 
l’abbat, deputat, de les parts d’Empurdà.

 76v Ffabrer del any 
mil CCCC LXXIII

Dimarts, a VIIIIo. Aquest jorn tornà de les parts 
de Burgunya lo discret en Johan Mayans, nota-
ri, qui era stat tramès per part del principat de 
Cathalunya.

Dimecres, a X. Aquest jorn tornà de les parts de 
Prohença lo honorable mossèn Galceran Car-
bó, lo qual era anat per afers del principat de 
Cathalunya.

Dijous, a XI. Aquest dia tornà misser Pere Bo-
quet de Cervera, on per fets seus ere anat.

Divenres, a XII. Aquest dia tornà mossèn Ca-
net, oÿdor de comptes, de les parts d’Empurdà.

 77r Dimecres, a XVII. Aquest dia lo senyor prior de 
Tortosa, deputat, tornà en Barchinona.

Dissabte, a XX. Aquest dia partí mossèn Johan 
Bonet, deputat, per anar a Tortosa, per sos fets.

 77v Dimarts, a XXIII. Aquest die partí lo senyor pri-
or de Tortosa per anar a Tortosa, per sos fets 
propris. Aprés se sabé que no era anat a Torto-
sa, mas en Rosselló.

Divenres, a XXVI. Aquest dia tornà mossèn Jor-
dà, deputat, de Tortosa, on ere anat per fets 
seus.

Dissabte, a XXVII. Aquest dia partí mossèn l’ab-
bat, deputat, per anar vers Empurdà, per fets 
seus.

 78r Març del any M CCCC LXXIII

Dimarts, a II. Carnestoltes.

Dimecres, a III. Aquest jorn tornà lo senyor 
prior, deputat, de Perpenyà, on ere anat al se-
nyor rey, per fets seus propris.

1473  78v Dicmenge, a VII. Aquest dia tornà lo reverend 
abbat de Sant Salvador, deputat.

Dilluns, a VIII. Almoyna. Aquest die se tornà 
obrir e donar la elmoyna als pobres en la casa 
de la karitat de la Seu de Barchinona, la qual 
havia stat tencada entorn un any ha passat, e no 
s’i dave res, per rahó de la guerra qui era en lo 
principat de Cathalunya, e la major parts de les 
rendes s’eren perdudes.

Divenres, a XII. Aquest dia partí mossèn Miquel 
de Canet, oÿdor, per anar a Perpenyà, apor-
tant-hi III mília lliures per sou, e ab ella se’n anà 
n’Anthoni Ferran, notari dels Prats del Rey, 
com a jurat substituït d’en Anthoni Lombard, 
scrivà major del General.

 79r Dissabte, a XIII. Aquest dia tornà mossèn Johan 
Bonet, deputat, de Tortosa, on ere anat. 
Aquest dia tornà d’Urgell mossèn Luís d’Ivor-
ra, oïdor de comptes.

 81v Abril del any M CCCC LXXIII

Dimecres, a XIIII. Aquest die vench de Rosselló 
mossèn Miquel de Canet, oÿdor de comptes, e 
ab ell n’Anthoni Ferran, notari.

Digmenge, a XVIII. Pascha.

 82r Dimarts, a XX. Aquest dia partí lo senyor prior, 
deputat, per anar bers lo senyor rey a Perpenyà, 
ab certa potestat e instruccions, e ab ell se’n anà 
n’Anthoni Ferran, notari. Aquest dia partí 
mossèn Johan Bonet, deputat, per anar vers 
Tamarit, per fets seus.

Divenres, a XXIII. Sent Jordi.

Dissabte, a XXIIII. Aquest dia tornà mossèn Jo-
han Bonet, deputat, de Tamarit.

 82v Dicmenge, a XXV. Aquest dia partí mossèn Luís 
d’Ivorra per anar vers Cervera. Aquest dia tor-
nà n’Anthoni Ferran, notari, qui ere anat ab lo 
senyor prior, deputat.

 83r Maig del any M CCCC LXXIII

Dilluns, a III. Aquest dia partí mossèn Johan 
Jordà, deputat, per anar vers Terragona e Tor-
tosa ab certa potestat e comissió, e ab ell se’n 
anà lo honorable en Johan Solsona, notari.

 83v Dissabte, a VIII. Aquest dia tornà mossèn Luís 
d’Ivorra de Cervera.

a. ell interlineat.
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[1473 ]  84r Digmenge, a XVI. Aquest die s’ic partí mossèn 
Luís d’Ivorra per anar a Perpenyà, per servey 
del senyor rey.

 84v Divendres, a XXI. Aquest die tornà de Tortosa 
mossèn Johan Jordà, deputat.

 85r Dimecres, a XXVI. Aquest dia partí mossèn 
Foxà, oÿdor, per anar la via de Empurdà, per 
fets seus.

Diluns, a XXXI. Aquest dia entrà en Barchinona, 
a les VI hores deprés dinar, lo excel·lentíssimo 
senyor don Fferrando, rey de Sicília, príncep de 
Castella, primogènit e governador general 
d’Aragó, venint de Castella, e ab la sua excel.
lència molta notabla gent de Castella e d’Ara-
gó. Entrà per lo portal de Sant Anthoni fins al 
portal de la Bocaria, e per la Rambla avall, e per 
lo Dormidor de Frares Menors passà per lo car-
rer Ampla e per los Cambis, e per lo carrer de 
Muncada fins a la capella d’en Marcús, e per la 
Bòria e a la plassa del Rey, e descavalcà a la Seu, 
qui bellament ere ornada, on féu oració, e aprés 
se’n muntà al palau reyal, en lo qual fa la sua 
residència.

 85v Juny del any M CCCC LXXIII

Dimarts, primer de juny. Aquest dia tornaren 
de Rosselló lo senyor prior, deputat, e mossèn 
Luís d’Ivorra, oÿdor de comptes.

Dissabte, a V. Aquest dia tornà de Empurdà 
mossèn Foxà, oÿdor de comptes.

Digmenge, a VI. Sincogesma.

 86v Digmenge, a XIII. Aquest jorn partí lo senyor 
prior, deputat, per anar en Empurdà, ab comis-
sió de sos condeputats de manlevar peccúnies. 
Aquest matex jorn partí lo reverend abbat de 
Sant Salvador, deputat, per anar en Empurdà, 
ab comissió de sos condeputats de manlevar 
peccúnies.

Dijous, a XVII. Corpus Christi.

 87r Dissabte, a XIXo. Aquest dia tornà mossèn l’ab-
bat de Sant Salvador, deputat, d’Empurdà. 
Aquest dia partí mossèn Canet per anar la via 
de Agualada, per fets seus.

Diluns, a XX. Aquest dia tornà mossèn Canet de 
Agualada. Aquest dia, a punta de sol, venint 
hun carruatge de vitualles de Elna a Perpenyà, 
ab LX ginets del senyor rey, isqueren del camp 
dels francesos passats C hòmens d’armes e 
molts archers, e desbarataren lo dit carruatge, 
qui ja prop la dita vila de Perpenyà ere, la qual 

cosa por lo senyor rey sentida, encontinent is-
qué de la dita vila alguna gent d’armes e pe-
hons, e feriren en ells talment que·ls meteren 
en fuyta e·ls derrotaren, matant e encalçant 
aquells fins a les lurs tendes e camp. Moriren-hi 
dels francesos circa C, los més dels quals eren 
hòmens d’armes, e foren-hi presos molts, entre 
los quals és mossèn Dular [...], gran capità del 
rey de Ffrança, mossèn d’Armenyac e molts al-
tres grans hòmens francesos; e dels nostros 
morí hun fill de mossèn Pere de Rocabertí e 
hun ginetari o hun pehó. E axí la valent cavalle-
ria del senyor rey levà lo camp e reportà gran 
glòria e reputació del dit acte.

Dimecres, a XXIII. Aquest die, deprés dinar, 
partí lo senyor rey de Sicília, primogènit del se-
nyor rey, ab la gent d’armes devall scrita, de 
Castelló d’Empúries, per passar en Roselló, e 
aquella nit, que era vigília de sant Johan, se 
aleujà al peu de la muntanya, ço és, entre lo 
monastir de Sant Quirch de Colera e la vila de 
Sant Climent e de Rabós e altres lochs circum-
vehins.

Dijous, a XXIIII. Aquest dia lo dit senyor rey de 
Sicília, fill primogènit del senyor rey, partí de les 
parts dessusdites e entrà en Rosselló, ço és , a 
Elna, ab M CC de cavall o entorn, entre gent 
d’armes e cavellers de la gineta, e molts pehons, 
per anar contra la gent francesa qui en gran 
nombre molts dies havie staven attendats prop 
la vila de Perpenyà, on la majestat del senyor rey 
ab molt nobla e bella cavellaria de gent d’armes 
e ginets ere, stant contra los dits francesos. E, 
sentints los dits francesos la venguda del dit se-
nyor rey e primogènit, e redubtants no·ls succe-
hís algun gran inconvenient, lo matex dia de 
sant Johan per lo matí se levaren del loch molt 
fort on staven e molt valejat tenien, e se’n ana-
ren al loch de Canet, qui per ells se tenie.

 87v Digmenge, a XXVII. Aquest dia partí mossèn 
Canet per anar la via de Gerona, per fets seus.

 88r Juliol del any M CCCC LXXIII

Dimarts, a VI. Aquest dia tornà mossèn Canet 
de les parts de Gerona.

 89r Divendres, a XVI. Aquest dia tornà lo senyor 
prior, deputata.

 89v Diluns, a XVIIIIo. Aquest dia tornà mossèn Foxà 
de les parts d’Empurdà.

a. en l’assentament corresponent a dissabte, dia XVII, es llegeix 
bor rat Aquest dia partí mossèn Canet per anar [...], per fets 
seus.
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[1473 ] 90v Agost del any M CCCC LXXIII

Dimecres, a IIII. Aquest jorn partiren lo senyor 
prior de Muncada, deputat, e mossèn Luís d’I-
vorra, oÿdor, per anar vers Perpenyà, havent 
càr rech lo dit mossèn Luís de paguar lo sou a la 
gent d’armes, e ab ell anà n’Anthoni Ferran, 
notari, per pendre les mostres e les àpoques 
dels paguaments.

Divendres, a VI. Aquest dia partí misser Pere 
Boquet, oÿdor, per anar vers Urgell, per sos ne-
gocis.

 91v Divendres, a XIII. Aquest jorn partí mossèn 
l’abbat de Sant Salvador per anar la via de Ro-
ses, ab certa comissió e potestat de sos conde-
putats de manlevar.

 92r Dijous, a XVIIIIo. Aquest dia entrà en Bar-
chinona lo excel·lentíssimo senyor rey de Sicí-
lia, primogènit, venint de les parts de Te-
rragona.

Digmenge, XXII. Aquest dia tornà misser Pere 
Boquet, oÿdor, de les parts d’Urgell.

Diluns, a XXIII. Aquest dia lo dit excel·lentís-
simo rey de Sicília, primogènit, partí de Bar-
chinona, tirant la via de València e d’Aragó per 
tenir Cortsa.

 93r Setembre, any M CCCC LXXIII

Diluns, a VI. Aquest dia tornà mossèn l’abbat 
de Sant Salvador.

 94r Divendres, a XVII. Aquest jorn partí mossèn 
l’abbat per anar la via d’Empurdà.

Dissabte, a XVIII. Aquest dia partí mossèn Ca-
net, oÿdor, per anar la via de Manresa, per fets 
seus.

a. a continuació, els assentaments corresponents a dijous, dia 
XXVI, i a dilluns, dia XXX, borrats i il·legibles

 94v Dimecres, a XXII. Aquest dia tornà mossèn Ca-
net de Manresa. Aquest dia lo discret en Pere 
Reyó, notari e síndich del General, resignà l’o-
fici de síndich en mans dels deputats, per ço 
com ere stat promogut en hu dels scrivans de la 
taula de la ciutat de Barchinona.

 95r Diluns, a XXVII. Aquest dia tornà mossèn l’ab-
bat de Sant Salvador, de Empurdà.

 95v Octobre del any 
mil CCCC LXXIII

Dimarts, a V. Aquest dia partí mossèn Foxà, 
oÿdor, per anar en Empurdà, per fet seus.

 98r Noembre, mil CCCC LXXIII

Dissabte, a V. Aquest dia tornà mossèn Foxà de 
Empurdà.

 99v Dissabte, a XVIIIIo. Venit prior.

 101v Deembre del any 
mil CCCC LXXIII

Dissabte, a XVIII. En aquest dia los senyors 
deputats e hoÿdors de comptes, ans de fer  
elecció de nous deputats e hoÿdors, ratifica - 
ren e si e en quant sia necessari de nou porve-
hiren lo discret en March Busquets, notari,  
ajudant ordinari de la scrivania de la casa de  
la Deputació, del dit offici de ajudant, no  
obstant qualsevol provisió de aquell a qualse - 
vol altra persona feta. Los dits dia e any pro-
vehiren si e en quant necessari sia e ratifica - 
ren, en lo offici de scrivà de registre de la dita 
casa, lo discret [...]. Aquest dia foren elegits  
deputats los reverend, egregi e magnífich  
mossèn Johan de Ribes, abbat de la Real, don 
Johan de Cardona e mossèn Bernat Aybrí,  
burgès de Perpenyà; e oÿdors, mossèn Ffran-
cesch Amiguet, canonge e prior claustral de 
Tortosa, mossèn Nicolau de Lupià, caveller, e 
mossèn Galceran Dusay, ciutadà de Barchi-
nona.
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partí de Barchinona lo egregi senyor comte de 
Cardona e de Prades per anar al rey de Ffrança, 
com embaxador elegit per la majestat del se-
nyor rey, ensemps ab lo noble religiós frare 
Hugo de Rocabertí, castellà d’Amposta, qui ja 
ere a Perpenyà, e abdosos van molt altament 
abillats e de molta nobla gent e cavellers e jan-
tils hòmens acompanyats, ensús de CC cavalca-
dures.

Dissabte, a V. Aquest dia partí mossèn Nicolau 
de Lupià, oÿdor, per anar a Perpenyà, per fets 
seus.

 6r Diluns, a VII. Aques dia partí lo reverend abbat 
de la Real per anar a Perpenyà.

Dimecres, a VIIIIo. Aquest dia entrà en posessió 
del ofici de guarda de les entrades e exides en 
Johan Mestre, en loc d’en Ffrancí Bofill.

Dijous, a X. Aquest dia fou dat per adjunt a·n 
Ffrancí Alamany, rebador de les peccúnies de la 
taula de la bolla de Barchinona, en Ffrancesch 
Alamany, fill seu.

Divendres, a XI. Aquest dia entrà en posessió 
del ofici de guarda de la bolla en Pere Bosch, 
vagant per mort d’en Gabriel Ledó. E lo dit dia 
entrà en posessió n’Antoni Soldevila del ofici 
de guarda, en loch d’en Dalmau Vallori.

 6v Divendres, a XVIII. Aquest dia partí en Johan 
Farissa, tramès per los senyors deputats ab deli-
beració que compte salari de sobrecullidor.

 7r Dimarts, a XXII. Carnestoltes.

 8r Març, mil CCCC LXXIIII

Dimarts, lo primer. Aquest dia tornà mossèn 
Lupià de Perpenyà.

Dimecres, a II. Aquest dia partí lo senyor don 

 1r Jesus, Marie filius
Dietarium tempore reverendi, egregii et magni-
fici, ac honorabilium dominorum deputatorum et 
auditorum compotorum Generalis Cathalonie: 
reverendus dominus Johannes, abbas de Regali, 
egregius dominus Johannes de Cardona et Ber-
nardus Aybri, burgensis ville Perpiniani, depu-
tati, et cetera; Ffranciscus Amiguet, canonicus et 
prior claustralis Sedis Dertuse, Nicolaus de Lupia, 
miles, et Galcerandus Dusay, civis Barchinone, 
auditores compotorum dicti Generalis.

 2r Dissabte, a XVIII. Aquest die foren elegits depu-
tats e oÿdors los reverend, egregi e magnífich 
mossèn Johan de Ribes, abbat de la Real, don 
Johan de Cardona, fill del molt egregi lo senyor 
comte de Cardona e de Prades, e mossèn Ber-
nat Aybrí, burgès de la vila de Perpenyà, depu-
tats; mossèn Ffrancesch Amiguet, canonge e 
prior claustral de la Seu de Tortosa, mossèn Ni-
colau de Lupià, caveller, e mossèn Galceran 
Dusay, ciutadà de Barchinona, oÿdors.

Dimecres, a XXII. Aquest dia juraren tots los 
dits senyors deputats e oÿdors.

Dijous, a XXIII. Aquest dia partí lo senyor don 
Johan, deputat, per anar a sa casa, a Torà.

 2v Dissabte, a XXV. Nadal.

 4r Janer del any M CCCC LXXIIII

Divendres, a XIIII. Aquest dia fon mès en pos-
sessió del ofici en Domingo Gales, guarda de la 
bolla, per mort d’en Pere Ballester.

 5r Divendres, a XXVIII. Aquest dia retornà lo se-
nyor don Johan de Cardona de casa sua.

 5v Ffebrer del any mil CCCC LXXIIII

Divendres, a IIII. Aquest dia, deprés dinar, 
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[1474 ]Johan de Cardona per anar a Torà, per fets 
seus.

Dijous, a III. Aquest dia tornà mossèn l’abbat, 
deputat, de Perpenyà.

 8v Diluns, a VII. Aquest dia partí mossèn l’abbat 
de la Real, deputat, per anar al senyor rey, en 
Lobreguat.

Dijous, a X. Aquest dia tornà lo dit reverend 
abbat, deputat.

 9r Dimarts, a XV. Aquest die s’ic partí mossèn Ber-
nat Aybrí, deputat, per anar a Perpenyà, per sos 
afers.

 10r Dissabte, a XXVI. Aquest dia s’ic partí lo hono-
rable n’Anthoni Lombard, altre dels scrivans 
majors del General, per anar vers les parts 
d’Empurdà, per fets seus.

Dimecres, a XXX. Aquest die tornà lo senyor 
don Johan de Cardona de Torà, hon era anat 
per fets seus. Aquest dia, aprés dinar, entrà en 
Barchinona la il·lustríssima senyora infanta 
dona Johana d’Aragó, filla del senyor don Jo-
han, rey d’Aragó, venint de les parts d’Aragó. 
Entrà per lo portal de Sent Anthoni, tiranta fins 
al portal de la Bocaria e aprés, Rambla avall, 
fins al portal de Framenors, passant detràs lo 
Dormidor dels dits Frares Menors, e per lo car-
rer Ample anàs fins als Cambis, e dels Cambis a 
la plaça del Born, e per lo carrer de Muncada 
amunt fins a la capella d’en Mercús, e d’aquí 
per la Bòria, pessant per la cort del veguer, per 
lo carrer dels Spaciers, per la plaça de Sent Jac-
hme, per lo carrer dels Speciers fins al palau del 
bisbe de Barchinona, on lo dit senyor rey, son 
pare, posava. E tots los carrers e plaçes per hon 
passà foren empaliats, e algú no féu feyna aquell 
deprés dinar.

 10v Abril del any mil CCCC LXXIIII

Dimarts, a V. Aquest die entrà en Barchinona 
mossèn Bernat Aybríb, venint de Perpenyà.

 11r Divenres, a VIII. Aquest die pertí lo senyor don 
Johan per anar a se casa e per fets seus.

Dicmenge, a X. Pascha.

Dilluns, a XI. Aquest die pertí micer Pere Bo-
quet, advocat, per anar a Cervera, per fets seus.

 11v Dijous, a XIIII. Aquest die pertí em Johan Fa-

a. tirant interlineat.
b. a continuació ratllat de Perpenyà.
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riça, tramès per los senyors deputats, ab delibe-
ració que compte salari de sobrecullidor.

 12r Dijous, a XXI. Aquest die tornà lo senyor don 
Johan de casa sua.

 13r Maig del any mil CCCC LXXIIII

Dilluns, a II. Aquest die partí lo senyor abat, de-
putat, per anar vers les parts de Vich, per fets 
seus propris.

Dijous, a V. Aquest die partí mossèn Nicholau 
de Luppià per anar a la vila de Caldes, per fets 
seus propris.

 13v Dijous, a XII. Aquest die tornà lo senyor abbat, 
diputat, de les parts de Vich, hon era anat per 
fets seus propris.

 14r Divenres, a XIII. Aquest die tornà mossèn Ni-
cholau de Luppià, de Caldes, hon era anat per 
fets seus.

 14v Dijous, a XVIIIIo. Ascensió.

Dissabte, a XXI. Aquest die tornà lo honorable 
en Johan Fariça, qui era stat tremès per los se-
nyors deputats.

 15r Dicmenge, a XXVIIIIo. Sincogesma.

 15v Juny del any mil CCCC LXXIIII

Dijous a II. Aquest dia partí en Johan Farissa 
per anar la via d’Urgell.

Digmenge, a V. La Trinitat.

 16r Dijous, a VIIIIo. Corpus Christi.

Dissabte, a XI. Aquest dia partí mossèn Ami-
guet per anar a Tortosa, per fets seus.

 19v Juliol del any mil CCCC LXXIIII

Dimecres, a XX. Aquest jorn partí lo senyor don 
Johan per anar a Torà, per fets seus.

 21v Agost del any mil CCCC LXXIIII

Dimarts, a XVI. Aquest jorn partí misser Riquer 
per anar a sa casa.

 22r Dimarts, a XXIII. Aquest die tornà lo senyor 
don Johan de casa sua.

 23r Septembre, dit any

Dimarts, a VI. Aquest dia tornà mossèn Ami-
guet de Tortosa, on per fets seus ere anat.
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[1474 ]  23v Dijous, a VIII. Aquest dia partí lo senyor abbat, 
deputat, per anar a Martorell, per fets del Ge-
neral.

Diluns, a XII. Aquet dia tornà lo senyor abbat.

 24r Dimecres, a XIIII. Aquest dia partí lo senyor 
don Johan per anar a casa sua. Aquest dia partí 
mossèn Amiguet per anar a Muntserrat.

Divendres, a XVI. Aquest dia tornà mossèn 
Amiguet de Muntserrat.

 25r Dijous, a XXVIIIIo. Jorn de sant Miquel. Aquest 
jorn, aprés dinar, entrà en la ciutat de Barchi-
nona lo excel·lentíssimo senyor príncep de Cas-
tella, rey de Sicília e primogènit d’Aragó, fill 
del senyor rey, venint de Castella, e ab ell vin-
gueren lo germà del almirant de Castella, lo 
comte de Ribadeu e molts altres barons, no-
bles, cavellers e jantils hòmens de Castella, 
d’Aragó e de Cathalunya.

 26r Octobre del any mil CCCC LXXIIII

Diluns, a X. Aquest dia vench lo senyor rey per 
mar ab set galees, e entrà en Barchinona, venint 
de Roses.

 26v Dijous, a XIII. Aquest dia partí lo reverend ab-
bat de la Real per anar a la sua torre.

Digmenge, a XVI. Aquest dia tornà lo senyor 
don Johan de casa sua.

 27r Dijous, a XX. Aquest dia tornà lo reverend ab-
bat de la Real de la torre.

Divendres, a XXI. Aquest jorn, a tres hores aprés 
migdia, essent la majestat del senyor rey en la 
ciutat de Barchinona, fou cridada ab crida pú-
blica e per les carreres la convocació del Prin-
ceps namque, per lo magnífich mossèn Bernat 
Johan Terré, regent la vegueria de Barchinona, 
anant ab sobrevesta reyal, a cavall, acompanyat 
de alguna gent a cavall e devant ell trompetes 
sonants e mols saigs ab falles de foch cremants, 
cridans «viafós, princeps namque», e açò se féu, 
perquè molta gent d’armes de Ffrança stave 
preparada entrar en Rosselló.

Diluns, a XXIIII. Aquest dia partí lo excel-
lentíssimo senyor príncep, rey de Sicília, per 
anar en Castella, on la sereníssima princessa, 
consort sua, és, e açò per nova que ha haguda 
que lo mestre de Santyago, marquès de Billena, 
ere mort, per la qual rahó les sues negociacions 
d’aquell regne van pròsperament.

 27v Divendres, XXVIII. Aquest jorn partí lo senyor 

rey per anar la via de Empurdà, per ço com ere 
fama que gent d’armes ffrancesa entrave o de-
vie entrar en Rosselló; Nostre Senyor Déu li do 
victòria.

 28r Noembre del any M CCCC LXXIIII

Divendres, a IIII. Aquest dia, en la nit, se per-
longuà de la plaja de la present ciutat de Barchi-
nona la nau d’en Ffrancí Anthoni Setantía 
per anar la via de Sicília, per carregar for - 
ments.

 28v Diluns, a VII. Aquest dia vench misser Anthoni 
Riquer de Leyda.

 29r Divendres, a XVIII. Aquest dia partí misser Ri-
quer per anar a Leyda.

 29v Dissabte, a XVIIIIo. Aquest dia partí mossèn 
Amiguet per anar a Sant Boy.

Dicmenge, a XX. Aquest dia tornà lo dit mossèn 
Amiguet.

 30r Dimecres, a XXX. Sant Andreu. Consellers: 
mossèn Pere Buçot, mossèn Pere de Conomi-
nes, Gaspar Muntmany, mercader, Johan Bohi-
gues, cirurgià, Johan Perayer, fuster.

 31r Deembre del any mil CCCC LXXIIIIb

Digmenge, a XI. Aquest dia morí lo il·lustrís-
simo senyor don Enrich, rey de Castella, lo 
qual ab molta congoixa havie governat, per 
quant los barons e altres senyors d’aquell regne 
se havien usurpat la més part de les terres e ren-
des reyals e, no podent-los dominar, visqué 
molt abandonadament e poch servant serimò-
nies reyals.

 31v Dijous, a XV. Aquest dia partí mossèn Galceran 
Dusay, oÿdor de comptes, per anar a Roses e 
Cadaquers.

 32r Dilluns, a XVIIIIo. Aquest dia partí lo senyor 
don Johan de Cardona per anar en ses terres.

 33r Janer del any M CCCC LXXIIII

Diluns, a II. Aquest jorn lo sereníssimo senyor 
don Fferrando, primogènit d’Aragó, rey de Si-
cília, fill del molt alt e molt excel·lent lo senyor 
rey don Johan, benaventuradament regnant, 

a. a continuació una paraula ratllada i il·legible.
b. en l’assentament corresponent a divendres, dia II de desem-
bre, es llegeix borrat Aquest dia començà seure al concistori 
misser Anthoni Mijans, per absència de misser Anthoni  
Riquer.
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[1475 ]fon jurat en rey de Castella, de Lehó, etcètera, 
en lo camp devant la ciutat de Sogòvia, per los 
reverendíssimo senyor cardenal de Mendoça, 
archabisbe de Toledo, per los duch d’Alva, 
duch de Albuquerque, per l’almirant, per los 
comtes de Travinyo e de Benavent e per molt 
altres cavellers e barons, e per la major part dels 
procuradors de ciutats e viles de Castella.

 33v Diluns, a VIIIIo. Aquest dia anà mossèn l’abbat a 
la torre de Cornellà, per adelit.

 34r Dissabte, a XIIII. Aquest dia tornà mossèn l’ab-
bat de la torre.

 34v Divendres, a XX. Aquest dia tornà lo senyor don 
Johan de sa terra.

Diluns, a XXIII. Aquest dia partí mossèn l’abbat 
de la Real per anar al senyor rey, a Gerona, e ab 
ell anà en Cirerol, porter.

 35r Dimecres, a XXV. Aquest dia partí en Rubió, 
porter, tramès per los senyors deputats per anar 
en Vallès, Maresma e Lobreguat a denunciar 
paguessen la primera tanda del fogat(g)e dins 
lo temps, altrament hi serie tramès per exequ-
tar-los.

Diluns, a XXX. Aquest jorn tornà mossèn l’ab-
bat, deputat, de Gerona, on ere anat al senyor 
rey.

 35v Ffebrer del any 
mil CCCC LXXV

Diluns, a VI. Aquest dia tornà en Robió, porter.

 36r Dimarts, a VII. Carnestoltes.

 36v Dimarts, a XIIII. Aquest jorn partí lo senyor don 
Johan de Cardona, deputat, per anar al senyor 
rey, qui era a Castalló d’Empúries; e anà-hi 
com a conestabla d’Aragó, per rahó de la guer-
ra.

Dimecres, a XV. Aquest dia partí en Robió, por-
ter, tramès per los senyors deputats.

Divendres, a XVII. Aquest dia tornà lo dit Ro-
bió, porter.

Dissabte, a XVIII. Aquest dia tornà mossèn 
Amiguet de Tortosa.

 37r Diluns, a XX. Aquest dia partí lo venerable en 
Johan Solsona, tramès en les parts d’Urgell per 
rahó dels fogatges.
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 38v Març del any M CCCC LXXV

Dijous, a VIIIIo. Aquest dia tornà mossèn Galce-
ran Dusay d’Empurdà, on ere anat.

 39r Diluns, a XIII. Aquest jorn la vila de Perpenyà se 
donà als capitans del rey de Ffrança, e açò per 
validíssima fam, car ere stada gran temps asset-
jada per dues veguades; la primera de passats L 
mília hòmens, entre a cavall e a peu, e la derrera 
de passats XXV mília. E ab tot axò uncha la ha-
gueren sobtada, sinó que lo castell se tenie per 
lo dit rey de Ffrança passats XII anys havie, e del 
dit castell se prohibie que no·s podien metre vi-
tualles a la dita vila com fore mester, sinó ab 
gran poder de gent, qui molt virilment la pro-
vehiren de lur poder e la tingueren fins la di - 
ta jornada, e encara se donaren ab capitulació 
molt honorosa. La fam fou tan gran que passats 
dos mesos stigueren sens provisió de forment, 
que no lexaren en la vila cans, gats, rates, toron-
ges, reels de erbes ne coses dengunes de men-
jar, ne cavalls, muls, mules, àsens; e, a la fi, com 
no hi hagué de les dites coses, menjaren los cuy-
ros dels dits animals com si fossen tripes, e ve-
nie’s la lliura dels dits cuyros XII diners e pus, e 
encare no se’n trobaven. Fou trobat ab veritat 
que moriren passades mil persones per fam. La 
aymina de forment, qui són tres corteres de 
Barchinona, muntà a cc lliures barchinonenses 
de diners. Tanta fon la stretura e fam que major 
no·s lig de la de Iherusalem ençà, e uncha los 
poblats en dita vila perderen la devoció e fideli-
tat de la corona d’Aragó, ans morint-se la gent 
de fan sempre dehien «Aragó, Aragó» fins al 
derrer badall, la qual cosa causava en los veents 
e mirants la major dolor del món, e los qui res-
taven vius eren tan despoderats de corporal vir-
tut que apenes podien exercitar les armes. Veri-
tat és que tant ere animosa la valent cavelleria 
que lo senyor rey hi tenie, e circa mil hòmens de 
peu que·y havie, soldats, e la gent de la dita vila, 
que no solament defenien virilment aquella, 
ans encare quascun jorn exien a batallar e scara-
muçar ab los inimichs, la més bravament del 
món, e quascuna veguada havien lo millor, e·n 
materen de ferides passats X mília, e mataren 
dels inimichs pus de XV mília, entre cavalls e 
trotons, la més part dels quals a troços la nostra 
gent metie dins la dita vila per menjar. Ere ca-
pità general de la dita vila lo noble mossèn Re-
quesens Dezsoler, governador general de Cat-
halunya, e particulars lo noble bastard de [...].

Dimarts, a XIIII. Aquest dia partí mossèn l’ab-
bat, deputat, per anar a Manresa, per sos fets.

Dissabte, a XVIII. Aquest dia tornà lo honorable 
en Johan Solsona de les parts d’Urgell.
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[1475 ]  39v Dimecres, a XXII. Aquest dia entrà en la vila de 
Peralada lo egregi senyor comte de Cardona e 
de Prades, venint de les parts de Ffrança, on ere 
anat per ambaxador, ensemps ab lo noble e re-
verend frare Hugo de Rocabertí, castellà d’Am-
posta. E lo sereníssimo senyor rey ere en Caste-
lló d’Empúries, lo qual hagué gran plaer de la 
sua venguda.

 40r Digmenge, a XXVI. Pasche.

 41r Abril del any mil CCCC LXXV

Digmenge, a VIIIIo. Aquest dia lo senyor don 
Johan de Cardona, tornat de Empurdà, entrà 
en Barchinona.

Dimecres, a XII. Aquest dia partí lo senyor don 
Johan de Cardona per anar a casa sua.

 41v Diluns, a XVII. Aquest die passà d’esta vida lo 
magnífich mossèn Arnau Fonolleda, cavaller e 
secretari que fonch del excel·lentíssimo senyor 
don Alfonso, rey d’Aragó e de les Dues Sicílies.

 42r Dijous, a XX. Aquest dia, deprés migjorn, entrà 
en Barchinona lo sereníssimo senyor rey bena-
venturadament regnant, venint de les parts 
d’Empurdà, on ere stat un poch indispost de sa 
persona per puagre e reuma, e aposentà-se al 
palau del bisbe.

Digmenge, a XXIII. Sant Jordi. Aquest dia entrà 
en Barchinona lo egregi comte de Cardona e 
de Prades, venint de les parts de Ffrança.

 44v Maig del any M CCCC LXXV

Dissabte, a XX. Aquest jorn entrà en Barchino-
na lo senyor don Johan de Cardona, venint de 
casa sua.

Dimarts, a XXIII. Aquest dia tornà lo reverend 
abbat de la Real.

 45v Juny del any M CCCC LXXV

Dijous, lo primer. Aquest dia partí lo senyor 
don Johan de Cardona per anar a sa casa.

Dimarts, a VI. Aquest die se començaren a mo-
rir de glànola en Barchinona, e vench la lavor 
de Mallorques e de València, on se morien de 
la dita epidèmia.

 47r Dissabte, a XXIIII. Sant Johan.

 48r Juliol del any mil CCCC LXXV

Diluns, a III. Aquest dia partí mossèn Bernat 

Aybrí, deputat, per anar a Muntserrata.

Dimecres, a V. Aquest dia partí mossèn Ami-
guet, oÿdor, per anar a Tortosa, per fets seus, 
Aquest dia arribà en la plaja de Barchinona la 
nau d’en Ffrancí Antoni Setantí, qui havie VIII 
mesos e hun jorn que ere anada en Sicília, per 
portar forment.

Dijous, a VI. Aquest dia tornà mossèn Aybrí de 
Montserratb.

 49v Divendres, a XXI. Aquest dia partí lo senyor en 
Johan Steve, hun dels ajudants del archiu, per 
anar en Castella.

Dissabte, a XXII. Aquest dia arribà en Barchi-
nona lo senyor don Johan, deputatc.

 50v Agost del any M CCCC LXXV

Dissabte, a V. Aquest dia partí mossèn Nicolau 
de Lupià, oÿdor, per anar en Empurdà, per fets 
seus.

 51v Dijous, a XVII. Aquest dia tornà en Barchinona 
mossèn Nicolau de Lupià, oÿdor.

 52r Diluns, a XXI. Aquest dia partí lo senyor don 
Johan de Cardona per anar en casa sua.

 52v Dijous, a XXXI. Aquest dia partí mossèn Bernat 
Aybrí per anar la via d’Urgell, per exhigir los fo-
gatges, ab companyia d’en Miquel Benaula, no-
tari, e d’en Anthoni Cirerol, porter dels de-
putats.

 54v Setembre del any M CCCC LXXV

Dissabte, a XXIII. Aquest dia anà mossèn l’abbat 
de la Real a la torra de Cornellà.

 55r Diluns, a XXV. Aquest dia tornà lo senyor abbat 
de Cornellà.

 55v Octobre del any M CCCC LXXV

Dijous, a V. Aquest dia fon feta prorogació e 

a. a continuació ratllat Aquest dia partí de Barchinona en 
Barthomeu Ferrer per anar a Cervere, hon los deputats, re-
tornant de les Corts de Leyda, tenien llur consistori.
b. en l’assentament corresponent a dilluns, dia X, es llegeix bor-
rat Aquest dia tornà en Barthomeu Ferrer de Cervera; en 
l’assentament corresponent a dimecres, dia XVIIII, es llegeix 
ratllat Aquest dia partí en Barthomeu Ferrer de Barchinona 
ab lo bací e altres coses necessàries per la elecció dels depu-
tats, faedora a Cervera.
c. en l’assentament corresponent a dimarts, dia XXV, es llegeix 
ratllat Aquest dia tornà en Barthomeu Ferrer de Cervera, 
hon era anat per la elecció dels deputats novament allí feta.



219

[1476 ]mutació per la majestat del senyor rey, ab con-
sentiment de la Cort, de la dita Cort, en la ciu-
tat de Leyda, per a dos de noembre primervi-
nent, per rahó de les mortalitats qui són en 
Barchinona. Aquest mateix dia partí lo senyor 
rey per anar a Muntserrat e d’aquí en Aragó, per 
veure’s ab lo sereníssimo senyor rey de Caste-
lla, fill seu.

 56r Dijous, a XII Aquest dia partí, de manament 
dels senyors de deputats, Miquel Joan, porter, 
per a la ciutat de València, per lo fet de les la-
nes, ab letres del senyor rey e dels dits deputats.

 56v Dimarts, a XVII. Aquest dia partí la nau del se-
nyor comte de Cardona e de Prades, qui primer 
ere d’en Ffrancí Anthoni Setantí, e va en Sicília; 
perlonguà-se de la plaja de Barchinona.

 57r Diluns, a XXIII. Aquest dia partí mossèn Ami-
guet, oÿdor, per anar a Tortosa, per fets seus.

 57v Diluns, a XXX. Aquest dia partí mossèn Joan 
Solsona, scrivà major dels deputats, per anar a 
Leyda.

 58r Noembre del any M CCCC LXXV

Dijous, a II. Aquest die arribà lo dit mossèn Sol-
sona en la ciutat de Leyda, ab hun seu jove, per 
fer residència, per lo servici del senyors de de-
putats. Aquest dia partí mossèn Nicolau de  
Lupià, cavaller, hoÿdor de comptes, per Am-
purdà, ab lo senyor n’Anthoni Lombart, notari 
major, pera exhigir lo fogatge de X sous per foc.

Dissabte, a IIII. Aquest dia partí mossèn Galce-
ran Dusay, hoÿdor de comptes, per anar distri-
buir lo sou en la ciutat de Vic, per lo socorri-
ment de Lívia, ab an Macià Badia, notari, de 
ordinació dels senyors de deputats e VIIIIo per-
sones per la Cort eletes.

 59v Dimarts, a XXI. Aquest dia tornà lo dit mossèn 
Dusay, ensemps ab lo dit Badia, de Vic, en la 
ciutat de Barcelona.

 60r Dijous, a XXX. Sent Andreu. Consellers: mossèn 
Galceran Carbó, Berenguer de Junyent, Gerò-
nim Rajola, mercader, Bernat Marquilles, spe-
cier, e Salvador Spanó, argenter.

 60v Desembre del any M CCCC LXXV

Dissabte, lo segon. Aquest dia porrogà la se-
nyora infanta les Corts per lo derrer dia de janer 
del any mil CCCC LXXVI.

a. per interlineat.
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Dilluns, a IIII. Aquest jorn arribà lo senyor abat 
de la Reyal, deputat, en la ciutat de Leyda. 
Aquest dia pertí la senyora infanta, per anar a 
Ceragoça, de Leyda.

Dimecres, a VI. Aquest dia tornà Miquel Joan, 
porter, de la ciutat de València en la ciutat de 
Leyda.

 61r Dillun, a XI. Aquest dia, a hora de les lums en-
seses, arribà lo senyor condestable, deputat, en 
Leyda.

Dimarts, a XII. Aquest dia pertí lo dit senyor 
condestable don Joan, ensemps ab mossèn 
l’abat de la Reyal, de Leyda per a la ciutat de 
Balaguer.

 61v Diumenge, a XVII. Aquest dia arribà en la ciutat 
de Leyda mossèn Bernat Aybrí, deputat, ab en 
Miquel Benaula, notari, los quals eren anats per 
exhigir los impòsits en les parts dellà Lobregat.

 62r Dimarts, a XVIIIIo. Aquest jorn tornà lo dit reve-
rend abat de la Reyal, deputat, de Balaguer en 
Leyda.

Dijous, a XXI. Aquest jorn se’n anà en Martí 
Coll, porter de la Deputació, de Leyda a 
Barchinona.

 63r Janer del any mil CCCC LXXVI

Dimecres, a III. Aquest dia pertiren de Leyda 
per a Caragoça lo reverend abat de la Real, de-
putat, e mossèn Galceran Dusay, hoÿdor de 
comptes, qui aquell jorn era arribat de Barchi-
nona en Leyda.

Dijous, a IIII. Aquest jorn arribà en la ciutat de 
Leyda lo senyor en Joan Albanell, àlias Maldà, 
porter dels deputats.

 64r Dijous, a XVIII. Aquest jorn arribà lo senyor 
condestable don Joan de Cardona, deputat, en 
la ciutat de Leyda, per asistir en la Deputació.

 65r Dissapte, a XXVII. Aquest jorn tornà mossèn 
Bernat Aybrí de Caragoça, hon era anat per fey-
nes sues pròpries, en la present ciutat de Leyda, 
a migjorn, e Miquel Joan ab ell. Aquest dia  
pertí lo sereníssimo senyor rey, a dues hores 
aprés migjorn, de la ciutat de Çaragoça, e s’en-
bercà a Ebro e, riu avall, vengué fins a Miqui-
nença, a quatre legües de Leyda, per fer porro-
gar la Cort perquè no spiràs, jatsia sa majestat 
fos indisposta, emperò vist quant en dita Cort 
va, e que altrament fer no·s podia, ans coven-
guera dita Cort spiràs, volgué venir personal-
ment dins la vegueria de Leyda, e tramès son vi-
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[1476 ] ci-canceller, mossèn Joan Pagès, cavaller, en la 
dita ciutat de Leyda a fi aquella, en nom de sa 
senyoria, porrogàs.

Dilluns, a XXVIIIIo. Aquest jorn arribà lo dit se-
nyor rey en la vila de Miquinença, hora ja tarda, 
ab una barca per Ebro.

Dimarts, a XXX. Aquest jorn arribà lo dit senyor 
rey dins la vegueria de Leyda en lo monastir de 
Scarp, qui és a tres legües de Leyda. Aquest jorn 
tornaren de Caragoça en Leyda los reverend e 
magnífic mossèn Joan de Ribes, abat de la Real, 
deputat, e mossèn Galceran Dusay, hoÿdor de 
comptes, hona eren anats per feynes sues [prò-
pries]. E axí mateix arribà de Barchinona mos - 
sèn Francesch Amiguet, hoÿdor de comptes.

Dimecres, a XXXI. Aquest dia fon porrogada la 
Cort de Cathalunya per al primer dia de maig 
primervinent. E, axí mateix, anà la ambaxada 
per la Cort eleta, ço és, los reverend bisbe 
d’Urgell, egregi don Joan de Cardona e mos-
sèn Galceran Dusay, síndic de Barchinona, a la 
majestat del senyor rey, qui era en lo loc de Se-
ròs, per regreciar-li la sua venguda e significar-
li la necessitat de la terra, a fi lo poguessen con-
duir vengués a Leyda.

 65v Febrer del any mil CCCC LXXVI

Dijous, lo primer. Aquest dia, a les VIII hores de 
matí, partí lo senyor rey del loc de Seròs e anà-
se’n a Fraga, hon stigué dos jorns. Aquest ma-
teix dia tornaren los dits ambaxadors de la 
Cort, e lo egregi senyor conte de Prades del loc 
de Seròs, en la present ciutat de Leyda.

Dissapte, a III. Aquest jorn partí la majestat del 
senyor rey de Fraga per a Caragoça.

 66r Dijous, a VIII. Aquest dia pertí lo honorable 
mossèn Francesch Amiguet, hoÿdor de comp-
tes del General, de la ciutat de Leyda a València 
per feynes del Generalb, lo qual se’n aportà ins-
truccions e letres sobre lo fet de les lanes.

Divendres, a VIIIIo. Aquest dia se començaren 
les misses en la casa de la Deputació en Leyda.

Dissapte, a X. Aquest jorn pertí mossèn Joan 
Solsona, scrivà major del General de Cathalu-
nya, de Leyda a la ciutat de Barchinone, tramès 
per los senyors de deputats sobre lo fet de Mu-
darra.

Diumenge, a XI. Aquest jorn arribà en Leyda lo 

a. hon ... [pròpries] interlineat.
b. a continuació dues paraules ratllades.

magnífic mossèn Nicolau de Lupià, cavaller, 
hoÿdor de comptes, a les deu hores tocades, ans 
de migjorn, e en sa co(m)panyia en Joan Fe-
rissa.

 66v Divendres, a XVI. Aquest jorn, de matí, partí 
mossèn Galceran Dusay, hoÿdor de comptes, 
de la ciutat de Leyda per a sa casa en Bar-
chinona.

 67r Dijous, a XXII. Aquest partí lo egregi senyor 
condestable de Leyda per al senyor conte, son 
pare, en Cervera, per conduir los fets de mos-
sèn Mudarra.

 67v Dimarts, a XXVII. Dia de Carnestoltes.

Dimecres, a XXVIII. Aquest jorn, hora de nit, ar-
ribà mossèn Joan Solsona dea Barchinona, hon 
era stat tramès per los senyors de deputats, per 
los fets de Mudarra, en la ciutat de Leyda.

 68r Marc del any mil CCCC LXXVI

Divendres, lo primer. Aquest jorn vencé, ab ba-
talla campal a una lega de Thoro, lo senyor rey 
de Castella al adversari de Portogal, hon mori-
ren molts dels portoguesos.

Diumenge, a III. Aquest jorn los senyors depu-
tats atorgaren l’offici de fuster del General a·n 
Joan Robió, fuster, fill d’en Barthomeu Robió, 
lo qual vagava per mort d’en Marc Çafont, 
quòndam. Aquest jorn arribà en la ciutat de 
Leyda lo senyer n’Anthoni Cirerol, porter de la 
Deputació.

Dimars, a V. Aquest dia pertí de Leyda, a les 
VIIIIo hores, abans de migjorn, senyor en Joan 
Maldà, porter de la Deputació, per a Barchino-
na a sa casa.

 68v Divendres, a VIII. Aquest jorn, a dues hores 
passat migjorn, entrà en la ciutat de Leyda la il-
lustríssima senyora infanta, qui vengué de Ca-
ragoça, loctinent general del senyor rey, per a 
continuar la Cort.

Dissapte, a VIIIIo. Aquest jorn feren Te Deum 
laudamus en la Seu de Leyda, per la beneven-
turada nova com lo senyor rey de Castella havia 
vensut lo adversari de Portogal.

Dilluns, a XI. Aquest dia entrà lo egregi conte 
de Prades en Leyda, venint de Erbeca, per a en-
trevenir en la continuació de la Cort.

 69r Dimecres, a XIII. Aquest dia pertí mossèn Joan 

a. a continuació ratllat leyo.
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[1476 ]Solsona, scrivà major del General, de Leyda al 
senyor rey, en la ciutat de Caragoca, de mana-
ment dels senyors de deputats. Aquest mateix 
jorn arribà lo honorable micer Francesch Ami-
guet, hoÿdor de comptes, de la ciutat de Valèn-
cia en Leyda, qui portà bon compliment del 
per què era anat.

Dijous, a XIIII. Aquest jorn partiren lo egregi 
conte de Prades e lo reverend bisbe de Urgell, 
son fill, de Leyda per anar al socorro de Salàs.

 69v Dimarts, a XVIIIIo. Aquest diaa partí mossèn Lu-
pià de Leyda per a Barchinona.

Dimecres, a XX. Aquets jorn vengué de Barchi-
nonab mossèn Galceran Dusay, hoÿdor de 
comptes, en la present ciutat de Leyda, hon era 
lo consistori dels deputats.

Dijous, a XXI. Aquest jorn tornaren en Leyda lo 
conte de Prades, bisbe d’Urgell, lo condesta-
ble, qui vengueren del soccorro de Salàs. E, axí 
matex, arribà lo honorable en Joan Solsona de 
Caragoca, hon era anat de manament dels se-
nyors de deputats, en Leyda. Aquest dia arriba-
ren en la ciutat de Leyda lo senyor en Francesch 
Altello e en Joan Gras.

Divendres, a XXII. Aquest jorn partí mossèn 
Francesch Amiguet, hoÿdor de comptes, de 
Leyda per a Nostra Dona de Montserrat.

 70r Dimarts, ac XXVI. Aquest dia arribaren en la ciu-
tat de Leyda lo senyor en Andreu Bosch, sobre-
cullidor del General, e lo senyor en Joan Mal-
dà, porter de la casa, qui vengueren de 
Barchinona ab los diners sobre lo sou de mos-
sèn Mudarra.

Dijous, a XXVIII. Aquest jorn se’n tornaren en 
Barchinona n’Andreu Bosch e en Joan Maldà.

Divendres, a XXVIIIIo. Aquest jorn partí en Joan 
Solsona, scrivà major del General, e en Pere 
Mas per anar fer lo pagament, a Tremp, a mos-
sèn Mudarra e sa gent, per sou de hun mes.

Diumenge, a XXXI. Aquest jorn partí mossèn 
Galceran Dusay, hoÿdor de comptes, de Leyda 
per a Nostra Dona de Montserrat.

 70v Abril del any mil CCCC LXXVI

Divenres, a Vd. Aquest dia tornà mossèn Fran-

a. dia interlineat.
b. a continuació ratllat li.
c. a continuació ratllat X.
d. a continuació ratllat I.

cesc Amiguet, hoÿdor de comptes, de Nostra 
Dona de Montserrat en Leyda.

Disapte, a VI. Aquest jorn tornaren de Tremp, 
en la ciutat de Leyda, en Joan Solsona, scrivà 
major del General, e en Pere Mas, qui eren 
anats per fer lo pagament a Mudarra de mana-
ment dels senyors de deputats.

 71r Diluns, a VIII. Aquest die tornà mossèn Lopià.

Dimarts, a VIIIIo. Aquest die se’n anà lo senyor 
don Johan de Cardona, contestable e deputat, 
a sa casa en Torà per tenir festes.

 71v Diumenge, a XIIII. Dia de Pasca. Aquest jorn 
arribà nova com los anglesos havien mort lo rey 
de Angleterra e la reyna e son fill, e alsaren per 
rey lo jermà, e açò feren perquè lo dit rey de 
Angleterra havia feta concòrdia ab lo rey de 
França.

Dimarts, a XVI. Aquest dia tornà mossèn Galce-
ran Dusay, hoÿdor de comptes, de Montserrat 
en la ciutat de Leyda.

 72r Dilluns, a XXII. Aquest dia partí lo senyor abat 
de la Real, deputat, de Leyda per a Erbecha.

Dimarts, a XXIII. Dia de sent Jordi.

 72v Diumenge, a XXVIII. Aquest dia tornà lo senyor 
abat de Erbeca en Leyda.

 73r Maig del any mil CCCC LXXVI

Dissapte, a IIII. Aquest jorn pertí mossèn Ber-
nat Aybrí, deputat, de Leyda per a Barchinona 
e Montserrat, per sos fets.

 73v Dimarts, a VII. Aquest jorn arribà lo senyor 
condestable en Leyda.

Dissapte, a XI. Aquest dia tornà mossèn Bernat 
Aybrí de Barchinona en Leyda.

 74v Divendres, a XXIIII. Aquest jorn partí lo senyor 
n’Anthoni Ferran, síndic del General, de mana-
ment de mossenyors de deputats, de Leyda per 
a Barchinona, per feynes del General.

 75r Diumenge, a XXVI. Aquest jorn partí mossèn 
Nicolau de Lupià per a Montserrat.

Dilluns, a XXVII. Aquest dia arribà en Joan Mal-
dà, porter, en Leyda.

Dimarts, a XXVIII. Aquest dia partí lo egregi 
don Joan de Cardona, deputat, per a Mont-
serrat.
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[1476 ] Dimecres, a XXVIIIIo. Aquest dia partí lo senyor 
n’Anthoni Cirarol, porter, per a Barchinona.

Divendres, a XXXI. Aquest dia partiren los am-
baxadors de la Cort per a Barchinona. Ambaxa-
dors: abat de Poblet, mossèn Bernat Caporte-
lla, micer Joan Rossell.

 75v Juny del any mil CCCC LXXVI

Diumenge, a dos. Aquest dia partí lo senyor en 
Ferica de Cervera, demanat per los de la Cort e 
diputats, per anar a Balaguer a la dita Cort.

Dimarts, a quatre. Tornà dit Johan Ferica de 
Balaguer a Cervera.

Dimecres, a V. Aquest dia tornà en Leyda lo se-
nyor n’Anthoni Ferran, síndic del General. 
Aquest dia, per manament dels dits senyors di-
putats, lo dit Ferica partí de Cervera per tornar 
a Balaguer, per lo préstech de les C lliures havia 
fer la dita ciutat de Balaguer.

 76r Divendres, a VII. Aquest dia tornà lo dit Ferica 
de Balaguer a Cervera,

Dilluns, a X. Dit dia partí senyor en Ferica, de 
manament dels senyors deputats, per anar a 
Manresa e Vich, per collir los fogatges de XX 
sous e X sous per foch.

 76v Dijous, a XIII. Dia de Corpo Christ.

Dissapte, a XV. Aquest dia tornà en Leyda micer 
Joan Rossell, hu dels ambaxadors tramesos per 
la Cort als consellers de Barchinona.

Dilluns, a XVII. Aquest jorn tornà lo senyor 
condestable en Leyda.

 77r Divendres, a XXI. Aquest dia pertí mossèn Ber-
nat Aybrí, deputat, de Leyda per a Cervera, per 
feynes sues. Aquest jorn se féu l’acte de la mu-
tació de la Cort per a Balaguer, per a dijous que 
comptaren XXVII del presenta.

Dissabte, a XXII. Aquest dia de XXII los senyors 
deputats deliberaren mudar lo consitori a Cer-
vera al XII dia propvinent, segons seria e tenor 
de la dita deliberació. Aquest dia partí la il·lus-
tríssima senyora infanta, filla e loctinent gene - 
ral del senyor rey, de Leyda a la ciutat de Bal-
guer. E anà-se’n en sa companyia lo senyor 
condestable don Joan de Cardona, deputat.

a. a continuació ratllat E los senyors de deputats feren de-
lliberació mudar lo consistori a la vila de Cervera per a XII de 
juliol primervinent.

Dilluns, a XXIIII. Sent Joan.

 77v Dimarts, a XXV. Aquest jorn partí mossèn Ami-
guet de Leyda per a la vegueria de Urgell, ab co-
missions dels deputats per feynes del General. 
E mossèn Dusay partí per feynes sues, per a  
Balaguer. Aquest dia inclusivament, se finiren 
de dir les misses per los frares dels agostins,  
en la casa de la Deputació, en la ciutat de  
Leyda.

Dijous, a XXVII. Aquest dia partí, de mana -
ment dels senyors de deputats, Miquel Joan, 
porter, per a València ab letres del senyor rey  
e lurs, sobre la qüestió de les lanes.

Divendres, a XXVIII. En aquest dia, per ordi-
nació dels senyors deputats, partí n’Anthoni 
Ferran, síndich del General, per anar al camp 
de Terragona per demanar certs ròsechs del  
fogatge de XX sous per foch, e axí bé dels 
III sous. Lo dit dia morí en la ciutat de Leyda 
en Johan Gras, regent offici de exhigidor los 
deutes del General, e fonch soterrat en la  
claustra del monestir de la Trinitat de la ciu - 
tat de Leyda.

Aquest dia partí de Leyda en Joan Bassa, nota-
ri, tramès per los senyors deputats al senyor rey 
en Navarra, sobre lo fet de les lanes que valen-
cians carreguen en Tortosa.

 78r Juliol del any mil CCCC LXXVI

Dilluns, lo primer. Mossèn Bernat Aybrí, depu-
tat, e mossèn Nicolau de Lupià, hoÿdor, per 
fets del General.

Dimarts, lo segon. Abbat. Aquest dia partí lo 
abbat de la Reyal per anar a Balaguer.

Dimecres, a tres. Aquest dia tornà lo dit An-
thoni Ferran a Cervera, hon era lo consistori, 
venint de Terragona. Aquest dia matex partí  
de Barchinona an Barthomeu Ferrer per anar  
a Balaguer e Cervera, hon los deputats, tor - 
nant de Leyda, tenien lur consistori. Los dits 
mossèn Bernat Aybrí e mossèn Lupià retorna-
ren de Balaguer. Et dit dia arribà al consistori 
mossèn Ffrancesch Amiguet, hoÿdor.

Dijous, a IIII. Aquest dia tornà en Cervara, se-
nyor en Joan Feriça, de Vich e de Manresa.

Divendres, a V. Vench mossèn Galceran Du -
ray, hoÿdor, de Balaguer a Cervera per resi - 
dir en lo consistori. Dit dia mossèn Saliteda, 
prevere, començà celebrar la missa per los  
senyors deputats en la sglésia de Sent Ber - 
nat o de Sentes Creus, de la dita vila; e los  
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[1476 ]dits senyors tenir, en la dita casa, lo consistori.

 78v Diluns, a VIII. Fins en aquest diaa, inclusive, 
són stades comptades totes les dietes e absèn-
cies dels hoÿdors, e fets los albarans.

Dimecres, a X. Aquest dia en Barthomeu Ferrer, 
tornant de Balaguer e de Cervera, entrà en Bar-
chinona. Vingué lo senyor abat de la Reyal de 
Balaguer a Cervera.

Dijous, a XI. Aquest dia partí mossèn Abrí de 
Cervera per a Balaguer, demanat per la Cort 
per actes de la dita Cort.

Disapte, a XIII. Aquest dia fou feta la mutació, 
continuació e prorogació de la Cort de la ciutat 
de Balaguer en la vila de Cervera. Aquesta jor-
nada se féu acte en la Cort General de Catalu-
nyab, qui·s celebrava en Balaguer, que de aquest 
trienni avant los deputats del General de Cata-
lunya, hoÿdors de comptes del dit General, 
consellers de Barchinona e scrivà major de la 
Diputació no fossen franchs de bolla.

Diluns, a XV. Aquest dia tornà mossèn Abrí de 
Balaguer a Cervera.

Dimarts, a XVI. Aquest dia partí lo senyor en 
Joan Ferica, de ordinació dels senyors de depu-
tats, per a Barchinona.

a. a continuació ratllat ex.
b. a continuació ratllat es.

Dimecres, a XVII. Aquest dia entrà la senyora 
infanta en Cervera. Aquest dia arribà en Cerve-
ra lo senyor don Johan de Cardona, deputat, 
en Cervera.

Dijous, a XVIII. Aquest dia tornà en Joan Bassa, 
notari del senyor rey, en Cervera, hon era anat 
per manament dels senyors de deputats.

Divenres, a XVIIII. Aquest dia partí an Bartho-
meu Ferrer de Barchinona per anar a Cervera, 
portant lo bací d’argent e altres coses necessàri-
es per la elecció dels novells deputats, feedora 
en la dita vila de Cervera.

 79r Digmenge, a XXI. Aquest jorn tornà lo dit Feri-
ca de Barchinona.

Diluns, a XXII. En aquest dia foren elegits per 
deputats lo reverend abat de Poblet, don Mat-
heu de Muncada e mossèn Ffrancí Ramis; e per 
hoÿdors, mossèn March Artado, canonge 
d’Urgell, Johan Caportella, donzell, e micer 
Johan Rossell, doctor de Leyda.

Dijous, a XXV. En aquest dia partí lo senyor abat 
de la Real per anar a les vistes dels il·lustríssi- 
mos reys de Aragó e de Castella, e ab certes le-
tres e instruccions sobre lo fet de les lanes que 
per valencians se carreguen en Tortosa. Aquest 
dia tornà en Barthomeu Ferrer de Cervera, hon 
era anat per la elecció dels deputats novament 
fets en la dita vila.
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DIETARI NÚMERO 9

Folis 1r-90v

Dissapte, a X. Aquest dia partí de Cervera en Ma-
cià Badia, notari de la scrivania de la casa, tramès 
per la Cort de Catalunya a mossèn Josa de Me-
drona, per informar-lo de la intenció de la Cort e 
fer-lo partir per anar al comte de Pallars, ab letres 
e instruccions de la dita Cort sobre la reducció 
del dit comte, e les treves ab ell fahedores, e per 
exir de la Vall d’Aran la gent aderent al dit 
comte, segons forma de dites instruccions.

Diumenge, a XI. Aquest dia pertí lo noble mos-
sen Guaspar Joan de Josa, tramès per la Cort Ge-
neral de Cathalunya per al comte de Pallars, so-
bre les treves fermadores entre la senyora infanta 
e lo dit comte, present en Macià Badia, lo qual 
tornà dit dia.

Dilluns, a XII. Aquest dia partí lo noble don Mat-
heu de Muncada, deputata.

 3r Dimecres, a XIIII. Aquest dia partí lo reverend 
abat de Poblet, deputat, per a Verdú.

Divendres, a XVI. Aquest jorn tornà lo dit sen-
yor abat.

 3v Dimarts, a XX. Aquest jorn tornà de Pallars lo 
noble mossèn Guaspar Joan de Josa.

Divendres, a XXIII. Aquest dia partí mossèn 
Ffrancesch Ramis, diputat, de Cervera per anar 
al monestir de Poblet.

 4r Dilluns, a XXVI. Aquest dia tornà lo dit mossèn 
Ramis, de Poblet.

Dissapte, a XXXI. Aquest dia tornà lo se(nyo)r 
don Matheu, deputat, en Cervera. Aquest dia 
partí lo reverend abbat de Poblet, diputat, de 
Cervera per anar en regne de València, de licèn-
cia dels altres diputats, per feynes sues.

a. a continuació ratllat per a Montserrat.

 1r Jhesus, Marie filius
Dietarium de tempore reverendorum, nobilis et 
magnifici dominorum ffatris Michaelis Delguado, 
magistri in sacra pagina et abbatis monasterii Beate 
Marie Populeti, dompni Mathei de Montecateno, 
domini baroniarum de Ytona, de Seros et de Miqui-
nenca, et Ffranciscia Ramis, civis Barchinone, de-
putatorum. Et Marchi Artado, canonici Urgellen-
sis, Johannis Caportella, domicelli, domiciliati 
Terracone, et Johannis Rossell, decretorum docto - 
ris, civis Ilerde, auditorum compotorum Generalis 
Catalonie.

 2r Agost, any MCCCC LXXVI

Dijous, lo primer. Aquest dia juraren los dits 
senyors de deputats e hoÿdors de comptes del 
General en la vila de Cervera, dins la casa de 
Santes Creus, hon se téb lo consistori.

Dissapte, lo terç. Aquest dia pertí lo honorable 
mossèn Joan Caportella, hoÿdor de comptes 
del General, per a Bellpuig, per feynes sues.

Diumenge, a IIII. Aquest dia tornà Miquel 
Joan, porter, qui era stat tramès en la ciutat de 
València per los deputats, sobre les lanes de 
Tortosa.

 2v Dimecres, a VII. Aquest dia tornà mossèn Joan 
Caportella, hoÿdor, en Cervera.

Divendres, a VIIIIo. Aquest dia partí mossèn 
Abrí per anar al senyor rey, ab comissió dels  
senyors deputats sobre lo fet de les lanes, sens 
revocació de la comissió feta a mossèn l’abat  
de la Real e a micer Johan Duray, sens stipu-
lació de salari cotidià, sinó a conexenca dels  
senyors deputats, e en sa companyia Miquel 
Joan per dita rahó.

a. a continuació ratllat is.
b. té interlineat
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[1477 ] 4r Setembre del any mil CCCC LXXVI

Dilluns, lo segon. Aquest dia pertí mossèn Joan 
Caportella, donzell, hoÿdor, per afers seus.

Dijous, a V. Aquest dia partí lo noble don Ma-
theu de Muncada, deputat, per a Montserrat.

 5r Dissapte, a VII. Aquest dia tornà lo dit mossèn 
Joan Caportella, hoÿdor.

Dimarts, a X. Aquest die tornà lo noble don Ma-
teu de Muncada, deputat, de Monserrat.

Dimecres, a XI. Aquest die partí mossèn Ffran-
cesch Ramis, deputat, per a Barchinona, passant 
per Terragona, per sos fets propris.

 7r Octubre del any mil CCCC LXXVI

Divendres, a IIII. Aquest dia tornà mossèn Ber-
nat Aybrí del senyor rey en Cervera.

 8r Dimarts, a XV. Aquest dia tornà en Cervera lo 
magnífich mossèn Ffrancesch Ramis, deputat.

Dimecres, a XVI. Aquest dia partí micer Joan 
Rossell per a Leyda, per fets seus propris. Aquest 
dia tornà Miquel Joan de València en Cervera.

 8v Dijous, a XXIIII. Aquest dia partí Miquel Joan de 
Cervera per al senyor rey sobre lo fet de les lanes, 
de manament dels senyors de deputats.

 9r Dimecres, a XXX. Aquest dia tornà lo reverend 
senyor abat de Poblet, deputat, en Cervera.

 9v Noembre del any mil CCCC LXXVI

Dissapte, lo segon. Aquest dia pertí mossèn 
Joan Caportella, hoÿdor, de Cervera per a  
Vallbona.

Diumenge, a III. Aquest dia se sposà la serenís-
sima senyora dona Joana de Aragó, regina de la 
gran Sicília, filla e loctinent general de la majes-
tat del senyor rey don Joan, vuy beneventura-
dament regnant, en la vila de Cervera e en la 
casa del honorable en Joan Gilabert. Sposà-la 
lo egregi comte de Trivanto per lo sereníssimo 
rey de Nàpols, hon foren presents lo mestre de 
Muntesa, lo ambax(ad)or del rey de Nàpols, lo 
ardiacha Mercader, los deputats de Cathalu-
nya, pahers de Cervera e los bisbes de Gerona e 
de Urgell ea de Arguelo, abat de Poblet e al-
guns altres nobles, etcètera.

Dilluns, a IIII. Aquest dia partí lo noble senyor 
don Matheu de Monchada, deputat, per Ay-

a. e de Arguelo interlineat
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thona. E tornà mossèn Caportella de Vallbona.

 10r Dissapte, a VIIIIo. Aquest dia tornà micer Joan 
Rossell, hoÿdor, en Cervera.

Dimarts, a XII. Aquest dia pertí lo dit micer Joan 
Rossell, tramès per los deputats a Barchinona 
sobre les VII mília DC lliures.

 10v Dissapte, a XVI. Aquest dia pertí mossèn March 
d’Ortedo, hoÿdor, per la Seu d’Urgell, per fets 
seus propris.

 11v Dimarts, a XXVI. Aquest dia tornà en Cervera 
micer Joan Rossell. Aquest dia los senyors de 
deputats mudaren lo consistori en la ciutat de 
Barchinona per a XV de janer propvinent.

Dissapte, a XXX. Aquest dia tornà Miquel Joan 
de Caragoca, hon era stat tremès per los se-
nyors de deputats, per haver provisions sobre lo 
fet de les lanes; portà bon recapte.

 12r Deembre del any M CCCC LXXVI

Divendres, a VI. Aquest dia entrà en Barchino-
na mossèn Johan Çaportella, oÿdor.

 12v Dissabte, a VII. Aquest dia entrà en Barchinona 
lo reverend abbat de Poblet, deputat. Aquest 
dia la sereníssima senyora reyna de Nàpols, filla e 
loctinent general del senyor rey, entrà en Barchi-
nona venint de Cervera, Leyda e de Balaguer, 
on, per les mortalitats qui eren en Barchinonaa, 
ha continuada la Cort General del principat de 
Cathalunya.

Dimarts, a X. Aquest jorn tornà lo senyor don 
Matheu de Muncada.

 13v Dissabte, a XXI. Aquest dia partí lo senyor don 
Matheu de Muncada per anar en sa terra. Aquest 
matex dia partí misser Johan Rossell per anar en 
casa sua.

 15r Janer del any mil CCCC LXXVII

Diumenge, a XII. Duch de Milà. Aquest dia 
vench nova, e fou certa, que hun caveller o ciu-
tadà de Milà havie mort lo duch de Milà dins una 
sglésia en què oÿe missa. E la causa fou per tant 
com li tenie sa muller per amigua, e així fou ver.

 15v Dimarts, a XIIII. Aquest dia tornà lo senyor don 
Matheu de sa terra. Aquest dia partí Miquel Jo-
han, porter, per anar al senyor rey en Caragossa, 
e aprés en València, per lo fet de les lanes de Tor-
tosa, de què és qüestió entre los senyors depu-

a. a continuació ratllat eren.
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[1477 ] tats, de una part, e los deputats de València, de la 
part altra.

Dimecres a XV. Aquest dia tornà misser Johan 
Rossell venint de casa sua.

 16r Digmenge, a XVIIIIo. Aquest dia mossèn March 
Artado, oÿdor de comptes, entrà en Bar-
chinona.

 16v Dimecres, a XXVIIIIo. Aquest dia partí mossèn 
Jo han Caportella per anar a casa sua.

 17r Febrer del dit any

Dimarts, a IIII. Duch de Burgunya. Aquest dia 
vench nova que lo duch de Burgunya ere mort 
en batalla campal, per la guerra que ere entre ell e 
hun altre gran duch d’Alamanya, al qual propdit 
duch l’amperador d’Alamanya fahie valença. 
Aprés, dita nova fou verificada per letres e altres 
vies, e certament fou mort de ferides. Ere capità 
contra ell, aquella jornada, lo comte de Vade-
mont, nét del duch Reyner, senyor de Prohença. 
Aquest jorn partí mossèn Bernat Aybrí per anar 
al senyor rey, tramès per los deputats en virtut de 
comissió de Cort, per rahó de les novitats d’Em-
purdà.

Dimecres, a V. Aquest dia partí mossèn Jacme 
Rocha, scrivà de manament, qui per fets seus va 
al senyor rey de Castella, e donaren-li, los depu-
tats, càrrech e instruccions sobre dit fet.

 17v Dimecres, a XII. Aquest jorn tornà mossèn Ca-
portella de casa sua.

 19r Dimarts, a XXV. Aquest dia tornà mossèn Ber-
nat Aybrí del senyor rey, on era stat tramès per 
los deputats.

 19v Març del any mil CCCC LXXVII

Dimecres, a V. Aquest dia partí misser Johan 
Rossell, oÿdor, per anar en casa sua, per fets seus 
propris. Aquest dia partiren en Miquel Benaula, 
notari, e Anthoni Cirerol, porter, per anar a Ge-
rona, per fets del General, ab instruccions.

 20v Dijous, a XIII. Aquest dia tornaren en Miquel 
Benaula, notari, e Anthoni Cirerol, porter, de 
Gerona, on eren anats per fets del General.

Divendres, a XIIII. Aquest dia mossèn March 
d’Artado, canonge en la Seu d’Urgell, hu dels 
oÿdors de comptes del General, e mossèn Johan 
Francesc Boschà, tenint les claus del archiu del 
dit General, faeren instància de part dels depu-
tats al venerable micer Pere Rius, doctor en de-
crets, canonge en la dita Seu d’Urgell e official 

*

del reverendíssimo senyor don Rodrigo de 
Borge, bisbe de Barchinona, resident en cort ro-
mana, que certa letra de vet o de scomunicació 
qui·s instave contra lo discret en Johan Janer, 
notari, hun dels ministres e ajudant del regent 
los comptes del dit General, que tal letra lo dit 
official no permatés traure ne publicar, per 
quant seria gran turbació en los fets del dit Gene-
ral e drets de generalitats, e en derogació de les 
preheminències e prorogatives de la casa de la 
Deputació; attès que aquell dit e altres ministres 
de la dita casa de la Deputació són molt necessa-
ris en la dita casa, en la qual tots dies han ésser per 
exercir lurs officis, e devant los deputats per con-
servació del dit General, e han comunicar los 
huns ab altres per los fets del dit General, ço qui 
cessaria, si a tal vet o excomunicació era dat loch 
per ell. E per lo dit official fon respost, regra-
ciant-lus molt la dita informació que li fahien de 
les preheminències e prerogatives de la dita casa, 
les quals ell volia, inconcussament, observar ad 
unguem, e axí manà als notaris e scrivans de la sua 
cort que, a instància de qualsevol persones, no 
fos feta citació ne excomunicació per la dita sua 
cort ecclesiàstica contra lo dit Johan Janer ni al-
tres, axí principals officials com ministres de la 
dita casa de la Deputació.

 21r Divendres, a XXI. Aquest dia tornà Miquel Joan, 
porter, en Barchinona de València e Caragoca, 
hon era anat de manament dels senyors de de-
putats.

Digmenge, a XXIII. Aquest dia partí mossèn Ber-
nat Aybrí, burgès de Perpenyà, tramès per la 
Cort de Cathalunya al senyor rey en Caragossa.

 21v Dissabte, a XXVIIIIo. Aquest dia tornà misser 
Rossell de sa casa.

 22r Abril del any M CCCC LXXVII

Dimarts, lo primer. Aquest dia partí mossèn Jo-
han Çaportella, oÿdor de comptes, per anar a te-
nir festes a casa sua.

Digmenge, a VI. Pascaa.

 23r Dimecres, a XVI. Aquest dia partí lo senyor abbat 
de Poblet per anar al seu monastir.

 23v Diluns, a XXI. Aquest dia tornà mossèn Johan 
Çaportella, oÿdor, de casa sua.

a. en l’assentament corresponent a dilluns, dia XIIII, es llegeix 
ratllat Aquest dia partiren lo senyor n’Andreu Bosch, sobre-
cullidor dels drets del General, e n’Anthoni Cirerol, porter 
de la casa de la Diputació, per anar a Castelló d’Ampúries, 
per fer certs actes en les novitats fa mossèn Álvero de Medri-
gal en los drets del General.
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[1477 ]Dimecres, a XXIII. Aquest dia tornaren de Cas-
telló lo senyor n’Andreu Bosch e Anthoni Ci-
rerol.

 24r Dissabte, a XXVI. Aquest dia partiren en Miquel 
Benaula, notari, e Anthoni Ferran, síndich del 
General, per anar a Gerona, per los fets de mos-
sèn Ça-riera.

Digmenge, a XXVII. Aquest dia partí mossèn 
Joan Francesch Boscà, racional de la casa de la 
Deputació, de ordinació del consistori per a  
la majestat del senyor rey.

Diluns, a XXVIII. Aquest die s’ic partí mossèn 
Ffrancesch Ramis, deputat, per anar ala Camp 
de Terragona, per sos afers.

Dimarts, a XXVIIIIo. Aquest dia tornaren los dits 
Benaula e Ferran de Gerona.

Dimecres, a XXX. Aquest dia partí Miquel Joan, 
porter, de manament dels senyors deputats, ab 
letres sobre lo fet de les lanes, en Tortosa, hon 
era lo senyor rey.

 24v Maig del any MCCCC LXXVII

Dissabte, a III. Aquest dia lo senyor don Ma-
theu de Moncada anà a Sant Gerònim de la 
Murta e a Montalegre.

Digmenge, a IIII. Aquest dia lo dit don Matheu 
tornà en Barchinona.

Dimarts, a VI. Aquest dia partí lo senyor n’An-
thoni Cirerol, porter de la casa de la Diputació, 
per anar a Roses e a Lançà per presentar una ci-
tatòria a mossèn Miquel Margarit.

 25r Dimecres, a VII. Aquest dia arribà en Barchino-
na mossèn Ffransesch Ramis, deputat. E dit  
dia arribà mossèn Johan Boschà.

Dijous, a VIII. Aquest dia partí misser Rossell, 
oÿdor, per anar a casa sua.

Divendres, a VIIIIo. Aquest dia tornà lo senyor 
abbat de Poblet del seu monastir. Aquest dia lo 
magnífich misser Johan Dusay, doctor en quas-
cun dret, altre dels assessors e advocats de la 
casa de la Deputació, jurà in consistorio, ut moris 
est.

 25v Dimarts, a XIII. Aquest dia tornà lo dit Anthoni 
Cirerol, porter [de] la Diputació, de Roses e 
Lançà.

Divendres, a XVI. Aquest dia tornà Miquel Joan 

a. a continuació ratllat Cap.

de Tortosa, hon era stat tramès per la qüestió de 
les lanes, en Barchinona.

Dissabte, a XVII. Aquest dia entrà en Barchino-
na lo senyor rey benaventuradament regnant, 
venint de Çaragossa, on ere anat passat hun any 
e mig havie, e ans de sa tornada se veé ab lo il-
lustríssimo rey de Castella, fill seu, en la ciutat 
de Victòria, e en les vistes foren molts comtes, 
vezcomtes, nobles, barons, cavellers e jantils 
hòmens, ciutadans e altres hòmens de honor 
d’Aragó, de València e de Cathalunya molt bé 
abillats.

 26r Dimecres, a XXI. Aquest jorn partí mossèn Jo-
han Caportella, oÿdor, per anar a casa sua.

 26v Divendres, a XXX. Aquest dia, gran matí, vench 
nova que dos galiotes de prohençals havien pre-
sos tres lenys carreguats qui de València venien 
en Barchinona. E, de continent, los consellers e 
la Lotga armaren una galiota e hun balaner, les 
quals los inseguiren e, finalment, recobraren la 
dita presa, e les galiotes de prohençals scaparen.

Dissabte, a XXXI. Aquest dia entraren e arriba-
ren a la plaja de Barchinona dites galiota a bala-
ner armats, ab la presa dessusdita, ab molt ho-
nor e triumpho.

 27r Juny del any dessusdit.

Dimecres, al IIII. En aquest mes de juny fonch 
ten gran habundància de cireres, de sermenyes e 
de alberchochs que no és memòria d’òmens que 
may n’ajen vista ten gran anyada, car, ab tota ve-
ritat, V e VI lliures de cireres havien per un diner, 
e les sermenyes a los albercochs domesquins se 
venien a dos diner lo cortà. E moltes gents com-
praven los albercohcs per a dar a porchs.

 28v Diluns, a XXIII. Aquest dia tornà misser Johan 
Rossell, oÿdor de comptes.

 30r Juliol del any mil CCCC LXXVII

Divendres, a XI. Aquest jorn tornà mossèn Jo-
han Çaportella de casa sua.

 31r Diluns, a XXI. Duch de Calàbria. Aquest dia 
arribà lo il·lustre don Afonso, duch de Calàbria, 
fill de don Fferrando, rey de Nàpols, a la plaja de 
Badalona ab VIIIIo galees sotils armades e tres ga-
liotes; e la causa de sa venguda ere per portar al 
dit senyor rey, son pare, la il·lustríssima senyora 
reyna dona Johana, sposada sua, filla del sere-
níssimo senyor rey nostre don Johan, rey d’A-
ragó, de Navarra. de Sicília, etcètera. E la nit se-
güent lo dit duch, molt bé acompanyat, gran 
hora de nit, vench en Barchinona fer reverència 
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[1477 ] al dit senyor rey e la dita senyora reyna, sa madas-
tra, e la matexa nit se’n tornà en Badalona, per ço 
que per mar vingués en la plaja de Barchinona e 
entràs per lo pont que li ere aparellat.

Dimecres, a XXIII. Aquest dia lo sereníssimo se-
nyor rey e la dita il·lustríssima senyora reyna, sa 
filla sposada, per terra, anaren a Badalona visitar 
lo dit duch, e ab lur senyor anaren molts barons, 
bisbes, abbats, cavellers e jantils hòmens e ciuta-
dans, molt altament abillats, e ensús de CL se-
nyores en companyia de la dita senyora reyna, 
arreades e vestides molt ricament e de diverses 
maneres e trajos. Foren fets allà grans dançes, 
gala e festa; e dit dia, gran hora de nit. tornaren 
en ciutat.

 31v Divendres, a XXV. Aquest dia lo dit duch, ab les 
VIIIIo galees a tres galiotes molt bé a punt e arma-
des e de moltes e grans banderes e tendals guar-
nides, vench devant laa casa de la Lotga, on ere 
stat fabricat un bell pont de fusta cubert e per los 
costats guarnit de draps vermells, e la galea del 
dit duch donà la popa vers lo dit pont, e axí en-
trà, e fou rebut ab gran honor e festa. Rebe - 
ren-lo, al cap del pont exint de galea, lo bisbe de 
Gerona e los consellers de Barchinona e molta 
altra notabla gent, e lo senyor rey, acompanyat 
de molts barons e senyors, lo sperà a cavall al al-
tre cap del pont jus hun bell pali d’or. Aquestb 
pali ere portat ab VI bordons, los quals portaren 
V concellers de Barchinona e lo honorable mis-
ser Johan Rossel, embaxador de la ciutat de  
Leyda. E aquí lo dit duch e lo príncep de Bisi-
nyano, duch d’Àndria, duch de Melfa, lo gran 
seneschal comte d’Ariano e dos altres comtes 
muntaren a cavall, e lo dit senyor rey e lo duch al 
costat, ab tota la altra gent, anaren al portal de la 
Lotga e per aquell del ort entraren e muntaren 
sus la gran sala alt de la Lotga, qui ere molt alta-
ment empaliada de draps de ras e al dessús cu-
berta de draps grochs e vermells a manera de 
tomba, e aquí foren grans clarins, ministres e 
trompetes e foren fetes grans dançes ab la dita se-
nyora reyna, qui allà ere ab moltes grans senyo-
res altament abillades. Aprés, posats en una de 
les finistres qui miren a mar, passaren per baix 
totes les confraries e oficis de la ciutat, ab lurs pe-
nons e trompetes, ben abillats, e molts balls, far-
ces e jochs. E, tot açò passat, los dits senyors rey, 
reyna e duch ab grans senyors e molt bellíssima 
cavalcada, partints de la dita Lotga, anaren per la 
ribera fins al pla d’en Lull, e per lo Born, e per lo 
carrer de Moncada, e per la Bòria, e per la plassa 
del Rey, e arribaren a la Seu, on feren oració, e los 
canonges lus isqueren fins a la porta cantants e 
los òrguens sonants a maravella, e d’aquí torna-

a. a continuació ratllat p.
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ren al palau reyal, on lexaren la dita reyna, e d’a-
quí partiren lo senyor rey e lo senyor duch e ana-
ren a la posada del dit duch, qui ere al carrer Am- 
pla, a casa de misser Bernat de Gualbes, la qual 
molt altament ere abillade, e lo senyor rey se’n 
tornà al seu palau, e lo següent vespre se faheren 
grans alimares en la ciutat. Ultra les VIIIIo galeas 
e tres galiotes, vingueren dos galeasses grosses e 
hun balaner, qui portaren tot lo bagatge o [def-
fena] del dit duch.

Diluns, a XXVIII. Aquest dia la majestat del se-
nyor rey féu fer lo present devall scrit al dit duch 
de Calàbria, e fou-lo portar a la sua posada: pri-
merament, C bous. Ítem, DC moltons. Ítem, ve-
dells, L. Ítem, cabrits, C. Ítem, mil parells de vo-
lateria. Ítem L pagos. Ítem, CC capons. Ítem, 
CCC càrregues de farina. Ítem XXX botes de vi ver-
mell. Ítem, XX botes de vi blanch. Ítem, CCCC an-
torxes de cera. Ítem, mil entre candelots e antor-
xetes. Ítem, CCCC lliuresa de candeles de cort. 
Ítem, CC pans de sucre. Ítem, confits, X quin-
tars. Ítem, aloses, XX.

Dijous, a XXXI. Aquest dia la ciutat de Barchi-
nona féu la gran processó e festa de Corpus ab 
grans castells, jochs, farçes, momos e altres co-
ses, ab molt bells abillaments. Los senyor rey, se-
nyora reyna e duch de Calàbria miraren la dita 
festa en la casa de mossèn Luís Dezvalls, al carrer 
de Moncada, e los duchs de Àndria e de Melfa 
miraren a la plassa del Rey, e ab ells, hun fill bes-
tard del dit rey don Fferrando, de edat de XII o 
XIII anys, qui ab dit duch de Calàbria ere vengut.

 32r Agost del any M CCCC LXXVII

Divendres, lo primer. Aquest dia partí mossèn 
Caportella, oÿdor, per anar a casa sua.

Digmenge, a III. Aquest dia lo dit duch de Calà-
bria e al seu costat lo gran seneschal, comte de 
Ariano, ab VIII altres cavellers e jantils hòmens, 
tots napoletans, sinó hu qui ere cathalà, frare 
Bernat Guerau de Requesens, comenador de 
Granyena del orde de Sant Johan (aquestb cave-
ller Requesens ere vengut de Nàspols ab dit 
duch), tots armats a cavall ab vestadures curtes 
de brocat e los cavalls encubertats e, sus les cu-
bertes, cuberts de brocat, faheren mostra e cerca 
per Barchinona al modo napoletà per fer ells ab 
ellsc cinch per V juntes, axí com de fet, tres jorns 
aprés, les faheren al Born, e fahent la dita mostra 
lus portaven al devant los scuts e elms o bacinets 
hòmens de honor tots a cavall, e entorn del dit 
duch anaven a peu passats L jantils hòmens, 
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[1477 ]totsa vestits de jupons de seda ab les calces bé ti-
rades a ab sengles bastons curts en les mans e ca-
denes de or al coll.

Dimecres, a VI. Aquest dia la dita il·lustríssima 
senyora reyna fou coronada per lo reverend  
bisbe de Girona, havent-ne comissió e potestat 
de nostre Sanct Pare, precedent emperò territori 
dat e licència obtenguda de la majestat del se-
nyor rey, qui no regoneix superior en aquest reg-
ne e Principat, la qual coronació fou feta present 
lo dit senyor rey e lo dit duch, en hun gran cada-
fal afix a la paret de la gran sala del palau reyal, a la 
plassa del Rey. Eren-hi més los bisbes d’Arguelo 
en Castella e de Cathània en Sicília, e molts ab-
bats, priors, canonges e religiosos, e los duchs de 
Àndria e de Melfa e príncep de Bisinyano, e 
molts comtes, nobles, cavellers e grans dones, 
tots e totes altament abillats, en la qual plassa ha-
via molts altres cadafals, altament empaliats, e 
tota la plassa circuhida e fornida de bellíssimos 
draps de ras, e alt ere cubert de draps grochs e 
vermells, totes les dites coses molt bé compostes 
e ordonades. E, d’aquí avant, la dita reyna és ape-
llada reyna coronada de Nàpols.

 32v Dissabte, a VIIIIo. Aquest dia tornà mossèn Ca-
portella, oÿdor, de casa sua.

Diumenge, a X. Aquest dia lo senyor rey féu gran 
e opulentíssimo convit a la dita senyora reyna e 
senyor duch e a tots los duchs, comtes e hòmens 
de honor qui ab ell eren venguts, lo qual convit 
fon fet en la gran sala baix del palau reyal; fon ap-
parellat molt gran e bell tinell de moltes e diverses 
pesses de or e d’argent, e la dita sala guarnida  
de molts richs draps de ras e molt rich dosser o 
drap de or a les spatles de la taula, on los dits se-
nyors rey, reyna e duch sehien; hagué-hi grans 
clarins, ministrers, trompetes e altres diversitats 
de sons e grans dances e balls, e tanta ere la gent 
qui hi vingué per mirar que a penes s’i podie hom 
girar.

 32v Dimecres, a XX. Fins ací, per la venguda del dit 
duch e de sa companyia, qui eren entre cavellers, 
jantils hòmens e altres hòmens de fayçó passats 
CL, tots vestits de ceda e ab cadenes de or, quas-
cun dia se són fetes en aquesta ciutat de Barchi-
nona grans juntes, dances, cavalcades e altres ga-
les, cavalcants per dita ciutat ab grans senyores e 
dones a les anques de les mules ab molta alegria. 
E aquest dia de dimecres, hora tarda, la serenís-
sima senyora reyna de Nàpols dessusdita, acom-
panyada del senyor rey, son pare, e de grans com-
tes e senyors e d’altra innumerabla gent a cavall e 
a peu, se recullí en la plaja de Barchinona entre la 
Lotga e la plassa del Vi, e entrà a la galea del duch 
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de Calàbria, qui tenie scala en terra, ab grans 
trompetes e clarins. E, com fou dins galea, per 
enyorament del senyor rey, son pare, vench-li 
adolciment de cor e se smortí, per la qual rahó, 
encontinent, la tragueren de galea.

Divendres, a XXII. Aquest jorn, a les VIII hores de 
matí, se tornà recullir la dita senyora reyna en la 
matexa galea per anar en Nàpols. E ab la sua al-
tesa anaren per acompanyar-la, de ordinació del 
senyor rey nostre, los reverends frare Luís Dez-
puig, mestre de Muntesa, lo bisbe de Cathània, 
qui és frare Bernat Margarit, abbat de Sant Pere 
de Rodes, e lo egregi senyor don Johan de Car-
dona, comte de Cardona e de Prades, e molts al-
tres cavallers e jantils hòmens cathalans, arago-
neses e valencians, lo qual comte de Prades anà 
ab dues galees sues armades. Lo senyor rey, com 
pres comiat d’ella, plorà de una part e ella de al-
tra e molts dels circumstants axí mateix. Tot-
hom se dolie molt de perdre tant virtuosa se-
nyora, la qual ere nada en Barchinona, e ere molt 
parcial als cathalans, los quals, e tots los altres 
vassalls del senyor rey, molt virtuosament  
amave. E no passà mija hora que totes les galees, 
qui eren XI, e tres galiotes feren vela fahents lur 
bon viatge; aprés, no passaren tres hores que les 
dos galeasses e balaner partiren.

Digmenge, a XXIIII. Aquest jorn de digmenge, la 
armada, on la dita senyora reyna ere, arribà de-
vant Massella ab bell temps, e lo duch Reyner, 
senyor de Prohença, manà fer bella festa a la dita 
senyora reyna e al senyor duch. E axí ho ha fet, 
segons tot açò se sabé per letra del comte de Car-
dona dirigida al reverend abbat de Poblet, hu 
dels deputats del General de Cathalunya.

Setembre del any M CCCC LXXVII

 34v Divendres, a V. Aquest dia partí mossèn Çapor-
tella, oÿdor, per anar a casa sua.

 35r Diluns, a VIII. Nativitas Virginis Marie.

 35v Dimarts, a XVI. Aquest dia partí lo senyor en 
Johan Ferica, de ordinació e manament dels se-
nyors deputats, per anar en Pallars, sots obe-
diència del senyor governador, per poder mun-
tar, star e tornar segur, e portar libres e 
peccúnies, hon altrament no·s podia anar segu-
rament.

 36r Dissabte, a XX. Moll de Barchinona. Aquest dia 
lo senyor rey don Johan, benaventuradament 
regnant, ab gran processó de la Seu de Barchi-
nona, acompanyat dels bisbe de Gerona, conse-
llers de Barchinona e molts barons, cavellers, 
ciutadans e altres hòmens de honor en gran mul-
titud, e hun embaxador del comú de Venècia, 
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[1478 ] partint de la dita Seu anà a la marina de la dita 
ciutat, e al costat de la torre Grossa oý missa 
baxa, jus hun bell cadafal fet aquí e cubert, e en-
torna circuhit de molt bells draps de ras. E, feta 
per lo dit bisbe de Gerona la benedicciób, e pro-
ferides moltes devotes e apropriades oracions 
sobre huna gran pedra qui dins lo dit cadafal ere, 
sus hun gran carro, lo dit senyor rey, posant la 
sua reyal mà sus la dita pedra, manà aquella lan-
çar en lo loch ja apparellat, devant la dita torre 
Nova, per ésser principi del moll deliberat fer a la 
plaja de la dita ciutat. Plàcie a Nostre Senyor Déu 
que ab perfecció e prestament sie acabat, a labor 
e glòria sua, servici de la majestat reyal e benefici 
públich de la dita ciutat e de tot lo principat de 
Cathalunya. Eren consellers de la ciutat mossèn 
Luís Setantí, mossèn Baltasar de Gualbes, mos-
sèn Bernat Ponçgem, mercader, mossèn Johan 
Fogassot, notari, e mossèn Johan Coco, me-
nestral.

Dimecres, a XXIIII. Aquest dia tornà mossèn Jo-
han Çaportella, oÿdor.

 37v Octobre del any M CCCC LXXVII

Dimarts, a VII. Aquest dia misser Johan Rossell, 
oÿdor, partí per anar a sa casa, e fon-li dat càrrech 
de certes coses tocants les ordinacions dels sa-
frans.

Dijous, a VIIII. Aquest dia partí lo senyor abbat 
per anar a Poblet.

 38r Diluns, a XIII. Aquest dia partí mossèn Johan 
Çaportella per anar a casa sua.

Dimarts, a XIIII. En aquest dia tornà (lo) senyor 
en Johan Ferica hon ere anat sots obediència del 
senyor governador, per manament dels senyors 
deputats.

Dimecres, a XV. Aquest dia partiren n’Anthoni 
Folguers e Johan Mestre per anar en Urgell, per 
los spatxaments dels safrans.

 38v Dimecres, a XXII. Aquest dia tornà mossèn Jo-
han Çaportella de casa sua, on ere anat.

Dijous, a XXIII. Aquest jorn partí lo senyor don 
Matheu de Moncada per anar a les sues baronies, 
e d’aquí anà al senyor rey de Castella.

 39v Noembre del any M CCCC LXXVII
Dissabte, lo primer. Aquest dia tornà lo senyor 
abbat, deputat, en Barchinona de casa sua, on 
ere anat. Aquest dia partí en March Busquets, 
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ajudant ordinari de la scrivania major, per anar a 
Gerona ab en Andreu Bosch, sobrecullidor, per 
presentar certa denunciació e requesta a mossèn 
Johan Ça-riera, capità de Gerona, devallant de 
cert acte de Cort.

Digmenge, a II. Aquest dia partí mossèn Pere 
Boquet, advocat, per anar a Cervera, a casa sua.

 40r Divendres, a VII. Aquest dia, aprés migjorn, en-
trà en Barchinona, venint de Castella, lo il-
lustre senyor don Enrich d’Aragó, duc de So-
gorb e comte d’Empúries, e ab ell la senyora 
infanta, mare sua.

Dimarts, a XI. Aquest dia tornà en March Bus-
quets de Gerona.

 40v Diluns, a XVII. Lo dit dia partiren, per ordinació 
de mossenyors de diputats, n’Anthoni Ferran, 
notari, e n’Anthoni Ferrer per les parts d’Ur-
gell e Conqua de Barberà, per inquirir contra 
los qui han comprats e venuts safrans contra 
forma dels capítols, e han defraudats los drets 
de les generalitats.

Dimarts, a XVIII. Aquest jorn tornà misser Pere 
Boquet de Cervera.

 41v Digmenge, a XXX. Aquest dia partí en Miquel Jo-
han, porter, per anar en València a presentar la 
revocació feta per lo senyor rey del fet de les lanes

 43r Deembre del any M CCCC LXXVII

Dissabte, a XIII. Aquest jorn tornà misser Johan 
Rossell, oÿdor, de casa sua.

 43v Digmenge, a XXI. En aquest dia tornaren n’An-
thoni Ferran e Anthoni Ferrer, de les parts de 
Urgell e Conqua de Barberà, hon eren anats per 
inquirir de fraus de saffrans e altres, per comis-
sió dels senyors deputats.

Dimarts, a XXIII. Aquest dia tornàa Miquel Jo-
han, porter, venint de València.

Dimecres, a XXIIII. Aquest dia tornaren n’An-
thoni Folguers e Johan Mestre de Urgell.

 44r Dijous, a XXV. Nadal.

 47r Ffebrer, any LXXVIII

Dimarts, a III. Carnestoltes.

 47v Diluns, a VIIIIo. Aquest dia vench de sa casa 
mossèn March d’Artado, oÿdor de comptes.

a. tornà interlineat, damunt de partí ratllat.
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[1478 ] 49v Març del any M CCCC LXXVIII

Diluns, a II. Aquest dia partí misser Rossell per 
anar a casa sua, per sos fets.

 50r Dimarts, a X. Aquest dia tornà lo senyor don 
Matheu de Moncada de Castella, on ere anat.

 50v Dimecres, a XVIII. Aquest dia partí lo senyor 
don Matheu de Moncada per anar a casa sua, 
per fets seus.

 51r Digmenge, a XXII. Pascha.

 53r Abril del any 
mil CCCC LXXVIII

Diluns, a XIII. Aquest dia partiren lo senyor 
n’Andreu Bosch, sobrecullidor dels drets del 
General, e n’Anthoni Cirerol, porter de la casa 
de la Diputació, per anar a Castelló d’Ampúri-
es, per fer certs actes en les novitats fa mossèn 
Àlvaro de Madrigal en los drets del General.

 53v Dimecres, a XXII. Aquest dia tornà lo senyor 
n’Anthoni Cirerol de la anada de Castelló.

Dijous, a XXIII. Sant Jordi.

 54r Digmenge, a XXVI. Aquest dia arribà misser Jo-
han Rossell de casa sua, on ere anat per fets 
seus.

 54v Maig del any M CCCC LXXVIII

Dimecres a VI. Aquest dia partí lo senyor en Ci-
rerol, porter de la casa de la Diputació, per anar 
a Roses e a Lançà, per presentar una citatòria al 
General.

 55v Dijous, a XIIII. Aquest dia tornà lo dit Cirerol 
de Roses e Lançà.

 56r Dijous, a XXI. Corpus Christi.

 57r Juny M CCCC LXXVIII

Dijous, a IIII. Aquest dia partí mossèn Artado, 
oÿdor, per anar en Empurdà a paguar gent 
d’armes e pendre mostra, e ab ell se’n anaren 
n’Anthoni Ferrer, per fer los paguaments, e lo 
discret en Miquel Benaula, notari.

 57v Digmenge, a VII. Aquest dia vench nova certa 
que lo duch de Burgunya, ajudat del empera-
dor d’Alamanya, qui és son pare, havie gua-
nyada una batalla al rey de Ffrança, en què li ha-
vien morts e presos D lancés de la ordonança 
vella e molts franchs archers, qui eren de la mi-
llor gent que dit rey de Ffrança tenie.

*

 58v Dimarts, a XXIII. Aquest dia arribà mossèn Ar-
tado, oÿdor, de les parts d’Empurdà, e ab ell en 
Miquel Benaula e Anthoni Ferrer. Lo mateix 
dia arribà lo senyor don Matheu de Moncada 
de casa sua.

Dimecres, a XXIIII. Sanct Johan.

 59r Dijous, a XXV. Aquest dia partí mossèn Johan 
Çaportella, oÿdor, per anar a casa sua.

Dimarts, a XXX. Príncep de Castella. Aquest dia, 
entre les XI e XII hores de migjorn, la sereníssi-
ma senyora reyna de Castella, muller del excel-
lentíssimo senyor, lo senyor don Ffer rando, rey 
de Castella, fill primogènit del molt alt e molt 
excel·lent lo senyor rey don Johan, huy bena-
venturadament regnant, rey d’Aragó, de Sicília, 
etcètera, parí hun bell fill dins la ciutat de Sivi-
lla. Déu li do longua vida e·l face bon christià e 
bon rey e senyor.

 60r Juliol del any 
mil CCCC LXXVIII

Dijous, a VIIIIo Príncep de Castella. Aquest dia 
fou batejat e fet christià lo il·lustríssimo príncep 
de Castella en la Seu de la ciutat de Sivilla, e 
fou-li imposat nom Johan; fou son pedrí lo le-
guat del Papa e altres senyors de Castella, e pa-
drina la qui·s diu duquessa de Sivilla.

Digmenge, a XII. Aquest dia partí mossèn 
March d’Artado, oÿdor, ab lo discret en Mi-
quel Benaula, notari, e Antoni Ferrer, per anar 
a Manresa e pendre la mostra de la gent de 
mossèn Mudarra.

 60v Diluns, a XIII. Aquest dia partí mossèn Pere Bo-
quet, advocat, per anar a Cervera per sos fets.

Divendres, a XVII. Aquest dia tornà mossèn 
March d’Artado, oÿdor, e ab ell lo discret en 
Miquel Benaula, notari, e n’Anthoni Ferrer.

Dissabte, a XVIII. Aquest dia partí mossèn Ra-
mis per anar en Vallès, per fets seus propris.

 61r Dimarts, a XXI. Aquest dia tornà lo dit mossèn 
Ramis.

Dijous, a XXIII. Batalla. Aquest dia partí mossèn 
Luís Margarit, caveller, de la ciutat de Barce-
lona, anant al senyor rey de Castella per fer les 
armes, a batalla ultrança, ab mossèn Johan Pere 
de Santmenat; e havien ésser ab lo dit senyor 
rey lo primer de septembre primervinent, car 
axí lus ho havie ell assignat e manat. Lo dit 
mossèn Santmenat ere requeridor e lo dit mos-
sèn Margarit és defenedor.
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[1478 ]  61v Dissabte, a XXV. Aquest dia tornà mossèn Jo-
han Çaportella, oÿdor.

Diluns, a XXVII. Aquest dia, hora tarda, partí 
mossèn Johan Pere de Santmenat, caveller, per 
anar en Castella a fer les armes ab mossèn Luís 
Margarit.

 62r Agost del any M CCCC LXXVIII

Digmenge, a II. Aquest dia partí lo senyor don 
Matheu de Moncada per anar a sa terra.

 63r Divendres, a XIIII. Aquest dia tornà misser Jo-
han Dusay, assessor, de Mallorca, on per fets 
seus ere anat.

Dimarts, a XVIII. Aquest dia partí Miquel Joan 
per anar a València, per lo fet de les lanes.

 65r Septembre del any 
mil CCCC LXXVIII

Dimarts, a VIII. Aquest jorn, que és festa de 
Nostra Dona Sancta Maria, és stada la merave-
llosa indulgència atorguada per nostre Sanct 
Pare a tots los qui visitaran, e almoyna faran, a 
la sglésia o obra del monastir de Jherusalem de 
la ciutat de Barchinona.

 66r Divenres, a XXV. En aquest dia los reverends e 
magnífichs senyors frare Miguel Delgado, mes-
tre en sacra tehologia, abat del monestir de Po-
blet, mossèn Fransesch Ramis, ciutadà de Bar-
chinona, deputats del General de Catalunya, 
ensemps ab lo noble don Matheu de Mun-
chada, absent de la present ciutat e vegueria de 
Barchinona; Johan Çaportella, donze(ll), e Jo-
han Rossell, doctor, hoÿdors de comptes del  
dit General, ensemps ab mossèn March Ar- 
tedo, canonge d’Urgell, absenta, e lo dit Ca-
portella, succehint en loch del dit don Matheu, 
tots concordablement provehiren en Miquel 
Benaula, notari, en adjunct a·n Jacme Çafont, 
notari, en lo offici de ajudant e de les [àpoques].

Dissabte, a XXVI. Aquest dia fonch tramès per 
los senyors deputats en Miquel Benaula, no- 
tari, al senyor rey, a la Vilanova ab letres de cre-
hença.

Diluns, a XXVIII. Aquest dia tornà lo dit Miquel 
Benaula del senyor rey.

 66v Octubre del any M CCCC LXXVIII

Digmenge, a IIII. Aquest dia tornà Miquel Joan 
de València per lo fet de les lanes.

a. a continuació ratllat hoÿdors de comptes.

 67r Dimecres, a XIIII. Rex. Aquest dia partí la ma-
jestat del senyor rey de la ciutat de Barchi- 
nona per anar, segons se deye, la via de Mon-
serrat. Aquest dia partí micer Rossell per anar  
a Leyda, a sa casa e lectura. Lo mateix dia par- 
tiren en Pere Solà e Guillem Prohencal per la 
negociació dels cafrans, per deliberació del 
consistori feta a III de octubre present.

 67v Digmenge, a XVIII. En aquest dia arribà en 
Barchinona lo molt noble senyor don Matheu 
de Munchada, deputat, qui venia de sa casa 
d’Eytona e terres sues.

Diluns, a XVIIII. Aquest dia partí lo magníffich 
mossèn Joan Caportella, hoÿdor de comptes 
del General, per anar a sa casa, per sos fets pro-
pris.

Disapte, a XXIIII. En aquest dia tornà la majes-
tat del dit senyor en la ciutat de Barchinona.

 68r Divendres, a XXX. Aquest dia partí mossèn Joan 
Solsona, scrivà major de la casa de la Deputa-
ció, per anar a sa casa a Cervera, per sos fets 
propris.

 68v Noembre del any mil CCCC 
LXXVIII
Dimecres, a VIII. En aquest dia tornà en Johan 
Solsona de Cervera.

 69r Dijous, a XIIII. En aquest dia partí en Miquel 
Benaula, notari, per anar a pendre los home-
natges de Cadaqués e altres, per ordinació dels 
senyors deputats.

 69v Dimarts, a XVIIIIo Aquest dia partí Miquel Jo-
han, porter, per anar en València, per lo fet de 
les lanes.

 70v Dimarts, a XXVI. Aquest dia, a XII hores de mig-
jorn, passà d’esta vida lo reverend frare Miquel 
Delgado, abbat de Poblet e deputat del Gene-
ral de Cathalunya.

 70v Diluns, a XXX. Aques dia tornà lo magnífich 
mossèn Johan Çaportella de casa sua.

 71r Deembre del dit any

Dimarts, lo primer. Aquest dia tornà lo dis- 
cret en Miquel Benaula, notari, de la anada  
que ha feta vers les terres del Generala.

a. en l’assentament corresponent a dimecres, dia II, es llegeix 
ratllat Aquest dia tornà lo discret en Miquel Benaula, no-
tari, de les terres del Ge.
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[1479 ]Divendres, a IIII. Aquest dia tornà misser Johan 
Rossell de casa sua, on ere anat.

Dissabte, a V. Aqeust dia tornà mossèn March 
d’Artado, oÿdor, de casa sua, on ere anat.

 72r Dimarts, a XV. En aquest dia fonch elegit en di-
putat lo venerable mossèn Pere Johan de Lobe-
ra, secristà de Sent Johan ces Abadesses. Tornà 
de València Miquel Johan, dit dia.

 72v Dissabte, a XVIIIIo. Aquest dia lo venerable 
mossèn Pere Johan de Lobera, deputat, accep-
tà la elecció de ell feta, com appar per delibera-
ció feta en lo consistori a XXII de abril, any M 
CCCC LXXVIII< Io >.

Dimarts, a XXII. Aquest dia partí mossèn Johan 
Çaportella per anar a casa sua.

Divendres, a XXV. Nadal.

 74r Janer del any M CCCC LXXVIIII

Diluns, a XI. En aquest dia lo venerable mossèn 
Pere Johan de Lobera, deputat novament elet, 
qui era ja arribat en la present ciutat lo dia pre-
cedent, prestà lo jurament acostumat e hoý la 
sentència de exco[municació] en la casa de la 
Deputació, hoÿda primer, en la capella de la 
dita casa, la missa del Sant Spirit, e servades les 
ceremònies e solemnitats acostumades en sem-
blants actes.

 74v Dimarts, a XVIIII. En aquest dia de dimarts, to-
quades set hores de matí, ço és, abans de mig-
jorn, la majestat del sereníssimo senyor rey don 
Johan de immortal memòria, fetes totes ordes 
de christià, regonegudament e contrita com a 
vertader catòlich, e fet e fermat codicil com dies 
havia hagués testat, finí gloriosament sos der - 
rés dies en lo palau del reverend bisbe de Bar-
chinona en lo qual lahora residia. En aprés, 
l’endemà dimecres, fonch ab solemne professó 
de totes les Seu, parròquies, e òrdens de Barchi-
nona, e acompanyat de prelats, magnats, fami-
liars, deputats de Catalunya, consellers de Bar-
chinona ea altres molts, fonch portat lo seu 
cors al palau reyal e major de la dita ciutat, e 
mès en la gran sala en lo mig, ab lit, pavalló, 
ceptre, pom en la mà, corona al cap, insígnies 
reyals, empaliat de bells draps de or e de ras, e 
construïts en dita sala nou altars, en los quals 
tots los matins fins al migjorns se celebraven 
misses, e totes les Seu, parròquies e òrdens ve-
nien allí dues vegades lo dia, de matí e pres di-
nar, fent absolucions e orant contínuament per 
la sua ànima, hon stech fins lo disapte XXX del 

a. e altres molts interlineat

1479

dit, que ab solemne professó fonch portat a la 
Seu de la dita ciutat de Barchinona, en la qual 
fonch fet solemne offici, capell ardent e ab gran 
luminària, com és de costum en semblants so-
lemnitats; sermonà dit dia lo reverend bisbe de 
Gerona. Lo diluns següent, primer de febrer 
del dit any, per los magnífichs consellers de 
Barchinona fonch fet solemne anniversari en la 
dita Seu per la ànima del dit [...]a.

Dijous, a XXI. Aquest dia tornà mossèn Johan 
Çaportella de casa sua.

 75r Dijous, a XXVIII. En aquest dia partí lo discret 
en Miquel Benaula, notari, de la ciutat de Bar-
chinona, tramès per los senyors diputats al se-
nyor rey en Castella, ab letres e instruccions per 
negocis de [la] casa e offici de la Deputació.

 76r Ffebrer del any M CCCC LXXVIIII

Dijous, a IIII. Aquest dia partí lo senyor don 
Matheu de Moncada per anar a ses terres. Aquest 
dia partí lo honorable misser Johan Dusay, altre 
dels assessors e advocats, per anar al senyor rey  
en Castella, per fets seus propris, e jatsie se’n 
aport letres dels senyors deputats al dit senyor  
rey dirigides, ab alguna creença; per açò, em-
però, no va per fets o negocis del General.

 78v Març del any M CCCC LXXVIIIIo

Dijous, a IIII. Aquest dia partí misser Johan 
Rossell, oïdor, per anar a casa sua.

 79v Dijous, a XVIII. Aquest dia tornà lo senyor don 
Matheu de Moncada de ses terres.

 80r Diluns, a XXII. Aquest dia partí mossèn Johan 
Çaportella, oÿdor, per anar a casa sua.

 82r Abril del any mil CCCC LXXVIIIIo

Dissabte, a XVII. Aquest dia arrribà de Castella 
lo discret en Miquel Benaula, notari. Aquest 
dia tornà lo molt honorable misser Johan Ros-
sell, oÿdor, de casa sua.

 83r Dimecres, a XXVIII. Aquest dia tornà mossèn 
Johan Çaportella, oÿdor, de casa sua.

 83v Maig del any LXXVIIIIo

Diluns, a III. Aquest dia partí lo noble don Ma-
theu de Munchada per anar a la vila de Agra-
munt, per continuar la execució contra la vila 
de Artesa per cert crèdit que sobre aquella ha, e 

a. text incomplet per ésser retallat el foli pel seu marge inferior.
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[1479 ] ab ell anà en Johan Farissa per fets del General, 
segons deliberació del consistori, però no po-
die star més de XX dies.

 84r Digmenge, a VIIIIo. Aquest dia arribà en la 
plaja de Barchinona, hora de una hora aprés 
migjorn, lo molt egregi senyor, lo senyor don 
Johan de Cardona, comte de Cardona e de  
Prades, ab dues galees sotils sues pròpies, molt 
bé armades e abillades, e ab altres dues de Ál-
varo de Nava, qui·l acompanyaren venint de 
Sicília, embaxador tramès a la majestat del se-
nyor rey per lo dit regne de Sicília, aportant-li 
hun bell donatiu de moneda que lo dit regne 
fahie al dit senyor rey. E la hora mateixa de-
sembarchà devant la Lotga e, a cavall, acompa-
nyat de molta cavalleria e ciutadans e burge- 
sos, vingué a la sua posada, ço és, a les cases de 
Sanct Johan de la dita ciutat de Barchinona. E 
ab lo dit senyor comte vingueren de Sicília lo 
tresorer, lo mestre racional, lo conservador de 
la cambra e lo fill del comte de Golizano, e 
molta altra notabla gent.

 85v Divenres, a XXVIII. En aquest dia los venera-
bles ea magnífichs mossèn Pere Johan de Lo-
bera, secristà del monestir de Sant Johan ces 
Abadesses, e Ffrancesch Ramis, ciutadà de Bar-
chinona, deputats del General del principat de 
Catalunya, ensemps ab lo molt noble don 
Matheu de Munchada, senyor de les viles e  
baronies de Ytona, etcètera; e mossèn March 
Artedo, canonge de la Seu d’Urgell, Johan  
Çaportella, donzell, e Johan Rossell, doctor, 
ciutadà de Leydab hoÿdors de comptes del dit 
General, e succehint lo dit Johan Çaportella en 
loch del dit noble don Matheu de Muncada, 
tots unànimes e concordes e algú d’ells no dis-
crepant, provehiren lo discret en Miquel Be-
naula, notari, nadiu e ciutadà de la ciutat de 
Barchinona, en adjunct al discret en Jachme 
Çafont, notari, ajudant ordinari de la scrivania 
de la casa de la Deputació, e tenint lo offici de 
metre en bell o en forma les àpoques qui·s fer-
men als diputats e a la dita casa, segons en li- 
bre de Deliberacions, sots dit kalendari, és 
continuat més stesament.

Disapte a XXVIIII. En aquest dia lo dit Miquel 
Benaula prestà lo jurament acostumat per cau - 
sa de dit offici de adjuncció.

 86r Juny del any M CCCC LXXVIIIIo

Dimecres, a II. Aquest dia tornà lo senyor don 
Matheu de Moncada.

a. e magnífichs interlineat
b. Leyda interlineat, damunt de Barchinona ratllat.

Dissabte, a V. Aquest dia partí mossèn Johan 
Çaportella per anar a sa casa.

 86v Divendres, a XI. Aquest dia partí n’Anthoni 
Cirerol, porter, en companyia de n’Andreu 
Bosch, sobrecullidor del General, per anar a 
Berga e Bagà e a la Pobla, per executar deutes 
del dit General.

 87r Dimarts, a XV. Aquest dia partí misser Johan 
Rossell per casa sua.

 87v Dissabte, a XVIIIIo. Aquest dia tornà n’Anthoni 
Cirerol, porter, qui ere anat en companyia d’en 
Andreu Bosch, sobrecullidor, vers Berga, Bagà 
e la Pobla.

Dimecres, a XXIII. Aquest dia tornà de sa casa 
mossèn Johan Çaportella, oÿdor.

Divendres, a XXV. Aquest dia partí lo senyor 
don Matheu de Moncada per anar a ses terres. 
Aquest dia partiren lo discret en Nicolau Sala, 
notari, per anar a Montblanch a pendre certs 
testimonis, e n’Anthoni Cirerol, porter, per 
exequtar mossèn Johan de Vilafrancha, cave-
ller.

Diluns, a XXVIII. Aquest dia partí mossèn Lobe-
ra, deputat, per anar a Solsona.

Dimarts, a XXVIIIIo. Aquest dia tornà mossèn 
Johan Rossell de casa sua. Aquest jorn partí Be-
naula per al senyor rey, tramès per los senyors 
deputats a Caragoca.

 88r Juliol del any M CCCC LXXVIIIIo

Divendres, a II. Aquest dia tornaren en Nicolau 
Sala e n’Anthoni Cirerol de Montblanch.

 89v Divendres, a XVI. Aquest dia tornà mossèn Pere 
Johan de Lobera, deputat.

 90r Dimecres, a XXI. En aquest dia arribà en Barchi-
nona lo molt noble senyor don Matheu de 
Munchada, deputat. Aquest dia tornà Benaula 
del senyor rey de Caragoca.

Dijous, a XXII. Jorn de santa Magdalena.

Dissabte, a XXIIII. Aquest dia partí mossèn Ra-
mis per anar a Sant Cugat de Vallès.

 90v Diluns, XXVI. Aquest dia tornà Benaula al se-
nyor rey, a Çaragoça.

Dimarts, a XXVII. Aquest dia tornà mossèn Ra-
mis de Sant Cugat. Aquest dia partí don Matheu 
de Moncada per anar al senyor rey, per fets seus.
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folis 1r-89v

fos preparada gran festa en la ciutat, per fer lo 
jurament acustumat fer per los gloriosos reys 
d’Aragó de loabla memòria.

 3v Septembre del any M CCCC LXXVIIIIo

Dimecres, lo primer. Entrada del senyor rey. 
Aquest dia lo dit molt alt senyor rey, a dues ho-
res aprés migjorna, ab grandíssima generació, 
axí de ecclesiàstichs com de barons, cavellers, 
jantils hòmens, ciutadans, burgesos e altres, 
molt altament abillats, partí del dit monestir de 
Valldonzella e vench fins al portal de Sant An-
toni e, fora la muralla, anà fins al portal de la 
Taraçana, e per aquell entrà e anà per lo carrer 
del Dormidor de Frares Menors fins a la plaça 
del dit monastir, en la qual, a les spatles de la 
casa de Moncada, ere stat fabricat per la ciutat 
de Barchinona hun gran e bell cadafal, tot cu-
bert de draps vermells, sus lo qual la sua majes-
tat muntà e jurà, segons és acustumat fer per 
los sereníssimos reys de loabla recordació. E la 
dita plassa e tot lo carrerb Ampla eren tant 
plens, e les finestres, porxos e terrats, de hò-
mens e de dones que apenes hi podien caber. 
E, axí stant lo dit senyor rey, sus lo dit cadafal, 
passaren devant la sua majestat tots los oficis de 
la dita ciutat, ab lurs standarts que portaven 
hòmens dels dits oficis, molt bé abillats, fahents 
reverència al dit senyor rey; e, com tots foren 
passats, lo dit senyor rey cavalcà e anà, jus hun 
molt bell e rich pali de brocat, tirant per lo dit 
carrer Ampla, e per los Cambis Vells, e per lo 
Born, e per lo carrer de Moncada, e per la Bò-
ria, e per lo carrer dels Speciés fins a la plassa de 
Sant Jacme, e per lo carrer de la Deputació, e 
fins a la Seu, on li isqué la gran e solemna pro-
cessó, e, entrat dins, féu oració, e aprés cavalcà 
e anà a la sua posada, ço és, a la plassa de Santa 
Anna, a les cases qui foren del noble frare Luís 
de Mur, quòndam.

a. a continuació ratllat partí.
b. a continuació ratllat de.

 1r Agost del any M CCCC LXXVIIIIo

Diluns, a II. Aquest dia juraren, en lo consistori 
de la casa de la Deputació, los magnífichs e de 
gran providència mossèn Martí Johan Mecha, 
caveller, deputat; misser Martí Pere Ponç, doc-
tor en decrets, mossèn Johan d’Alta-riba, cave-
ller, e Bernat Castelló, menor de dies, oÿdors 
de comptes, novament elets.

Dimarts, a III. Aquest dia arribà mossèn Johan 
Boteller, elet en deputat.

Dimecres, a IIII. Aquest dia jurà lo magnifich 
mossèn Johan Boteller, deputat novament elet.

 1v Dissabte, a VII. Aquest dia jurà lo reverend 
mossèn Berenguer de Sos, canonge e deguà de 
Barchinona e elet en archabisbe de Sàcer, nova-
ment elegit en deputat.

Dijous, a XII. Aquest dia partí mossèn Johan 
d’Alta-riba, oÿdor, per anar [a] casa sua.

 2v Dijous, a XVIIIIo. Aquest dia arribà lo discret en 
Miquel Benaula, notari, del senyor rey, de Ca-
ragoca.

 3r Digmenge, a XXVIIIIo. Aquest dia tornà de casa 
sua mossèn Johan d’Alta-riba, oÿdor.

Dimarts, a XXXI. Aquest dia lo molt alt e molt 
excel·lent senyor, lo senyor qui ere e és rey de 
Castella, e ara rey d’Aragó e de tota la senyoria 
de la casa d’Aragó, don Ferrando apellat, huy 
benaventuradament en los dits regnes de Cas-
tella, d’Aragó e altres regnant, venint de Caste-
lla e passant per Caragossa, arribà, hora tarda, 
en lo monastir de Valldonzella, ab gran multi-
tud de clerecia e de cavellaria e de altra gran e 
notabla gent; isqueren-hi los senyors deputats 
ab los ministres e altra molta gent en summa 
depassats LXXX de cavall. E en lo dit monastir 
dormí aquella nit, açò, per tant que l’endemà 
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[1479 ]  4r Dijous, a VIIIIo. Aquest dia fou feta la festa de 
Corpore Christi, la qual ere stada prorogada per 
la benaventurada venguda del senyor rey. Foren 
les carreres empaliades de molts draps de ras e 
envalades de draps de lana; fon-hi gran genera-
ció e tanta que apenes podien anar per les carre-
res. La processó fou molt solemna e los entreme-
sos grans e diversos, los castells molts e richa - 
ment guarnits, e les gens deputades per als jochs 
e entremeses molt bé abillades. Lo dit senyor 
rey mirà al carrer de Moncada, a la casa de mos-
sèn Ferrando Rebolledo. E fou portada per tota 
la processó la custòdia de la Seu ab lo Corpus 
Domini.

Digmenge, a XII. Aquest dia foren fetes grans e 
belles juntes a la plassa del Born, tota envalada 
de draps e tota, alentorn, empaliada de molt 
bells e richs draps de ras, en presència de la ma-
jestat del senyor rey. Aquestes juntes féu fer la 
ciutat de Barchinona, e foren taulatgers lo molt 
honorable mossèn Johan Roig, conseller segon 
de la dita ciutat, mossèn Galceran Dusay e 
mossèn Baltasar de Gualbes, ciutadans de la 
dita ciutat, tots e lurs cavalls abillats de bell ve-
llut negre, ab les mantes del dit vellut fins en 
terra. Isqueren-lus molts aventurers, molt bé 
abillats e en orde. E la dita ciutat posà per pris 
una molt bella bacina d’argent daurat de pes XII 
marchs, donadora a qui millor ho farie.

 4v Diluns, a XIII. Aquest dia fou presentat per dos 
moros, qui·s diu eren del soldà, hun molt bell e 
jantil animal apellat tigris, tan gran e gros com 
hun lehó; tenie cara e manera de gat, los brassos e 
mans grosses, e la color sua ere virat de colors le-
honat e negre; portaven-lo dins una gran caxa de 
fust.

Dimecres, a XV. Aquest dia devant la majestat 
del senyor rey se continuaren les juntes demunt 
narrades, per los taulatgers demontdits, en la 
dita plassa del Born, e fou guanyat lo pris pera 
hun jantil homeb, domiciliat en la vila de Saba-
dell, apellat Sanxo de Sayes.

Divendres, a XVII. Aquest dia fou presentat al 
dit senyor rey hun molt gran e bell orifany, que 
li tramès lo sereníssimo rey de Nàpols, cusí ger-
mà seu e marit de sa germana, il·lustríssima e 
virtuosíssima, apellada dona Johana, lo qual 
orifany ere stat tret per venecians de les terres 
de soldà de Babilònia.

 5r Digmenge, a XVIIIIo. Aquest dia lo noble mos-
sèn Berenguer de Requesens e mossèn Dimas 
de Requesens, frare seu, tingueren hun bell 

a. per interlineat
b. a continuació ratllat pople.

rench de juntes al Born, devant la majestat del 
senyor rey.

Diluns, a XX. Aquest dia, en lo dit Born, devant 
lo dit molt alt senyor rey, se continuaren les di-
tes juntes a manera de pas, ço és, que lo qui 
millor ho fahie restave com a taulatger.

Dijous, a XXIII. Aquest dia, lo dit molt alt e 
molt excel·lent senyor rey partí de la present 
ciutat de Barchinona per fer la via de València.

 5v Dissabte, a XXV. Aquest dia partí mossèn Johan 
d’Alta-riba, oÿdor, per anar a casa sua.

Diluns, a XXVII. Aquest dia, en la nit, se perdé 
una de les galees del comte de Trivento, do-
nant a travers al peu de Montjuhich; negaren-
hi passades cent persones, quarum anime re-
quiescant in pace.

Dijous, a XXX. En aquest dia partí en Miquel 
Benaula, notari, tramès per los senyors depu-
tats al senyor rey, a València, ab letres e instruc-
cions per lo fet de les lanes qui·s carreguen en 
Tortosa per habitants en València.

 7r Octobre del any MCCCC LXXVIIIIo

Dimecres, a XIII. En aquest dia partí mossèn 
Anthoni Lombard per anar, per fets seus pro-
pris, en Ampurdà; e, no-res-menys, los senyors 
deputats li donaren càrrech de algunes fahenes 
de la casa.

Divendres, a XV. En aquest dia partiren mossèn 
Ffrancesch de Altelló e n’Anthoni Falgués per 
ordinació dels senyors deputats, per anar en les 
parts d’Urgell, Segarra e Comalats, per la ne-
gociació dels cafrans. En aquest dia partí de la 
ciutat de Barchinona micer Johan Rossell, ad-
vocat de la casa de la Deputació, per anar a Ley-
da, per comencar a sent Luch la lectura de la 
cadira que té de cànones, en l’estudi de la dita 
ciutata.

 7v Dimarts, a XVIIIIo. En aquest dia se recullí micer 
Johan Dusay, doctor en quiscun dret, advocat 
de la casa de la Deputació, ab muller, fills e fa-
mília, per anar regir lo offici de assessor del vis-
rey de Mallorcha, ab VII galeres e dos galiotes 
de mossèn Vilamarí.

 8r Diluns, a XXV. En aquest dia tornà, del senyor 

a. en l’assentament corresponent a dilluns, dia XVIII, es llegeix 
ratllat En aquest dia se recullí micer Johan Dusay, doctor en 
quiscun dret, advocat de la casa de la Deputació, ab muller, 
fills e família, per regir lo offici de assessor del visrey de Ma-
llorcha, ab les galeres de mossèn Vilamarí, capità de la mars 
del senyor rey.
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[1480 ]rey, lo discret en Miquel Benaula, qui era stat tra-
mès al dit senyor per los senyors deputats, ab le-
tres e instruccions necessàries.

Divendres, a XXVIIIIo. En aquest dia tornà de 
Cervera mossèn Johan de Altarriba, hoÿdor de 
comptes del General.

 8v Nohembre del any M CCCC LXXVIIIIo

Dimartsa a II. En aquest dia partí mossèn Martí 
Johan Mecha, deputat, per anar a sa casa, per 
sos propris fets.

 10r Dimarts, a XXIII. En aquest dia tornà micer Mar-
tí Pere Ponç de Guissona e altres parts d’Urgell, 
hon era anat ab lo reverend senyor bisbe d’Ur-
gell, per fets del dit senyor.

Digmenge, a XXVIII. En aquest dia vench de Am-
purdà mossèn Anthoni Lombard.

 10v Deembre del any M CCCC LXXVIIIIo

Dijous, a II. En aquest dia partí lo discret en 
Miquel Benaula, notari, tramès per los senyors 
deputats al senyor rey en Castella.

Divendres, a III. Aquest dia partí a Tortosa 
mossèn Johan Boteller, deputat, indispost de 
febre quartana.

 11r Dimarts, a VII. Aquest dia tornà misser Johan 
Rossell, assessor, de casa sua.

Divendres, a X. Aquest dia tornà mossèn Mec-
ha, deputat, de casa sua.

 11v Dimecres, a XV. Aquest dia partí mossèn Alta-
riba, oÿdor, per anar a casa sua. En aquest dia 
partí n’Anthoni Ferran, notari, per manament 
dels senyors deputats, per anar inquirir e haver 
plena informació del que los collidors dels fo-
gatges e impòsits han rebut, e encara per reco-
brar dels dits fogatges.

 12r Dijous, a XXIII. Aquest dia tornaren lo honora-
ble en Ffrancesch d’Altalló, Anthoni Folguersb, 
tramesos en Urgell per lo fet dels safrans.

 14r Janer del any M CCCC LXXX

Dissabte, a XV. Aquest dia tornà de sa casa mos-
sèn Johan d’Alta-riba, oÿdor de comptes, e ab 
ell vench n’Anthoni Ferran, síndich del General. 
En aquest dia tornà n’Anthoni Ferran, notari, 

a. a continuació ratllat s.
b. a continuació ratllat e Johan.
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de les parts de Urgell, hon eran per rahó dels fo-
gatges e impòsits.

 14v Dimecres, a XVIIIIo. Aquest dia, hora de migjorn, 
entrà en Barchinona lo il·lustre senyor infant 
don Enrich d’Aragó, duch de Sogorb e comte 
d’Empúries, com a loctinent general del excel-
lentíssimo e potentíssimo senyor, lo senyor rey, 
en lo principat de Cathalunya; e jurà, com és 
acustumat, alt, al cap de la Seu, devant lo altar, 
on foren presents los senyors deputats e les con-
sellers de Barchinona, los quals, o lurs síndichs, 
donaren en scrits certes protestacions e salvetats 
de les leys de la terra, e de tot foren fets actes 
testificats. Los dits deputats, ab gran cavalcada, 
li isqueren fins un bon troç deçà la carniceria de 
Sants, e los consellers un poch dellà la Creu Cu-
berta de Sant Anthoni. E dengú dels dits depu-
tats e consellers no li besaren la mà, per tant com 
lo dit senyor rey ne havie scrit als dits consellers, 
qui la majestat sua n’avien consultada. E aquí 
matex, ço és, fet lo dit jurament, pregueren bas-
tó dos algutzirs e juraren. E nuncha lo dit il-
lustre loctinent, en l’entrada ne aprés, se féu 
portar spasa devant.

 15v Ffebrer del any M CCCC LXXX

Dissabte, a V. Aquest dia passà d’esta vida lo 
honorable mossèn Johan Francesch Boschà, 
qui ere racional de la casa de la Deputació, 
cuius anima requieschat in pace.

 16r Divendres, a XI. Aquest dia començaren les in-
dulgències de madona santa Eulàlia, a pena e a 
culpa, en la Seu de Barchinona, per nostre 
Sanct Pare atorguades a quascú qui aquell dia, 
de les primeres vespres fins a les altres vespres 
del dia següent, visitarà la capella de la dita san-
ta, e donarà alguna cosa o almoyna a la obra de 
la dita Seu, emperò primer confessat dins la dita 
Seu o dins los claustres de aquella.

 17v Dimarts, XXVIIIIo. Any de bexest.

 18r Març del any M CCCC LXXX

Dimecres, lo primer. Aquest dia partí misser 
Johan Rossell, assessor, per anar a casa sua.

Divendres, III. En aquest dia partía n’Anthoni 
Ferran, síndich del General de Catalunya. Partí 
de Barchinona tramès per los senyors deputats 
del General de Catalunya al senyor rey, en Cas-
tella, per fets del General.

Dissabte, a IIII. Aquest dia partí mossèn Johan 
Boteller, deputat, per anar a casa sua.

a. a continuació ratllat en Miquel.
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[1480 ]  18v Dissabte, a XI. En aquest dia fonch creata en ra-
cional mossèn Ffrancesch de Altelló, e en ad-
junct de racionalb de la casa e archiu de la Depu-
tació del General de Catalunya en Bartran 
Boschà, ciutadà de Barchinona. E lo mateix dia 
lo ditc Boschà prestà sacrament e homenage de 
bé e leyalment haver-se en lo dit ofici, a honor e 
útil del General, en mans e poder del magnífic 
mossèn Martí Johan Mecha, caveller, deputat.

 19r Dimecres, a XV. Aquest dia partí mossèn misser 
Martí Pere Ponç, oÿdor de comptes, per anard 
en Urgell, per fets seus propris.

 19v Diluns, a XX. En aquest dia tornà lo discret en 
Miquel Benaula, notari, de Castella, hon era stat 
tramès per los senyors deputats al senyor rey.

 20v Abril del any M CCCC LXXX
Digmenge, a II, Pascha.

 22r Dissabte, a XXII. Aquest dia tornà misser Johan 
Rossell, advocat, de casa sua.

Digmenge, a XXIII. Sanct Jordi. Aquest dia partí 
mossèn Johan d’Alta-riba, oÿdor, per anar a casa 
sua.

 23r Maig del any M CCCC LXXX

Dimarts, a II. Aquest dia tornà mossèn Alta-riba, 
oÿdor, de casa sua.

 24r Dimarts, a XVI. Aquest dia tornà mossèn Johan 
Boteller, deputat, de casa sua.

Dimecres, a XVII. Aquest dia partí misser Johan 
Rossell, advocat, pere.

Dijous, a XVIII. Aquest dia partí mossèn Martí 
Johan Mecha, deputat, per anar a casa sua. 
Aquest dia arribà, del senyor rey, lo discret se-
nyor n’Anthoni Ferran, síndich del General de 
Cathalunya, hon ere stat tramès per los senyors 
deputats, per fets del dit General.

 24v Divendres, a XIXo. Aquest dia partí lo senyor arc-
habisbe, deputat, per anar al senyor rey, per la 
qüestió que lo il·lustre senyor infant, comte 
d’Empúries, ha ab los deputats per les terres que 
lo General ha e posseeix en lo comdat d’Em-
púries.

Diluns, a XXIIf. Rodes. Aquest dia arribà al port 

a. a continuació ratllat advocat.
b. a continuació ratllat en Bertran Boschà.
c. a continuació repetit lo dit.
d. a continuació ratllat a casa.
e. text inacabat
f. a continuació ratllat I.

de Rodes gran stol de galees, naus e altres fustes 
armades del gran turch ab sos capitans, e posaren 
en terra passats XXXX mília combatents, ab molta 
artellaria de bombardes e altres municions per 
debellar e haver la ciutat, ço que a Déu no plàcie. 
Ere capità principal del dit turch hu a qui dien 
Baxas.

Dimarts, a XXIIIa. Aquest dia partí lo discret en 
Miquel Benaula, notari, per anarb.

 26r Juny del any M CCCC LXXX

Dimecres, a VII. Rodes. Aquest dia los turchs, 
qui tenien assetjada la ciutat de Rodes, donaren 
a aquella hun gran combat a la part de la Judec-
ha, però los de la ciutat talment se defeneren 
que·ls mataren, ab bombardes, çarabatanesc, 
ballestes e altres instruments defensius e ofen-
sius, molta gent, de què covingué als dits turchs 
lunyar-se de la dita ciutat quasi a tret de bom-
barda.

 29r Juliol del any M CCCC LXXX

Dissabte, a XV. Aquest dia tornà mossèn Mec-
ha, deputat, de casa suad.

Diluns, a XVII. Aquest dia partí mossèn Alta-ri-
ba, oÿdor, per anar a casa sua.

 30r Dimarts, a XXV. Rodes. A XIII de octobre de 
aquest any vench nova, per letres de Avinyó avi-
sats per letres de Jènova, que aquest dia de XXV 
de juliol, lo Baxas, gran capità del turch qui tenie 
obcessa la ciutat de Rodes, donà l’assalt a aque-
lla, ab gran potència de turchs arborant scales a la 
muralla e altres actes bel·licosos, però fou pla-
sent a Nostre Senyor Déu que los mestre e cave-
llers de Rodes, e altres gents qui dins aquella 
eren, talment se defensaren ab bombardes, çara-
batanes, passavolants e altres instruments de 
pólvora que faheren aquells tornar atràs, e talla-
ren a pesses ultra CCCC turchs qui dins eren ja en-
trats. E axí se’n tornaren en mal guany e mala 
ventura que Déu lus ha dada e darà. E, com foren 
fugits e apartats de la dita ciutat, los qui dins 
aquella eren isqueren e corregueren lo camp, e 
comptarene los morts dels dits turchs, qui foren 
passats IIII mília. E per dites letres se diu que lo 
dit Baxas, capità, vista tanta matança de turchs e 
tant mala ventura per a ells, volie licenciar la ar-
mada que se’n tornàs en Turquia, la qual nova és 

a. a continuació ratllat I.
b. text inacabat.
c. a continuació ratllat bas.
d. en l’assentament corresponent a diumenge, dia XVI, es lle-
geix ratllat Aquest dia partí mossèn Alta-riba, oÿdor, per 
anar a casa sua.
e. a continuació ratllat de les.
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[1480 ]stada de gran jocunditat e alegria, e tota res ne 
ha fet gràcies a Nostre Senyor Déu.

 31r Agost del any M CCCC LXXX

Divendres, a XI. Aquest dia tornà mossèn Alta-
riba de casa sua.

 32v Dissabte, a XXVI. Aquest dia partí mossèn Alta-
riba, oÿdor, per anar vers Cervera, per negocis 
seus.

Digmenge, a XXVII. Rodes. Aquest dia los mal-
vats turchs, inimichs de Déu qui tenien obcessa 
la ciutat de Rodes, en la qual havien derrocades a 
força de bombardes circa cent canes de la mura-
lla, la via de la Judecha, donaren lo combat for-
tíssim a la dita ciutat en diverses parts e, signat-
ment, a la dita part derrocada. E los reverend 
mestre de Rodes, ab tota la sua cavellaria e altres 
gents de la dita ciutat e de dues naus del rey de 
Nàpols, qui hi eren arribades, e de una de catha-
lans e altres fustes de la senyoria del senyor rey 
nostre, e de una del prior d’Anglaterra, qui axí 
mateix hi ere junta, molt valentment e animosa, 
se opposaren a la defensió de la dita ciutat e ex-
pulsió dels enamichs, axí ab bombardaria com 
ab ballestaria, com en altra manera, matants dels 
turchs infinida gent; ab tot axò emperò, los 
turchs eren tants que si no fos la ajuda de Déu 
no·ls podie ésser resistit, ans eren ja muntats pas-
sats dos mil sus lo enderroch de la muralla, mas 
Nostre Senyor Déu donà tant ànimo als christi-
ans qui defenien la ciutat que nuncha giraren 
cara ne lexaren lo exercici de les armes, fahents 
gran matança dels turchs, als quals covench de-
semparar e metre’s en fuyta, e axí com a vençuts, 
los qui pogueren campar, fugiren. Veritat és 
que, segons letres vengudes de Rodes, a la dita 
batalla o conflicte, foren vists entre los chris - 
tians quatre hòmens vestits e armats de nova ma-
nera, los quals és cregut eren àngels tramesos per 
Déu. Lo dit mestre fou ferit e derrocat per terra 
dos baguades e hagué dos males nafres; mori-
ren-hi cavellers de Sant Johan, XXXI, e alguns al-
tres hòmens, pochs en nombre que entre tots no 
bastaren a LXX; e dels turchs hi moriren passats 
quinze mília e la resta ab lo capità desempara-
rena la illa e se’n tornaren. Gràcies ne sien fetes a 
Nostre Senyor Déu e tal aprengue als dits turchs 
de quantes empreses faran, amén.

Dimecres, a XXX. Aquest dia tornà mossèn Alta-
riba, oÿdor de comptes.

 34v Septembre del any M CCCC LXXX

Dimecres, a XX. Aquest dia partí mossèn Johan 
Boteller, deputat, per anar a casa sua.

a. a continuació ratllat o se.

 36v Octobre del any M CCCC LXXX

Divendres, a XIII. Aquest dia lo senyor archa-
bisbe de Sàcer, deputat, e misser Johan Rossell, 
oÿdor de comptes, venints de Castella, del se-
nyor rey, entraren en Barchinona, e ab ells lo 
discret en Miquel Benaula, notari.

Dissabte, a XIIII. Aquest dia partiren n’Anthoni 
Folguers e Ffrancí Bofill per anar en les parts de 
Urgell, per lo fet dels safrans.

Digmenge, a XV. Aquest dia partí misser Johan 
Rossell, advocat, per anar a casa sua.

Dimarts, a XVII. Aquest dia tornà mossèn Alta-
riba, oÿdor.

 37r Dijous, a XVIIIIo. Aquest dia lo honorable Con-
sell de Cent Jurats de Barchinona elegí sín-
dichs, per la Cort convocada per la majestat del 
senyor rey per a V de noembre propvenidor, los 
honorables mossèn Ramon Marquet, qui és 
conseller en cap, Galceran Carbó, Johan Ros, 
misser Jacme Deztorrent e Johan Roig, tots 
ciutadans de Barchinona.

Dissabte, a XXI. Aquest dia partí mossèn Mecha 
per anar a casa sua, per fets seus.

 37v Dimarts, a XXXI. Aquest dia vingué mossèn Bo-
teller, deputat, de casa sua.

 38r Noembre M CCCC LXXX

Diluns, a VI. Entrada del senyor rey. Aquest dia 
lo excel·lentíssimo senyor rey don Fferrando, 
benaventuradament regnant, venint de Caste-
lla, entrà en Barchinona tocades sis hores de 
nit. Isqueren-hi los deputats ab gran cavalcada 
e los consellers de Barchinona, acompanyats de 
molts ciutadans, mercaders e altra gent, e los 
bisbes de Gerona e de Vich, e molts abbats, pri-
ors, canonges, nobles, cavellers e jantils hò-
mens. E los consellers de Barchinona faheren 
exir, passat un tret de ballesta dellà lo portal de 
Sanct Anthoni, per la qual entrà, cent hòmens, 
quascú dels quals aportave una antorxa. E axí li 
anaren devant fins al seu reyal palau, on pres 
posada.

 39r Dimarts, a XIIII. Cort. Aquest dia la majestat 
del senyor rey don Fferrando, rey de Castella, 
d’Aragó, etcètera, féu la proposició a la Cort als 
cathalans convocada en lo claustre de la Seu de 
Barchinona.

Dimecres, a XV. Aquest dia lo stament ecclesiàs-
tich de la dita Cort elegí per advocats los hono-
rables misser Barthomeu Trevasset, canonge, e 
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[1481 ] misser Martí Pere Ponç, doctors en decretsa. E 
lo stament reyal, los honorables misser Jacme 
Deztorrent, ciutadà de Barchinona, e misser 
Anthoni Riquer, ciutadà de Leyda, doctors. E 
promovedors, per lo braç ecclesiàstich, mos - 
sèn Johan Olivo, e per lo braç reyal, mossèn 
Ramon Marquet, ciutadà de Barchinona, qui  
és conseller en cap.

Dijous, a XVI. Aquest dia lo stament militar elegí 
per promovedor mossèn Nicolau de Lupià, ca-
veller, e per advocats, misser Pere Boquet e mis-
ser Guerau Gordiola, doctors en leys.

 39v Diluns, a XX. Aquest dia tornà mossèn Mecha, 
deputat, de casa sua.

Dimecres, a XXII. Aquest dia partí mossèn Jo-
han d’Alta-riba, oÿdor, per anar a casa sua.

 40r Dijous, a XXX. Aquest dia tornà mossèn Johan 
d’Ata-riba de casa sua.

 41r Deembre del any M CCCC LXXX

Dimarts, a XII. Aquest dia tornà misser Dusay, 
assessor.

 41v Divendres, a XV. Aquest dia tornà misser Johan 
Rossell advocat, de casa sua.

 42r Dissabte, a XXIII. Aquest dia partí mossèn Mec-
ha per anar a casa sua.

Diluns a XXV. Nadal.

 43r Janer del any M CCCC LXXXI

Dijous, a IIII. Aquest dia parteixb misser Ros-
sellc per anar a casa sua.

Divendres, a V. Aquest dia tornà mossèn Me-
cha de casa suad.

 49r Març del any M CCCC LXXXI

Divendres, a XVI. Aquest dia lo senyor rey, bena-
venturadament regnant, partí de Barchinona 
per anar la via de Calathaiú, on la senyora reyna 
ve per a veure’s ab sa majestat e per celebrar Corts 
Generals als aragonesos; e restà loctinent seu (a) 
Cathalunya, Mallorques, Manorca e Eyviça lo 
senyor infant don Enrich d’Aragó, cosí germà 
seu, duch de Sogorb e comte d’Empúries. Pro-

a. a continuació repetit doctors.
b. parteix interlineat, damunt de tornà ratllat.
c. a continuació ratllat de casa.
d. en l’assentament corresponent a dissabte, dia VI, es llegeix 
ratllat Aquest dia tornà mossèn Mecha de casa sua.
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roguà la Cort als cathalans per a tres mesos ab 
continuació de dies.

 49v Diluns, a XVIIIIo. Aquest dia partí mossèn Johan 
d’Alta-riba, oÿdor, per anar a casa sua.

 50r Dissabte, a XXXI. Aquest dia tornà mossèn Alta-
riba de casa sua.

 51v Abril del any M CCCC LXXXI

Dissabte, a XIIII. Aquest dia, per lo matí, dos 
hòmens, a cavall ab sengles ginets, nafraren en 
la cara e a les spatles lo magnífich mossèn Gui-
llem Pujades, conservador del regne de Sicília, 
ciutadà de Barchinona, devant la Lotga de la 
dita ciutat.

 52r Digmenge, a XXII. Aquest dia fou Pascha.

Diluns, a XXIII. Aquest dia fou sanct Jordi, e fon 
feta la festa en la casa de la Deputació, com és 
acustumat. Fon-hi present lo il·lustre senyor 
infant don Enrich, comte d’Empúries, locti-
nent general, e molta altra nobla gent e cave-
llers e ciutadans. E per ço faç aquesta menció, 
car en la setmana de Pascha no·s fa festa de al-
gun particular sant, sinó de la Nativitat de Jhe-
suchrist.

 53r Maig del any M CCCC LXXXI

Dimecres, a II. Aquest dia partí mossèn Bote-
ller, deputat, per anar a casa sua.

Dijous, a III. Turch. Aquest dia morí lo Gran 
Turch de malaltia, en camp, fora la ciutat de 
Contestinoble, lexant dos fills. E los cristians 
renegats apellats genissos, qui allí eren, sa- 
bents que lo gran Baxa, ço és, capità del dit 
Turch, ab alguns grans senyors volien que lo  
fill major succehís a les terres de son pare, e  
ells volien que lo menor fill fos successor,  
mataren lo dit Baxa e sa muller e fills e filles e 
altres grans senyors, levant-lus les testes, e fo-
ren en nombre LX caps. E, perquè los dits fills 
seus eren absents d’aquelles parts, faheren ju- 
rar per senyor lo fill major del major fill, fins 
tant fos vist a quals dels dos fills del Turch  
pertanyeria la senyoria. De totes les dites co- 
ses e altres moltes conste per diverses letres 
vengudes de Contestinoble, axí en Venècia, 
com en Roma, com al reyalme de Nàpols.

 53v Dijous, a X. Aquest dia partí lo senyor archa-
bisbe, deputat, per anar la via de Vich, per fets 
seus.

 54r Dimarts, a XV. Aquest dia tornà lo senyor ar-
chabisbe.
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[1481 ] 54v Dissabte, a XVIIIIo. Aquest dia tornà mossèn Jo-
han Boteller, deputat, de casa sua.

 55r Dilluns a XXVIII. Aquest dia partí misser Johan 
Dusay, assessor e advocat del General, per anar 
a Mallorcha, per fets seus. E aquest matex dia 
los senyors deputats prengueren e elegirena, 
durant la absència del dit misser Dusay, lo ho-
norable misser Pere Boquet.

Dimarts, a XXVIIIIo. Aquest dia partí mossèn 
Mecha per anar a casa sua.

 55v Juny del any M CCCC LXXXI

Dimecres, a VI. Aquest dia partí lo discret en 
Miquel Benaula per anar al senyor rey, ab una 
letra dels senyors deputats.

 56r Dijous, a VII. Aquest jorn partiren de Barchino-
na los il·lustre senyor infant don Enrich, locti-
nent general, e la senyora infanta, sa mare, per 
anar la via de Leyda, on la majestat del senyor 
rey deu ésser a XV d’aquest mes.

 56v Dissabte, a XVI. Aquest dia tornà en Miquel Be-
naula, qui ere anat al senyor rey.

Diluns, a XVIII. Aquest dia entrà en Barchinona 
lo excel·lentíssimo e potentíssimo senyor, lo se-
nyor rey, venint de Aragó, e ab sa majestat no 
vingué molta gent. Isqueren-li a rebre e besar 
la mà los deputats ab lur cavalcada, e los conse-
llers de la dita ciutat ab altra gran cavalcada. E 
entrà entre VI e VII hores aprés migjorn, e pres 
posada a la casa del artiachonat de la Seu, de-
vant les Vèrgens.

 57r Dijous, a XXI. Corpus Christi.

Dissabte, a XXIII. Aquest dia tornà mossèn 
Mecha de casa sua.

 57v Dijous, a XXVIII. Aquest dia partí mossèn Alta-
riba per anar a casa sua.

 59v Juliol del any M CCCC LXXXI

Dimarts, a XXIIII. Aquest dia tornà mossèn Jo-
han d’Alta-riba.

 60r Dijous, a XXVI. Reyna. Aquest dia la serenís-
sima senyora reyna dona Isabel, benaventura-
dament regnant, venint de Castella e derrera-
ment de Caragossa d’Aragób, se aposentà al 
monastir de Valldonzella; e ab sa majestat vin-
gueren los cardenal d’Espanya de la casa de 

a. a continuació ratllat en.
b. a continuació ratllat ent.

Mandoça, los duchs d’Alburquerque e de Me-
dinaceli, comtes de Benavent, de Travinyo, de 
Benalcàçer, e lo comenador major de Santyago, 
apellat Càrdenes; e, com vench la dita senyora 
reyna, los deputats, ab gran cavalcada, li isque-
ren a besar la mà bon troç dellà lo Spitalet.

Dissabte, a XXVIII. Aquest dia la dita senyora 
rey na e lo excel·lentíssimo senyor rey entraren 
ab tota la cavellaria dessusdita, e lo comte de 
Prades, lo condestable don Johan, fill seu, los 
archabisbes de Terragona e de Sàcer, e los bis-
bes d’Urgell e de Vich e altres molts bisbes, ab-
bats, vezcomtes, nobles, cavellers e jantils hò-
mens, e ciutadans e burgesos, quasi de tot lo 
Principat e molts dels regnes d’Aragó e de Va-
lència, en la ciutat de Barchinona per lo portal 
de Sant Anthoni, en lo qual li fou feta una bella 
recepció e representació, per hu representant 
santa Eulàlia, acompanyada de quatre àngels 
qui, mirablament e molt artificiosa, devallaren 
dalt exint de tres cels que hi havien fabricats, 
cantants molt bé e ab gran acort, acomenarts-li 
la ciutat, ectcètera. E, fet açò, los consellers de 
Barchinona, qui aquí eren, acompanyats de 
molta notabla gent, ab hun gran e molt bell pali 
doble de or la meteren sota dit pali, e dejús 
aquell los dit(s) senyor rey e reyna anaren tot 
dret fins al portal de la Bocaria, e Rambla avall 
fins al portal de Trenta Claus, on la ciutat havie 
feta fer una gran font, tant gran e a fama d’aque-
lla qui és a la marina devant la Fusana, la qual 
tenie VIII grifons o exetes de coure, quatre de 
les quals emanaven vi grech fi, e las altres IIII, 
aygua, e havie-hi molts hòmens ab taçes d’ar-
gent qui daven a beure a tots los qui volien, e 
d’aquí anaren Rambla avall fins al portal de la 
Taraçana, e per aquí entraren e muntaren sus 
hun bell cadafal de fusta, feta al enfront de les 
cases de Moncada, molt bé guarnit e ateviat e 
tota la plassa de Frares Menors cuberta de draps 
grochs e vermells. E per aquí passaren tots los 
oficis o confraries de Barchinona, quascú ab lurs 
banderes e bé abillats, fahents reverència a lur 
majestat e alguns d’ells ballants e dançants molt 
bé abillats. Aprés, los dits senyor rey e rey na, a 
cavall, acompanyats de infinida gent, anaren per 
lo carrer Ampla e fins al cap del Born, e per lo 
carrer de Moncada, e per la Bòria, e per la plassa 
del Rey, e entraren fer oració a la Seu, qui ere 
molt altament aparellada e il·luminada, e aprés 
per lo carrer devant la Deputació, e per lo Re-
gomir, e per lo carrer Ampla, e descavalcaren a 
casa d’en Johan Bertran, al carrer de la Mercè, la 
qual casa ab pont se passave ab la casa dels he-
reus d’en Bernat Marquet Çatria, qui mire a la 
mar.

a. a continuació ratllat a les spa.
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Dissabte, a IIII. Aquest dia entrà en Barchinona 
lo bisbe de Lombiers, embaxador per lo rey de 
Ffrança tramès al senyor rey, e amenave ab si XXX 
de cavall.

Digmenge, a V. Aquest dia fou feta la gran festa 
de Corpus ab grans castells e molts entramesos, 
fahent tota la volta acustumada, e açò se féu per 
servici de la sereníssima senyora reyna, la qual,  
ensemps ab lo senyor rey, miraren a casa d’en Lýs 
Dezvall, al carrer de Moncada, però no hi fou 
portat, lo Corpus Domini. Aquest dia arribaren 
en la plaja de Barchinona XX caraveles e una nau 
de port de circa CCC botes del rey de Portogal, 
molt armades e a punt, les quals van la via de 
Roma e de levant contra lo turch en defensió de 
la santa fe cathòlica. Déu lus do bona ventura e 
victòria. Fahie-les molt bell veure; ere capità de 
tota la dita armada lo bisbe de Évolo.

 61r Divendres, a X. Aquest dia, a les tres hores aprés 
migjorn, se levaren de la plaja de Barchinona e 
faheren vela les XX caraveles e una nau de por-
tuguesos armades, fahents la via de levant molt 
armades e bé a punta.

 61v Divendres, a XVII. Aquest dia partí mossèn Jo-
han d’Alta-riba, oÿdor, per anar a casa sua.

 62r Diluns, a XX. Aquest dia tornà misser Johan 
Dusay, assessor.

 62v Digmenge, a XXVI. Juntes. Aquest dia foren fe-
tes molt belles juntes a la plaça del Born, la qual 
ere cuberta de draps de canamaç, e tot al entorn 
empaliades les cases de drap de ras molt alta-
ment, e tot al entorn ple de cadafals on havie in-
numerabla gent, comtes, vezcomtes, deputats, 
consellers, cavellers, jantils hòmens, burgesos e 
altra molta gent. Eren los junyidors los duch 
d’Albuquerque, conte de Benavent, lo Adelan-
tado, tots de Castella; don Johan de Luna, ara-
gonès e cathalà, senyor de la terra del Marquesat 
prop Balaguer; nobles, mossèn Anthoni d’Arill, 
mossèn Berenguer de Requesens, mossèn Ffer-
rando Rebolledo, tots cathalans, e Johan de 
Menjares, caveller de casa del senyor infant. E lo 
sereníssimo e potentíssimo senyor rey, per sa 
gran virtut e benignitat, hi junyí ab tots los des-

a. en l’assentament corresponent a diumenge, dia XII, es lle-
geix ratllat Aquest dia fou feta la festa de Corpus en la ciutat 
de Barchinona, fahents la volta acustumada, per festejar la 
sereníssima senyora reyna, la majestat de la qual, ensemps  
ab lo excel·lentíssimo senyor rey, miraren la processó e los 
jochs e entramesos a la casa de mossèn Ffrancí Dezvall, 
quòndam, al carrer de Moncada, encapçalat amb les paraules 
Ja és demunt.

susdits, e trenchà moltes lances grosses, molt ba-
ronívolment e ab gran e alta continença, com de 
tant rey e senyor pertany. Portave lo caçot sobre 
l’arnès de brocat tot de fil d’aur, e la manta e pitral 
del cavall del matex fil d’aur, obrats e divisats en 
certa manera molt bella, richa e de gran majestat, 
e sobre l’elm portave una bella corona d’aur, 
guarnida de moltes pedres e perles e, sus la co-
rona, una gran figura de rata pinyada, tota de aur, 
qui és senyera dels reys de Aragó e comtes de Bar-
chinona, e l’escut ere de barres vermelles e blan-
ques. La senyora reyna e lo cardenal d’Espanya 
miraren en una finestra de casa de mossèn Gui-
llem Pujades, conservador de Sicília. Vestie la sua 
alta senyoria una roba de or tota de fil tirat, molt 
richa, ab gran collar de spatles, molts fermalls, e lo 
guarniment de la mula de brocat. Vingueren en 
sa companyia la duquessa de Vilafermosa e mar-
quesa de Moyà.

Divendres, a XXXI. Aquest dia tornà mossèn Al-
ta-riba de casa sua.

 63r Septembre del any M CCCC LXXXI

Dilluns, a III. En aquest dia fonch donat per ad-
junct en Miquel Benaula, notari, a·n Jachme Ça-
font, notari, qui met en bell les àpoques de la 
casa e offici de la Diputació, ab lo salari acostu-
mat dar als adjuncts, segons forma del capítol 
sobre açò disposant, e segons en la deliberació 
d’aquén feta se conté més larch.

 64v Dissabte, a XXII. Aquest dia partí mossèn Mec-
ha per anar a casa sua.

 65v Octobre del any M CCCC LXXXI

Dimecres, a III. Aquest dia tornà mossèn Mecha 
de casa sua.

 66r Digmenge, a VII. Te Deum laudamus. La nit d’a-
quest digmenge lo excel·lentíssimo senyor rey, 
per strènyer los fets de la Cort, stech tota la nit ab 
la Cort congreguada en lo claustre de la Seu de 
Barchinona.

Diluns, a VIII. Aquest dia, per lo matí, entre les 
VII e VIII hores, la dita Cort féu oferta a la majes-
tat del senyor rey de CCC mília lliures en certa 
manera, e la sua alta senyoria féu certs actes e ju-
rament, segons en lo procés de la Cort és largua-
ment contengut.

Dijous, a XI. Otronto. Aquest dia la majestat 
del senyor rey rebé letres del il·lustríssimo rey 
de Nàpols e sereníssima reyna consort sua, ger-
mana del senyor rey nostre, notificant-li com ha-
vie cobrada la ciutat de Otronto, la qual los 
turchs, temps ha, li prengueren, e han-li lexada 
tota la artellaria, qui ere bellíssima e molta.



243

[1482 ]Divendres, a XII. Aquest dia lo senyor rey féu 
fer Te Deum laudamus per la dita nova, e gran 
processó per la ciutat de Barchinona.

 68r Nohembre del any M CCCC LXXXI

Disapte, a tres. En aquest dia partí mossèn Ant-
honi Lombard, com a síndich e procurador de 
la Cort General de Catalunya, per liurar posses-
sió de les terres del General al il·lustre senyor 
infant don Enrich, comte d’Ampúries, ab la 
carta del sindicat, letra e instruccions de la dita 
Cort, e encara ab letra dels senyors deputats.

Diluns, a V. Los sereníssimos senyors rey e rey-
na partiren de la ciutat de Barcelona, e aquella 
nit residiren en lo monestir de Valldonzella, e 
allí dormiren, e l’endemà, dimarts, partiren e 
anaren a Molín de Reg, e lo dimecres a Marto-
rell, e de aquí a enfora tiraren la via de València.

Dimarts, a VI. En aquest dia, de sis dels dits mes 
e any, expirà la Cort General de Catalunya per 
la partida del senyor rey, e per no haver-la pro-
rogada ne continuada per a més temps, jatsia 
encara dit dia fos dins la vegueria de Barchino-
na.

 68v Divenres, a VIIII. En aquest dia partí mossèn 
Johan de Altarriba, hoÿdor de comptes, per 
anar a Cervera, per sos propris fets e negocis; 
portà-sse’n una comissió acostumada.

Diluns, a XII. En aquest dia, per deliberació feta 
en lo consistori, lo dit consistori se transferí a 
Granollers.

Dimecres, a XIIII. En aquest dia retornà lo con-
sistori dels senyors deputats de Granollés a 
Barchinona.

 69r Diluns, a XIX. En aquest dia partí micer Johan 
Dusay de Barchinona per a València, per al se-
nyor rey, per sos propris fets, no obstant tinga 
càrrech de fahenes dels senyors deputats, juxta 
forma de la deliberació feta per los [...] a XVIIII 
del present.

Dijous, a XXII. Sent Climent.

Dissapte, a XXIIII. Festa de santa Caterina.

 69v Divenres, a XXX. Dia de sent Andreu.

 70r Dehembre

Dimecres, a V. En aquest dia tornà mossèn An-
thoni Lombarda de les terres del comdat de 

a. a continuació ratllat o.
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Ampúries, a liurar possessió de les quals al  
il·lustre infant don Enrich, comte d’Ampúries, 
era anat com a síndich e procurador de la Cort 
de Catalunya, letra e instruccions d’ella e dels 
deputats de dit Principat.

 70v Diluns, a X. Aquest dia partí lo discret senyor 
en Miquel Benaula, notari, per anar al senyor 
rey.

 71r Dimarts, a XVIII. Aquest dia partí mossèn Bote-
ller, deputat, per anar a casa sua.

 71v Dimarts, a XXV. Nadal.

 72r Divendres, a XXVIII. Aquest dia tornà mossèn 
Alta-riba, oÿdor, de casa sua. Aquest dia partí 
lo il·lustríssimo senyor infant don Enrich 
d’Aragó, loctinent general del senyor rey, per 
anar en Empurdà e, signantment, al seu com-
dat d’Empúries.

 72v Janer del any M CCCC LXXX dos

Digmenge, a VI. Aquest dia partí lo honorable 
misser Johan Batle, servint de assessor, per anar 
al senyor infant loctinent, qui és en Empurdà, 
per fets del General, e ab letres e instruccions.

 73r Dimecres, a VIIIIo. Aquest dia partí mossèn 
Mecha per anar a casa sua.

Divendres, a XI. Aquest dia arribà misser Johan 
Dusay, assessor de la casa, de la cort del senyor 
rey, on ere anat.

 73v Dijous, a XVII. Aquest dia tornà misser Johan 
Batle del senyor loctinent, on ere anat.

 74r Dissabte, a XVIIIIo. Aquest dia tornà lo senyor 
en Miquel Benaula. Aquest dia tornà mossèn 
Johan Boteller, deputat, de casa sua.

 75r Febrer del any demontdit

Dimarts, a V. Aquest dia partiren n’Anthoni 
Lombard, com a síndich de la Cort General de 
Cathalunya, e n’Anthoni Ferran, síndich del 
General, per anar al il·lustríssimo senyor infant 
loctinent general, qui eren en Empurdàa.

 75v Dimarts, a XII. Aquest dia tornaren n’Anthoni 
Lombard, e n’Anthoni Ferran del senyor infant 
loctinent.

 77r Dimarts, a XXVI. Aquest dia tornàb mossèn Me-
cha de casa sua.

a. a continuació ratllat d.
b. a continuació repetit tornà.
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Diluns, a XI. Aquest dia partí mossèn Mecha, 
deputat, per anar a casa sua.

 79r Digmenge, a XXIIII. Aquest dia tornà mossèn 
Mecha de casa sua.

 79v Dimarts, a XXVI. En aquest dia partí micer Mar-
tí Pere Ponç, hoÿdor de comptes del General 
de Catalunya, per anar a la Seu d’Urgell, per 
veure son germà, qui era malalt.

 80v Abril del any M CCCC LXXXII

Divendres, a XII. Aquest dia partí lo senyor en 
Johan de Maldà, porter, per anar vers Prohen-
ça, per fets seus.

 82r Digmenge, a XXVIII. En aquest dia partí mossèn 
Johan d’Alta-riba, hoÿdor de comptes del dit 
General.

 83r Maig del any M CCCC LXXXII

Dijous, a VIIII. Aquest dia dea dijous començà 
servir la casa de la Deputació en Barthomeu 
Robió, porter del senyor rey, per absència d’en 
Johan de Maldà, porter de la dita casa, e per in-
disposició d’en Martí Coll, axí matex porterb.

Dissabte, a XI. Aquest dia passà d’esta vida lo 
senyor en Martí Coll, porter de la casa, bon 
home. Anima eius requieschat in pace.

a. de dijous interlineat.
b. en l’assentament corresponent a dijous, dia VIIIIo, es llegeix 
ratllat Aquest dia partí mossèn Johan Dusay, advocat e as-
sessor del General, per anar a Mallorcha, per fets seus.

Digmenge, a XII. Aquest dia partí lo honorable 
misser Johan Dusay, assessor de la casa, per 
anar a Mallorcha, per fets seus propris.

 84r Divendres, a XXIIII. Aquest dia tornà lo senyor 
en Maldà de Prohença, on ere anat per fets seus.

 84v Dissabte, a XXV. Aquest dia cessà de servir l’o-
fici de porter en Barthomeu Robió.

Digmenge, a XXVI. Cinquogesme.

 85v Juny del any M CCCC LXXXII

Digmenge, a VIIIIo. Aquest dia partí lo senyor 
n’Anthoni Ferran, tramès per los senyors depu-
tats al senyor patriarcha archabisbe de Ter ragona.

Diluns, a X. Aquest dia partí mossèn Alta-riba, 
oÿdor, per anar a casa sua.

 86r Divendres, a XIIII. Aquest dia tornà lo dit mos-
sèn Alta-riba. Aquest dia tornà n’Anthoni Fer-
ran, qui ere anat al senyor patriarcha.

 88r Juliol del any M CCCC LXXXII

Dimecres, a X. Aquest dia tornà misser Johan 
Rossell, assessor e advocat, de casa sua.

 88v Dimarts, a XVI. Aquest dia fou presa la galea 
bastarda, armada, del senyor comte de Cardo-
na en la plaga de Barchinona.

 89v Dimarts, a XXX. Aquest dia vench nova que lo 
senyor rey ere tornat en Còrdova.
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fant loctinent de les parts de Urgell, on ere anat 
per fets de la Vall d’Aran.

 5v Dissapte, a XXVIII. Aquest dia tornà mossèn Ra-
mon Marquet, oÿdor, qui ere anat ab lo senyor 
bisbe d’Urgell, deputat.

 6v Octubre del any M CCCC LXXXII

Dimecres, a VIIIIo. Aquest dia tornà lo reveren-
díssimo senyor bisbe d’Urgell, deputat.

 7v Digmenge, a XX. Aquest dia tornà en Miquel 
Benaula de Cort.

 8v Noembre del any M CCCC LXXXIIa

Digmenge, a III. En aquest dia partí mossèn Jo-
han Mercer per anar el rey de Navarra e a ma-
dama de Fox, per fets del General, ab letres e 
instruccions.

 9v Dissabte, a XVI. Aquest dia partí mossèn An-
thoni Munterde, oÿdor, per anar a les bodes de 
son germàb.

 11r Dehembre

Dimarts, a III. En aquest dia tornà mossèn An-
thoni Munterde de les bodes de son germà de 
Golmés.

 12r Dimarts, a XXIIII. En aquest dia tornà mossèn 
Johan Mercer, qui és stat tramès per los senyors 
deputats al rey de Navarra e a madama de Ffox 
per fets del General.

a. en l’assentament corresponent a dissabte, dia II, es llegeix 
ratllat Aquest dia tornà lo senyor en Miquel Benaula, 
notari.
b. en l’assentament corresponent a diumenge, dia XXIIII, es 
llegeix ratllat En aquest dia tornà mossèn Johan Mercer, qui 
és stat tramès per los senyors deputats al rey de Navarra e a 
madona de Fox, per fets del General.

 1r Jhesus

Agost del any M CCCC LXXX dos
Dijous, lo primer. Oÿdors de comptes, los molt 
honorables mossèn Anthoni Monterda, benefi-
ciat en lo bisbat de Barchinona, mossèn Johan 
Valentí Boschà, caveller, e mossèn Ramon 
Marquet, ciutadà de Barchinona. Aquest dia ju-
raren los reverendíssimo senyor don Pedro de 
Cardona, elet de la sglésia d’Urgell, noble mos-
sèn Guillem Ramon de Bellera e mossèn Johan 
Blancha, burgès de la vila de Perpenyà, depu-
tatsa, e prestaren los lahichs homenage en po-
der de mossèn Anthoni de Rocacrespa, cave-
ller, regent la vegueria de Barchinona.

Divendres, a II. Aquest dia oÿren la sentència 
de excomunicació acustumada en lo consistori, 
per ço com lo jorn que juraren ere feriat.

 1v Divendres, a VIIII. Aquest dia partí misser Ros-
sell, assessor, per anar a casa sua.

 2v Divendres, a XXIII. Aquest dia partí lo discret en 
Miquel Benaula per anar al senyor rey.

 4r Setembre del any M CCCC LXXXII

Dimecres, a XI. Aquest dia partí lo senyor bisbe 
d’Urgell per anar al seu bisbat, e ab ell se’n anà, 
dit dia, mossèn Ramon Marquet, oÿdor de 
comptes.

Dijous, a XII. Aquest dia partí lo noble mossèn 
Guillem Ramon de Bellera, deputat, per anar a 
ses terres.

 5r Dijous, a XVIIIIo. Aquest dia tornà mossèn Be-
llera, deputat, de ses terres.

Dimarts, a XXIIII. Aquest dia tornà lo senyor in-

a. deputats interlineat.
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Dimarts, a VII. Itàlia. Pau. Aquest dia arribaren 
moltes letres de Roma dirigides a diverses per-
sones de Barchinona ab què appar, e axí fou ver, 
que la vigília de santa Lúcia, que teníem XIII de 
deembre proppasat, per mijà e intercessió de lo 
reverend en Johan Margarit, bisbe de Gerona, e 
de misser Barthomeu de Veri, doctor en leys de 
Mallorcha, embaxadors per la majestat del se-
nyor rey, benaventuradament regnant, a açò 
destinats e tramesos, fou concordada e fermada 
concòrdia e pau de les grans guerres qui eren en 
tota Itàlia, entre lo nostre Sanct Pare Sist e lo 
rey de Nàpols, duch de Milà e comunes de Fflo-
rença e de Gènova e altres senyors e comunes 
de Itàlia, exceptada la senyoria de Venècia, qui 
en dita concòrdia e pau no fermà; e fou dada, 
per les parts, potestat als dits ambaxadors que 
dins quatre mesos puixen dir, sentenciar e de-
termenar totes particulars diferències e qües-
tions que entre les parts sien. E entretant les 
ciutats, viles, castells e lochs qui eren stats pre-
sos en dita guerra del patrimoni de la Sglésia 
han star en poder dels dits ambaxadors, en nom 
e veu del dit senyor rey nostre. Totes les quals 
coses succeexen en grandíssima glòria e honor 
del dit senyor rey nostre.

 16v Febrer del any M CCCC LXXXIII

Divendres, a XIIII. En aquest dia partí lo moço 
del reverend senyor bisbe d’Urgell per anar a la 
Seu d’Urgell, ab letres dels senyors deputats 
per al deputat local de la Seu d’Urgell, per los 
fets de la introducció dels drets de les generali-
tats en la ciutat dessusdita e en lo vezcomdat de 
Castellbó. Tornà a XXV del dit mes. E lo matex 
dia partí un correu tramès per los dits senyors 
per al comte de Pallars, per semblant rahó.

 17r Dijous, a XX. Aquest dia partí lo reverend se-
nyor bisbe, deputat, per anar per sos fets e ne-
gocis a Terragona e al senyor comte de Car-
dona, pare seu, e ab ell se’n anaren mossèn 
Ramon Marquet e mossèn Johan Valentí Bos-
chà, oÿdors de comptesa.

 17v Dimarts, a XXV. Aquest dia tornà lo mosso qui 
ere stat tramès a la Seu d’Urgell e vezcomdat de 
Castellbó per fets del General.

a. en l’assentament corresponent a dilluns, dia XXIIII, es lle-
geix ratllat En aquest dia partí lo moco del senyor bisbe 
d’Urgell per anar a la Seu d’Urgell, ab letres dels senyors de-
putats per al deputat local de la Seu d’Urgell, per los fets de 
la introducció dels drets de les generalitats en lo vezcomdat 
de Castellbó. En aquest dia partí un correu tramès per los 
dits senyors al comte de Pallars, per causa dels dits drets ab 
letres acompanyat de la frase Ja és continuat dessús, en son 
loch.

1483 Dimecres, a XXVI. Aquest dia partí lo dit mosso 
per fets del General ab letra dels deputats dres-
sada al senyor bisbe d’Urgell, deputat, qui ere 
al comdat de Pradesa.

 18r Març del any M CCCC LXXXIII

Dissabte, lo primer. Aquest dia tornaren los se-
nyor bisbe, deputat, mossèn Marquet e mossèn 
Boschà, oÿdors.

 19r Digmenge, a XVI. Morts. Aquest dia los senyors 
deputats e oÿdors de comptes faheren comen-
çar la cercha, per les mortalitats qui dies havie 
eren en Barchinona, al senyor en Gaspar Ferrer, 
cirurgià de la dita ciutat, per ells elegit, en axí 
que, quascun dia, face vertadera relació als dits 
deputats, e en absència lur a la scrivania major 
de la casa de la Deputació, del nombre dels 
morts, axí de vèrtola com de altres mals.

 19v Dimecres, a XVIIIIo. Aquest dia partí lo senyor 
bisbe, deputat, per anar a Terragona, per sos 
fets. Aquest dia partí lo noble mossèn Bellera, 
deputat, per anar en Pallars, per fets seus.

 22r Abril del any M CCCC LXXXIII

Dimecres, a XXIII. Sanct Jordi.

 22v Dimecres, a XXX. Aquest dia partí lo magnífich 
mossèn Guillem de Santcliment, caveller, tra-
mès per los senyors deputats a les majestats dels 
senyors rey e reyna ab instruccions, etcètera.

 23r Maig del dit any

Dissabte, a III. Aquest dia partí n’Anthoni Fer-
ran, notari, per anar a Sant Cugat de Vallès per 
haver posades, per causa de les mortalitats.

 23v Dijous, a VIII. Aquest dia tornà n’Anthoni Fer-
ran, notari, de Sanct Cugat.

Divendres, a VIIIIo. Aquest dia tornà lo noble 
mossèn Guillem Ramon de Bellera, deputat.

 24r Divendres, a XVI. En aquest dia vench lo senyor 
bisbe d’Urgell de Sent Vicens al Spitalet per fer 
residència en lo consistori, en virtut de la deli-
beració sobre la mutació del dit consistori feta.

 25r Disapte, a XXXI. En aquest dia partiren lo se-
nyor bisbe d’Urgell, mossèn Guillem Ramon 
de Bellera, diputats, e mossèn Ramon Mar-
quet, hoÿdors de comptes del General de Cata-

a. en l’assentament corresponent a dissabte, dia XXVIIIIo, es lle-
geix ratllat Aquest dia tornaren lo senyor bisbe, deputat, e 
mossèn Marquet e mossèn Boschà, oÿdors de comptes.
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[1483 ]lunya; partiren de [la] parròquia del Spitalet, 
ter ritori de Barchinona, per mudar lo consis - 
tori a la vila de Terraca.

 25v Juny del any M CCCC LXXXIII

Dimarts, a III. En aquest dia arribà micer Gue-
rau de Guardiola, doctor asumpt en advocat de 
la Deputació per absència de micer Johan Ros-
sell; arribà de Terraca per deservir al dit offici e 
fer contínua residència en lo consistori de la 
Deputació, e aturà allí contínuo fins per tot se-
tembre. En aquest dia partí lo senyor bisbe 
d’Urgell, diputat, de la vila de Terraca per anar 
al bisbat d’Urgell, per fets seus propris. E lo dit 
dia tornà mossèn Bellera de Terraca al Spitalet. 
E lo dit dia se’n anà a Sent Vicens, e ab la mu-
ller arribà a Terraça a VII de juny dejusscrit.

Disapte, a VII. En aquest dia arribà lo dit mos-
sèn Bellera ab sa muller en la vila de Terraça.

 28r Juliol del dit any
Dissapte, a V. En aquest dia partí mossèn Pere 
Blancha, deputat, del consistori de la vila de 
Terraça, e anà, per sos propris fets, a la vila de 
Granollers.

Diumenge, a VI. Tornà lo dit mossèn Pere 
Blancha de Granollers, lo present dia.

Diluns, a VII. En aquest dia partí mossèn Johan 
Valentí Boschà, hoÿdor de comptes, per anar a 
la parròquia de Orta e altres parts, per sos pro-
pris negocis.

 28v Dimecres, a VIIIIo. Tornà dit mossèn Johan Va-
lentí Boschà, lo present dia, de Orta e de les 
parts hon era anat per sos fets propris.

 29r Dimarts, a XV. En aquest dia vengué e tornà lo 
senyor bisbe d’Urgell de son bisbat, hon era 
anat per fets seus propris, a la vila de Terraca, en 
la qual se té lo consistori de la Deputació.

Dissapte, a XVIIIIo. Aquest dia partiren los re-
verendíssimo senyor bisbe d’Urgell e mossèn 
Pere Blancha, deputats, per anar a Caldes de 
Montbuy al il·lustríssimo senyor infant, locti-
nent general de la majestat del senyor rey, per 
fets e negocis del General, e ab ell anà mossèn 
Johan Valentí Boschà, oÿdor.

 29v Dimarts, a XXII. Aquest dia tornaren de Caldes 
lo reverend senyor bisbe ea mossèn Blancha, 
deputats, e mossèn Boschà, oÿdor.

Divendres, a XXV. Aquest dia partí lo senyor 

a. e mossèn Blancha interlineat.

bisbe, deputat, per anar al senyor comte de Car-
dona a la Pobla de Claramunt, [e] ab ell mossèn 
Johan Boschà, oÿdor.

Dissapte, a XXVI. Aquest dia tornà lo dit mos -
sèn Boschà, oÿdor.

 30v Agost del any M CCCC LXXXIII

Digmenge, a III. Aquest dia tornà lo senyor bis-
be, deputat.

 31r Divendres, a VIII. Aquest dia tornà lo magnífich 
mossèn Guillem de Santcliment, caveller, qui 
per los senyors deputats ere stat tramès als se-
nyors rey e reyna, en Castella. Aquest dia partí 
lo reverendíssimo senyor bisbe, deputat, per 
anar al Hospitalet, Pedralbes e Sarrià, per fets 
seus, e ab ell anà mossèn Johan Valentí Boschà, 
oÿdor de comptes.

Diluns, a XI. Aquest dia partí mossèn Ramon 
Marquet per anar en Barchinona, per fets seus.

 31v Diluns, a XVIII. Aquest dia tornaren lo reveren-
díssimo senyor bisbe, deputat, e mossèn 
Boschàa, oÿdor.

 32r Dimecres, a XX. Aquest die partí n’Antoni 
Lombard, altre dels scrivans majors, tremès per 
los senyors deputats ab letra de creença al il-
lustríssimo senyor infant en la vila de Caldes.

Dijous, a XXI. Aquest die tornà lo dit Antoni 
Lombard de la dita vila de Caldes.

Divendres, a XXII. Aquest dia partiren lo senyor 
bisbe, deputat, e mossèn Boschà e mossèn 
Marquet, oÿdors de comptes, per anar a Caldes 
de Montbuy, on lo il·lustríssimo senyor infant, 
loctinent general de la majestat del senyor rey, 
té cert parlament o consellb en lo qual ha inte-
rès del General.

 32v Diluns, a XXV. Aquest dia tornaren de Caldes lo 
reverendíssimo senyor bisbe, deputat, mossèn 
Boschà e mossèn Marquet, oÿdors de comptes.

Dimarts, a XXVI. Aquest dia partí mossèn Ra-
mon Marquet, oÿdor, per anar en Barchinona, 
per fets seus.

Dimecres, a XXVII. Aquest dia partí mossèn 
Anthoni Munterde, oÿdor, per anar en Barchi-
nona, per fets seus.

Dijous, a XXVIII. Aquest dia los senyors depu-

a. a continuació ratllat deput.
b. a continuació ratllat per.
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[1483 ] tats provehiren en Barthomeu Mas, mestre de 
cases, ciutadà de Barchinona, del ofici de mes-
tre major de les obres del General vaguant per 
mort d’en Johan Font, qui aquell regie, e en la 
manera que lo dit Johan Font lo tenie e a vida 
del dit Barthomeu Mas.

Dissabte a XXX. Aquest dia tornà mossèn Ra-
mon Marquet.

 33r Septembre del any M CCCC LXXXIII

Diluns, lo primer. Aquest dia partí lo senyor 
bisbe per anar al senyor comte, son pare, e a sa 
terra, per fets seus.

Divendres, a V. Aquest dia partí mossèn Pere 
Blancha, deputat, per anar en Barchinona, per 
fets seus.

 33v Dimarts, a VIIII. En aquest dia partí Anthoni 
Fer rer de Terraca per manament e ab instruc-
cions dels senyors deputats, per anar en les parts 
de Segarra, Comalats, Urgell e altres, per recu-
peració de deutes del General, e altres coses con-
tengudes en lo memorial e instruccions a ell  
fetes.

Divendres, a XII. Aquest dia tornà mossèn Blan-
cha, deputat.

 34v Divendres, a XVIIIIo. Aquest dia partí mossèn 
Blancha, deputat, per a Barchinona, per fets 
seus.

Dimecres, a XXIIII. Aquest dia arribà de Barchi-
nona mossèn Pere Blancha a Terraca, e aquell 
dia matex tornà a Barchinona.

 35r Dijous, a XXV. Aquest dia partiren mossèn Pere 
Blancha, deputat, e mossèn Anthoni Munter-
de, hoÿdor, de Terraca, e aquell dia arribaren a 
Barchinona; e aquests dies era mudat lo consis-
tori a Barchinona per al primer de octubre. En 
aquest dia partí mossèn Guillem Ramon de Be-
llera, deputat, de Terraça per anar a Sent  
Vicens.

Divendres, a XXVI. Aquest dia partiren mossèn 
Boschà e mossèn Marquet de Terraça per anar a 
Barchinona, e aquell dia arribaren en dita ciu- 
tat, e là, en aquests dies, era mudat lo consistori 
per a Barchinona, per lo primer dia de octubre.

Dimarts, a XXX. En aquest dia arribà mossèn Be-
llera, venint de Sent Vicens a Barchinona.

 35v Octubre del any M CCCC LXXXIII

Dijous, lo segon. Aquest dia partí mossèn Be-
llera, deputat, per anar a Sent Vicens.

Divendres, a III. En aquest dia tornà en Barchi-
nona lo reverendíssimo senyor bisbe d’Urgell, 
deputat.

Disapte, a IIII. En aquest dia tornà n’Anthoni 
Ferrer, porter, de les parts de Segarra, Coma-
lats, Urgell e altres, hon ere stat tramès per los 
senyors deputats.

Diluns, a VI. En aquest dia tornà lo dit mossèn 
Bellera de Sent Vicens, hon era anat.

 36r Dijous, a VIIII. En aquest dia partí mossèn Be-
llera, per fets seus propris, de la ciutat de Bar-
chinona.

Diluns, a XIII. En aquest dia tornà mossèn Be-
llera.

 36v Disapte, a XVIII. En aquest diaa < de > partí 
mossèn Bellera per a Sent Vicens.

Diluns a XX. En aquest dia, de matí, tornà 
mossèn Bellera de Sent Vicens.

 37r Disapte, a XXV. Mossèn Bellera anà a Sent Vi-
cens per sos fets propris.

 38r Nohembre del any 
M CCCC LXXXXIII

Disapte, lo primer. Dia de Tots Sants.

Dijous, a VI. En aquest dia tornà mossèn Be-
llera de Sent Vicens e altres parts, hon anat  
era, en Barchinona, hon era lo consistori.

 39v Dimecres, a XVIIII. En aquest dia partí mossèn 
Bellera, deputat, per anar per fets seus propris 
ab.

 40r Dijous, a XXVII. Aquest dia tornà mossèn Be-
llera, deputat.

 40v Deembre del any 
M CCCC LXXXIII

Dijous, a IIII. Aquest dia partí lo senyor bisbe, 
deputatc, per anar a sa terra, per fets seus.

 42r Dimecres, a XXIIII. Aquest dia tornà lo senyor 
bisbe, deputat.

 42v Dijous, a XXV. Nadal.

a. a continuació ratllat pres dinar.
b. text inacabat
c. deputat interlineat.
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[1484 ] 47r Ffebrer del any M CCCC LXXXIIII

Dissabte, a XXI. Aquest dia partí lo noble mos-
sèn Bellera, deputat, per anar a sa terra.

 48r Març del any M CCCC LXXXIIII

Dissabte, a VI. Aquest dia arribà mossèn Be-
llera, deputat.

 50r Abril del any M CCCC LXXXIIII

Dijous, a VIII. Aquest dia partí lo reverendís-
simo senyor bisbe d’Urgell, deputat, per anar al 
senyor comte de Cardona, pare seu, e en altres 
parts.

 51r Dimecres, a XXI. Aquest dia tornà lo senyor 
bisbe, deputat.

Divendres, a XXIII. Sanct Jordi

 52r Maig del any LXXXIIII

Diluns, a III. Aquest dia passà d’esta vida en 
l’altra lo discret en Nicolau Sala, notari, aju-
dant ordinari de laa scrivania major de la Depu-
tació e tenint l’ofici del regestre.

 53v Dissabte, a XXII. Vici-canceller. Aquest dia passà 
d’esta vida en l’altra lo magnífich mossèn Johan 
Pagès, caveller, doctor en quascun dret, vici-
canceller del senyor rey.

Diluns, a XXIIII. Aquest dia partí lo senyor 
bisbe, deputat, per anar al senyor comte, son 
pare, e a les terres sues del bisbat d’Urgell. 
Aquest dia partí lo noble mossèn Guillem Ra-
mon de Bellera, deputat, per anar a les sues ter-
res en Pallars.

 55v Juny del any M CCCC LXXXIIII

Dijous, a XVII. Festum Corporis Christi.

 56v Dissabte, a XXVI. En aquest dia partí n’Anthoni 
Ferrer, porter de la Deputació, de la ciutat de 
Barchinona per anar en Ampurdà, per mana-
ment dels senyors deputats, spatxat ab letra 
dada en dita ciutat a XXIII dels dits mes e any, 
per la exacció dels fogatges, ab memorial de les 
restes de la sal, entrades e exides e fogates, fet 
per en Loís Granada, receptor de les entrades e 
exides per manament dels dits senyors.

 57v Juliol del any M CCCC LXXXIIII

Dijous, a VIII. Aquest dia fou rebuda letra de la 

a. a continuació ratllat casa.

1484 majestat del senyor rey ab què avisave los depu-
tats com a XVIII de juny proppassat, la sua alta 
senyoria havie presa la vila de Alora, que és la 
clau de la major part del regne de Granada e 
molt fort; la qual per hun sol dia havie comba-
tuda ab la sua reyal artellaria, volent lo dit se-
nyor rey que en Barchinona fos cantat lo Te 
Deum laudamus.

 58r Digmenge, a XVIII. Aquest dia passà d’esta vida 
en l’altra lo honorable mossèn Romeu Lull, qui 
ere conseller en cap de Barchinona, e morí a les 
X hores de nit.

 59r Dijous, a XXVIIIIo. En aquest dia tornà n’An-
thoni Ferrer, porter de la Deputació, de les 
parts de Ampurdà, en les quals era anat per ma-
nament dels senyors deputats per les rahons 
dessús, en lo present libre, continuades, sots 
kalendari de XXVI de juny del present any.

 61r Agost del any M CCCC LXXXIIII

Dimarts, a XXIIII. Aquest dia, deprés dinar, 
partí mossèn Johan Navarro, canonge, de Bar-
chinona, tramès per los senyors deputats a la 
majestat del senyor rey, ab instruccions.

 64r Septembre del any M CCCC LXXXIIII

Dijous, a XXX. Aquest dia partí lo il·lustríssimo 
senyor infant don Enrich, loctinent general de 
la majestat del senyor rey, per anar la via de Ge-
rona, per provehir a comprimir e castiguar la 
audàcia dels pagesos, vulgarment dits de re-
mença, qui havien resistit al veguer de Gerona e 
a mossèn Çalbà, algutzir, ab armes e obres de 
fet, e havien tret l’ull al dit algutzir ab straylla, e 
altres actes facinorosos.

 65r Octobre del any M CCCC LXXXIIII

Dijous, a VII. Aquest dia partí de Barchinona lo 
magnífich mossèn Ramon Marquet, oÿdor de 
comptes, tramès per la ciutat de Barchinona al 
il·lustríssimo senyor infant don Enrich, locti-
nent general de la majestat del senyor rey, qui 
ere en Empurdà per rahó del sometent mès 
contre alguns dels pagesos de remença.

 65v Dimecres, a XIII. Aquest dia tornà mossèn Mar-
quet, oÿdor, del il·lustríssimo senyor infant loc-
tinent, on ere anat.

 66v Dimecres, a XXVII. Aquest dia tornà en Barchi-
nona lo il·lustríssimo senyor infant loctinent, 
qui ere anat a Gerona e, tornant-se’n, passà per 
Vich.
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[1485 ]  67r Noembre del any M CCCC LXXXIIII

Diluns, lo primer. Tots Sants.

 68r Dijous, a XVIII. Aquest dia tornà lo noble mos-
sèn Bellera, deputat, de Pallars, on ere anat.

 69r Divendres, a XXVI. Aquest dia entrà en Barchi-
nona lo reverendíssimo senyor bisbe d’Urgell, 
deputat, venint del senyor comte, son pare, e 
de les terres del bisbat.

Dimarts, a XXX. Consellers de Barchinona: mis-
ser Jacme Deztorrent, Galceran Cestrada, ciu-
tadans; Anthoni Salvador, mercadera... Leho-
pard, apotecari, Pere Ponç, perayre.

 70r Deembre del any M CCCC LXXXIIII

Dimecres, a VIII. Aquest dia, que ere festa de la 
Concepció de la Verge intemerada Nostra 
Dona Sancta Maria, mare de Déu, se féu la pro-
cessó molt solemna, segons ere acustumat, en 
la qual anà o fou portat hun bell castell molt 
altament guarnit, acompanyat de tots los que 
ere mester per fer la serimònia e entremès de 
dita Concepció, la qual processó molts anys 
passats ere cessada fer. E partí la dita processó 
de la Seu, anant per la via del palau episcopal e 
de Sant Jacme, e per lo carrer dels Speciers, e 
per la plaça de les Cols, e per la plaça del Rey 
fins a la dita Seu. Acompanyaren la dita proces-
só, lo il·lustríssimo senyor infant, don Enrich 
d’Aragó, loctinent general de la majestat del 
senyor rey, e la il·lustríssima dona Beatriz, mare 
sua, los consellers de Barchinona e altra molta 
innumerabla gent.

 70v Diluns, a XIII. Aquest dia entrà en Barchinona 
lo honorable mossèn Johan Navarro, canonge, 
venint del senyor rey, on ere stat tramès per los 
senyors deputats.

 71r Dissabte, a XXV Nadal.

 72r Janer, any M CCCC LXXXV

Digmenge, a II. En aquest dia partí mossèn 
Guillem Ramon de Bellera, deputat, per anar 
en Vallers, per causa dels pagesos qui·s deye 
eren justats en lo dit territori de Vallès.

Dimarts, a IIII. Aquest día lo magnífich mossèn 
Anthoni Pere de Rocacrespa, veguer de Barchi-
nona, acompanyat de molts nobles, cavellers e 
jantils hòmens, a cavall armats, en nombre de 
circa LX a cavall e alguns pehons, partints de 
Granullers e anants la via del castell de Montor-

a. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.

1485 nès per castiguar alguns pagesos de la compa-
nyia d’en Pere Johan Sala, qui allí ajustats eren, 
trobaren en hun puig prop lo dit castell una 
flota de dits pagesos e, volents aquells haver per 
ésser castiguats, los dits pagesos, qui en dit 
puig enfortits se eren, tiraren ab ballestes al dit 
veguer e altres de sa companyia e a la fi mataren 
mossèn Galdarich Pagès, caveller, fill del mag-
nífich misser Johan Pagès, quòndam, vici-can-
celler del senyor rey, e axí mateix mataren VIIIIo 
cavalls, entre los quals fou mort lo cavall del dit 
vaguer.

 72v Diluns, a X. Aquest dia tornà mossèn Ballera de 
Vallès, hon era anat.

 73r Divendres, a XIIII. Aquest dia partí lo reveren-
díssimo senyor bisbe d’Urgell per anar al se-
nyor comte de Cardona, pare seu, e en lo seu 
bisbat, e ab [ell] se’n [anà] mossèn Boschà, 
oÿdor de comptes.

 74r Dimarts, a XXV. Aquest dia tornà lo magnífich 
mossèn Boschà, oÿdor, qui ere anat ab lo reve-
rendíssimo senyor bisbe.

 74v Ffebrer del any M CCCC LXXXV

Dijous, a III. Aquest dia en Pere Johan Sala, 
qui·s diu capità dels pagesos de remença, ab los 
seus còmplices, entraren cautelosament en la 
vila de Granullers, e movents bregua dins aque-
lla ab los cavellers e hòmens d’onor devall 
scrits, e altres qui dins aquella eren, cremaren 
les portes de hun portal e entraren-hi, mà ar-
mada, lo dit Sala e altres molts pagesos e, ab 
gran crueltat e molt inhumanament, mataren 
mossèn Ffrancí de Montbuy e de Tagamanent, 
caveller, e hun jantil home, parent seu, apellat 
Ffrancí de Montbuy, e lo honorable mossèn 
Pere del Bosch, ciutadà de Barchinona, gendre 
de mossèn Manuel de Corbera.

 75r Diluns, a VII. Aquest dia tornà lo senyor bisbe 
de Urgell. Aquest dia, deprés dinar, entraren 
en la ciutat de Barchinona los molt egregis e 
spectables lo senyor comte de Cardona e de 
Prades e lo senyor don Johan de Cardona, fill 
seu, condestable d’Aragó, qui eren stats dema-
nats per lo il·lustríssimo senyor infant, locti-
nent general de la majestat del senyor rey, per 
rahó de les comocions, resistències e altres ac-
tes facinorosos dels pagesos de remença, e en-
traren en Barchinona amenants ab si LXXX hò-
mens de cavall, entre hòmens d’armes e gineta - 
ris; isqueren-lus molta gent de Barchinona e 
portaren ab si trompetes e dos parells de tabals; 
entraren ab gran triunpho.

 76v Diluns, a XXVIII. Aquest dia vench nova certa 
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[1485 ]que algun nombre de pagesos, dels quals ere ca-
pità ena ... Sala del catell de Montornès, tenien 
assetjat mossèn Jofre de Santmenat e sa muller, 
fills e família, dins la sua casa o castell, qui és 
prop la vila de Terraça. E tantost lo il·lustrís-
simo senyor infant, loctinent general, convocà 
consell, en lo qual foren lob reverendíssimo pa-
triarcha dec Alexandria, archabisbe de Terra-
gona, lo egregi senyor comte de Cardona e de 
Prades, lo condestable, fill seu, los bisbes d’Ur-
gell e de Vich, lo vezcomte d’Évol, e molts no-
bles e cavellers e dos dels consellers de Barchi-
nona. E aquí fon deliberat que lo dit mossèn 
Santmenat fos socorregut.

 77r Març del any demontdit

Dimarts, lo primer. Aquest dia partiren lo se-
nyor bisbe d’Urgell e mossèn Guillem Ramon 
de Bellera, deputats, per anar ab lo exèrcit de-
vant scrit. Aquest dia partiren de Barchinona, 
hora tarda, lo senyor don Johan de Cardona, 
condestable d’Aragó, fill del egregi comte de 
Cardona e de Prades, com a capità, e los reve-
rendíssimos senyors bisbes de Urgell e de Vich 
e molts nobles, cavellers e jantils hòmens, tots 
bé armats a cavall ab circa LXXX cavalls encuber-
tats, en los cavalcadors anaven a la bastarda, 
lança en puny, e ab CXX ginetaris, molt bé a 
punt, e CCCC pehons ab pavesos, lances e balles-
tes. E tots ab gran alegria e ardiment faheren la 
via de Sant Andreu de Palomar, demunt lo qual 
loch, ço és, a la muntanya, eren devallats circa D 
pagesos d’aquells qui tenien lo setge a la casa de 
mossèn Jofre de Santmenat. E com lo dit se- 
nyor condestable, ab la sua gent demontdita, 
fou a Sant Andreu, ere ja vespre, e aquí se aturà 
aquella nit perquè l’endamà donàs al demunt 
dels dits pagesos, fahent aquells reguardar e 
scuyllir per bé concertar-los; e com vench l’en-
damà, per lo matí, los dits pagesos se’n foren 
passats al puig de Rexach devant Muncada, e lo 
dit senyor condestable, ab tota la dita gent, se’n 
anà a la vila de Sabadell, on foren acullits ab 
molta obediència e voluntat.

Dissabte, a V. Aquest dia lo dit senyor condes-
table, ab la dita gent, tirà la via de Granullers, 
on fou rebut ab molta voluntat e obediència. E 
los pagesos se feren forts a la vila de Caldes de 
Montbuy.

 77v Dimecres, a VIIIIo. Aquest dia tornaren los reve-
rendíssimo senyor bisbe e mossèn Bellera, de-
putats, del exèrcit dessusdit. Aquest dia lo se-

a. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
b. lo ... Terragona, lo interlineat al marge esquerre.
c. a continuació ratllat ax.

nyor condestable e los senyors bisbes d’Urgell e 
de Vich, ab molta de la gent a cavall qui eren 
anats a Granullers, vingueren en la ciutat de 
Barchinona per comunicar, e consell haver, ab 
lo il·lustríssimo senyor infanct loctinent e ab lo 
senyor comte de Cardona e de Prades sobre les 
coses occorrents dels pagesos de remença.

Dijous, a X. Aquest dia la gent a cavall e a peu 
qui ere restada en Granullers hagueren con-
flicte fora la vila ab circa CCL pagesos, qui allí se 
eren mesos, en lo qual moriren XX pagesos e fo-
ren presos XVIII, dels quals, encontinent, foren 
penjats quatre dins Granullers entorn la casa de 
mossèn Tagamanent, quòndam; los altres pa-
gesos desbaretats, fugiren.

 78r Digmenge, a XIII. Aquest dia los magnífichs 
consellers de Barchinona, acompanyats de 
molts cavellers, ciutadans e jantils hòmens e de 
molta altra gent, tragueren la bandera de la ciu-
tat, qui molts dies havie ere stada treta a la fi-
nestra de la casa de la dita ciutat, e aquella 
acompanyada de totes les banderes e oficis de la 
ciutat, sens emperò armes, fou portada e posa-
da al portal Nou de la dita ciutat, per acompa-
nyar lo il·lustríssimo senyor infant loctinent a 
castiguar e comprimir la audàcia dels dits page-
sos. E portave dita bandera mossèn Ffrancesch 
Guerau de Vallsecca, ciutadà, armat tot en 
blanch sus hun bell cavall encubertat.

 78v Dimarts, a XXII. Aquest dia partí lo reverendís-
simo senyor bisbe de Urgell per anar a Materó. 
Aquest dia lo senyor condestable e los senyors 
bisbes d’Urgell e de Vicha, ensemps ab lo mag-
nífich misser Jacme Deztorrent, conseller en 
cap de Barchinona, acompanyats de molts ca-
vellers, jantils hòmens, ciutadans e altres, en 
nombre de circa CC a cavall entre hòmens d’ar-
mes e ginets e CCC pehons, partiren de Barchi-
nona per anar a Matharó a deliurar los hòmens 
de dita vila e altres, los quals en Pere Johan Sala 
ab sos còmplices pagesos de remeça e altres, en 
nombre de DCCC o més, tenien assetjats dins la 
sglésia, e havien demanat socors al il·lustrís-
simo senyor infant loctinent e a la ciutat de Bar-
chinona; e, com foren a Badalona, hagueren 
nova que la dita sglésia se ere retuda als dits pa-
gesos.

Dimecres, a XXIII. Aquest dia, a la vesprada, los 
devant scrits pagesos, partins de Matharó, ana-
ren a la sglésia de Lerona, prop Granullers, e 
aquella assetjaren.

Dijous, a XXIIII. Aquest dia, deprés dinar, tota 

a. a continuació ratllat acon.
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[1485 ] la dita gent, axí a cavall com a peu del dit senyor 
condestable, bisbes e conseller, tiraren la via de 
Granullers, e perquè ere hora tarda e encara per 
no dar lengua de si matexos, anaren a la dita 
sglésia de Larona, e ja ere lo sol post com hi arri-
baren, e trobaren-hi lo dit Pere Johan Sala ab los 
dits pagesos en summa, entre tots, de DCCC en 
mil, e aquell envestiren de tal manera que, ab la 
ajuda de Déu, los venceren, e entre morts e pre-
sos dels dits pagesos foren CCX, poch més o 
menys, entre los quals fou pres lo dit Pere Jo- 
han Sala, capità, e axí ab gran alegria de la victò-
ria se’n entraren en Granullers.

 79r Divendres, a XXV. Festa de Nostra Dona.

Dissabte, a XXVI. Aquest dia lo demontdit Pere 
Johan Sala fou portat en Barchinona, acompa-
nyat de gent a cavall e a peu del dit senyor con-
destable, e cavalcave sus una sotil mula. Fon 
quasi innumerable la gent, axí hòmens com do-
nes e infants, qui isqueren al portal Nou per a 
veure, e per tots los carrers de la ciutat, e com 
foren a la plaça del Blat, feren-li fer la volta per 
l’Argenteria e per les altres parts on acustume 
anar la processó de Corpore Christi, e aprés fou 
portat a la posada del senyor infant loctinent, e 
besada la mà li clamà mercè; aprés fou mès en la 
presò de la cort del veguer de Barchinona.

Diluns, a XXVIII. Aquest dia lo dit Pere Johan 
Sala fou sentenciat a mort e fou portat rosse-
guant ab tres àsens de la cort del veguer fins a la 
plaça de Sant Jacme, e per Regomir avall fins a 
mar, e dejús les forques qui són detràs la casa 
del General, e aquí fon degollat e scorterat, e lo 
seu cap fou posat e penjat a la torre de mà 
squer ra, qui ix del portal Nou, en memòria 
eterna.

 79v Abril del any M CCCC LXXXV

Diluns, a IIII. Aquest dia lo il·lustríssimo se-
nyor infant don Enrich, loctinent general de la 
majestat del senyor rey, ab certa gent a cavall e 
pehons, bé a punt, partí de Barchinona per anar 
a la vila de Granullers, on eren los senyors con-
destable e bisbes d’Urgell e de Vich ea lo de-
muntdit conseller de Barchinona, ab la gent 
soldada, axí a cavall com a peu, per entendre en 
castiguar e reposar los fets dels pagesos, e per 
tenir allà consell sobre los procehiments fa-
hedors.

Dimarts, a V. Aquest dia partí lo egregi comte 
de Cardona e de Prades de la ciutat de Barchi-
nona, per anar a la dita vila de Granullers per la 
causa dessusdita.

a. e ... Barchinona interlineat.

Dimecres, a VI. Aquest dia lo senyor condesta-
ble entrà en Barchinona per anar a la egrègia se-
nyora dona Aldonça, consort sua, qui ere molt 
indisposta de sa persona.

 80r Dijous, a VII. Aquest dia partí lo dit il·lustrís-
simo senyor infant loctinent de Granullers, ab 
certa gent a cavall e a peu, per anar a Hostalrich 
per los negocis dels dits pagesos, e aprés en la 
província de Empurdà e a les muntanyes del 
bisbat de Gerona.

Divendres, a VIII. En aquest dia partí de Barchi-
nona lo noble mossèn Guillem Ramon de Be-
llera, deputata, per anar en Pallars, per fets seus 
propris, e per causa de la guerra qui és entre ell e 
altres, de una part, e lo comte de Pallars, de la 
altra. Aquest dia los reverendíssimos bisbes 
d’Urgell e de Vich e lo mangífich conseller de 
Barchinona, ab la gent soldada a cavall e a peu, 
partiren de Granullers per anar al dit senyor in-
fant, qui ere a Hostalrich, per los negocis de-
montdits.

 81r Dissabte, a XXIII. Festa de sanct Jordi.

 82r Maig del any demontdit

Dimarts, a III. Tornada del senyor bisbe, depu-
tat. Aquest dia, deprés dinar, entraren en Bar-
chinona los reverendíssimos bisbes d’Urgell e 
de Vich e lo magnífich misser Jacme Deztor-
rent, conseller en cap e capità de la ciutat de 
Barchinona, ab tota lur gent, qui eren anats ab 
lo il·lustríssimo senyor infant, loctinent gene - 
ral de la majestat del senyor rey, en les parts 
d’Empurdà e bisbat de Gerona per los fets dels 
pagesos.

Dimecres, a IIII. Aquest dia entrà en la dita ciu-
tat lo dit il·lustríssimo senyor infant loctinent 
ab tota la gent, axí a cavall com a peu, qui ere 
anat en Empurdà e bisbat de Gerona, ab los 
dessusdits bisbes e conseller de Barchinona, 
per castiguar e reposar lo fet dels dits pagesos; 
isqueren-li lo egregi senyor comte de Cardona, 
los deputats e consellers de Barchinona, lo vez-
comte d’Évol e molts nobles, cavellers, ciuta-
dans e jantils hòmens e altra molta gent.

 83v Dijous, a XVIIIIo. Aquest dia, aprés migjorn, lo 
noble mossèn Requesens Dezsoler, portant-
veus de governador, partí sens gent d’armes, de 
cavall ne de peu, per anar en Empurdà a con-
duir repòs en lo fet dels pagesos de remença, e 
açò per deliberació e manament del il·lustrís-
simo senyor infant, loctinent general.

a. deputat interlineat.
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[1485 ]Dimarts, a XXIIII. Aquest dia, venint la honora-
ble muller de mossèn Martí Johan de Torrelles, 
caveller, en Barchinona, partint del seu castell 
de la Rocha, li isqueren prop lo loch de Mont-
maló una briguada de pagesos qui la prengue-
ren e la robaren, levants-li la roba que ab atzem-
bles portave, e dients-li moltes paraules injurio - 
ses per a ella e per al dit marit seu.

 84r Dimecres, a XXV. Aquest dia vench nova com 
don Ot de Moncada ere entrat ab XIII de com-
panyia al castell de Ytona, on ere lo molt noble 
don Matheu de Moncada, oncle seu, e aquell 
matà dins lo dit castell, cuius anima requieschat 
in pace.

Dijous, a XXVI. Aquest dia partí mossèn Blan cha, 
deputat, de Barchinona per fets seus propris.

Diluns, a XXX. Aquest dia tornà mossèn Blan-
cha, deputat.

 84v Juny del any M CCCC LXXXV

Dijous, a II. Corpus Christia.

 85r Dimarts, a VII. Aquest dia partí mossèn Blan-
cha, deputat, de Barchinona, per fets seus.

a. en l’assentament corresponent a divendres, dia III, es lle-
geix ratllat Corpus Christi.

Digmenge, a XII. Aquest dia tornà mossèn 
Blancha, deputat.

 86r Divendres, a XXIIII. Sanct Johan.

 86v Dissabte, a XXV. Aquest dia lo noble don Ot de 
Moncada, qui havie mort lo molt noble don 
Matheu de Moncada dins lo seu castell de Itona, 
fou scapçat a la plaça del Rey de la present ciutat 
de Barchinona. Anima eius requieschat in pace.

 87v Juliol del any M CCCC LXXXV

Divendres, a VIII. Aquest dia tornà lo noble 
mossèn Bellera, deputat, de les terres de Pa-
llars, on per fets seus ere anat.

 88v Divendres, a XXII. Novells deputats e oÿdors. 
Aquest dia, que ere festa de santa Magdalena, fo-
ren elegits deputats e oÿdors de comptes ab re-
dolins, com és acustumat, per al trienni propsde-
venidor, qui començarà lo primer dia de agost 
primervinent, ço és, per deputats lo reverend fra-
re Ponç Andreu, abbat de Ripoll, mossèn Guerau 
Dezplà, caveller, e mossèn Pere Buçot, ciutadà 
de Barchinona; e per oÿdors de comptes, mossèn 
Johan Navarro, canonge de Barchinona e artiac-
ha d’Urgell, mossèn Luís de Mont-ros, donzell, 
e mossèn Jacme Scala, ciutadà de Gerona.
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vien pres lo castell e loch de Palau de la Tor en 
Empurdà, e havien-hi pres mosèn Luís Miquel, 
caveller, senyor del dit castell.

 6v Dimecres, a XII. Aquest dia vench nova, e fou 
vera, que los pagesos havien pres lo castell de 
Castellbell, prop Montserrat, e havien nafrat lo 
senyor mossèn Macanet, ciutadà de Barchi-
nona, e la muller sua despullada, a no lexar-li 
sinó dues faldetes squinçades.

 7v Dimecres, a XVIIIIo. Aquest dia vench nova, e 
fou certa, que los pagesos havien pres lo castell 
de Castell Empurdà, e portaren-se’n lo senyor 
mossèn Ffrancesch Bertran, e nafraren-hi de 
mort mossèn Jacme Luís Miquel, caveller, gen-
dre seu, senyor de Palau de la Tor, qui morí de 
les dites nafres.

 8r Diumenge, a XXX. Aquest dia tornà mossèn 
Solsona de València, on ere anat per fets del 
comte de Trivento.

 8v Noembre del any M CCCC LXXXV

Dijous, a III. Aquest dia vench nova, e fou certa, 
que los pagesos havien presa la casa o monastir 
de Cruÿlles en Empurdà, e que·l havien robat.

Divendres, a IIII. Aquest dia partí mossèn Gui-
llem de Santcliment, caveller, tramès per los se-
nyors deputats al senyor rey, per fets del Gene-
ral e per altres. Aquest dia vench nova que los 
pagesos, qui dies ha passats havien presa la vila 
de Anglès e aquella lexada, ara la havien tor-
nada cobrar.

Dissabte, a V. Aquest dia vench nova certa que 
los dits pagesos havien presa la vila de Bàchara e 
lo castell de Lerç.

 9r Diluns, a VII. Aquest dia vench nova certa que 
los pagesos havien lexada la vila de Bascharà, e 
que havien robades algunes cases de capellans.

 1r Jhesus

Agost del any M CCC LXXXV

Diluns, lo primer. Aquest dia juraren los reve-
rend e magnífichs frare Ponç Andreu, abbat de 
Ripoll, mossèn Guerau Dezplà, caveller, e mos-
sèn Pere Buçot, ciutadà de Barchinona, depu-
tats novament elets; e los molt honorables mos-
sèn Johan Navarro, canonge e artiacha d’Ur- 
gell, mossèn Luís de Mont-ros, caveller, e 
mossèn Jacme Scala, ciutadà de Gerona, oÿdors 
de comptes. E prestaren tots jurament, e los 
laichs, homenage en poder del magnífich mos-
sèn Ffrancí de Perapertusa, caveller, veguer de 
Barchinona. E dit dia oÿren tots la sentència de 
excomunicació acustumada.

 2v Dimecres, a XXIIII. Aquest dia partí mossèn Sol-
sona, ab licència dels deputats, per anar en Va-
lència, per fets del comte de Trivento.

 4v Septembre del any M CCCC LXXXV

Dissabte, a XVII. Aquest dia partí mossèn Luís 
de Mont-ros, donzell, oÿdor, per anar al castell 
e devota de Corbera.

 5r Diluns, a XVIIIIo. Aquest dia tornà mossèn 
Mont-ros, oÿdor.

 6r Octobre, any demontdit

Diluns, a III. Aquest dia vench nova, e fou cer-
ta, que los pagesos dits de remença havien pres 
lo castell de Montnegre, prop Hostalrich, qui 
és de mossèn Gualba, lo qual se defené quant 
més pogué; però no pensant en tal fet stave no 
prou acompanyat, e ell fou pres, e lexaren-lo 
anar ab un seu ginet e aturaren-se dit castell e 
tot quant dins aquell ere.

Dimecres, a V. Aquest dia vench altra nova, e 
fou vera, que los pagesos dits de remença ha-
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[1486 ] 11r Deembre, any demontdit

Dimarts, a VI. Aquest dia partí mossèn Luísa de 
Mont-ros, oÿdor de comptes, per anar a casa 
sua, per fets seus.

 13r Digmenge, a XXV. Hic mutatur annus

 18r Ffebrer del any M CCCC LXXXVI

Dijous, a XVI. Aquest dia tornà mossèn Luís de 
Mont-ros de casa sua, on ere anat.

 20r Març del any M CCCC LXXXVI

Divendres, a X. Aquest dia entrà en Barchinona 
lo egregi comte de Zandilla, castellà, qui per la 
magestat del senyor rey és tramès ambaxador a 
nostre Sanct Pare, tant per prestar la obediència 
a la sua Santedat com per conduir pacificació 
entre lo il·lustríssimo rey de Nàpols, cunyat del 
dit senyor rey, de una part, e algunes ciutats, 
comunes, e encara alguns barons de Itàlia. 
Amenave ab si ultra LXXX de cavall, molt bé en-
cavalcats e abillats, ab molt argent e collars e 
ca denes de or e molts draps de ras. Posà a la 
casa de mossèn Guerau Dezplà, caveller, situa-
da a la Cucurella. E isqueren-li per acompanyar 
a la entrada de la ciutat dos deputats, com a 
particulars, e molts cavellers, ciutadans e altres 
honrats hòmens de Barchinona.

 20v Dimarts, a XIIII. Aquest dia partí lo dit comte 
de Zandilla ab tot son stat per fer la via de 
Roma per terra.

 21v Dissabte, a XXV. Aquest dia partí lo magnífich 
mossèn Luýs de Mont-ros, oÿdor, per anar a 
casa sua, per fets seus.

 22v Abril del any M CCCC LXXXVI

Dissabte, a VIII. Granada. Aquest dia lo comte 
de Trivento, e novament per la majestat del se-
nyor rey fet comte de Palamós, capità general 
de les mars del senyor rey, partí, ab quatre gale-
es sues, de Barchinona per anar a servir lo dit 
senyor rey en la costa e mars de Granada, la 
qual, ab gran poder per mar e per terra, la sua 
alta senyoria streny per reduir aquell regne a la 
fe christiana e a la sua obediència.

 23r Divendres, a XIIII. Aquest dia lo magnífich 
mossèn Luís de Mont-ros, oÿdor, tornà de casa 
sua, on ere anat.

 23v Dimecres, a XVIIIIo. En aquest dia fonch confir-

a. a continuació ratllat d’Ivorra.

1486 mat en Pere Serraclaraa en la provisió que a ell 
era stada feta per los precessors deputats, sots 
kalendari de dos de juny M CCCC LXXXIIII, del 
offici de venre e fer la cerab a obs de la casa de la 
Deputació, com en Clotes, qui primer obtenia 
dit offici.

Digmenge, a XXIII. Sanct Jordi.

 24r Dimarts, a XXV. Aquest dia partí de Barchinona 
mossèn Jacme Scales, oÿdor, per anar a Gerona, 
a casa sua, per fets seus.

 25v Maig del any M CCCC LXXXVI

Dissabte, a XIII. Aquest dia partí mossèn Luís 
de Mont-ros, oÿdor de comptes, per anar a casa 
sua.

Digmenge, a XIIII. Cincogesma.

Dijous, a XVIII. Aquest dia tornà mossèn Jacme 
Scales, oÿdor, de casa sua.

 26v Divendres, a XVIIIIo. Aquest dia entrà en Bar-
chinona lo magnífich mossèn Guillem de Sant-
climent, caveller, venint del senyor rey, on ere 
stat tramès per los senyors deputats.

 27r Juny del any 
M CCCC LXXXVI

Diluns, a XII. Aquest dia partí mossèn Jacme 
Scales, oÿdor, per anar a ca sua, a Gerona.

 27v Dimecres, a XIIII. Aquest dia tornà mossèn Luís 
de Mont-ros, oÿdor, de casa sua.

Digmenge, a XVIII. Comte de Cardona. Aquest 
dia, a les XII hores de migjorn, en la vila de 
Ponts, passà d’esta vida en l’altra lo molt egregi 
e virtuosíssimo senyor don Johan, comte de 
Cardona e de Prades, en son lit de malaltia, re-
buts primerament los sacraments de sancta 
mara sglésia com a bon christià. Anima eius re-
quieschat in pace. Fonch gran tala lac mort de tal 
senyor, qui és stat dels valents cavellers del 
món, e de gran saber en totes coses, home be-
nigníssimo, alegre e no gens cruel, e qui se ha-
vie fets gran honors, axí en batalles com en al-
tres coses. Aquest dia partí mossèn Johan 
Navarro, oÿdor de comptes, per anar a visitar lo 
egregi senyor comte de Cardona.

 28v Digmenge, a XXV. Aquest dia tornà mossèn Jo-

a. a continuació ratllat de.
b. a continuació ratllat ob.
c. a continuació ratllat sua.
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[1487 ] han Navarro, oÿdor, qui ere anat al senyor 
comte de Cardona, quòndam.

 31r Juliol del any M CCCC LXXXVI

Dimecres, a XXVI. Aquest dia partí mossèn Jo-
han Navarro, oÿdor, per anar al senyor comte 
de Cardona, per fets seus.

 32r Agost del any M CCCC LXXXVI

Dissabte, a XII. Aquest dia tornà mossèn Jacme 
Scales, oÿdor, de casa sua.

 32v Diluns, a XIIII. Aquest dia tornà mossèn Johan 
Navarro, oÿdor.

 33v Diluns, a XXVIII. Aquest dia morí mossèn Johan 
Solsona, altre dels scrivans majors, en la vila de 
Cervera.

Dimecres, a XXX. Aquest dia partí mossèn Jo-
han Navarro, oÿdor, per anar al senyor comte 
de Cardona.

 34v Septembre del any M CCCC LXXXVI

Dimarts, a XII. Aquest dia partí lo magnífich 
mossèn Guerau Dezplà, deputat, per anar en 
Empurdà, [per] fets seus.

 37v Octobre del any M CCCC LXXXVI

Dissabte, a XIIII. Aquest dia arribà mossèn Jo-
han Navarro, oÿdor, del senyor comte de Car-
dona, on ere anat.

 38r Digmenge, a XXII. Aquest dia arribà lo magní-
fich mossèn Guerau Dezplà, deputat, venint de 
Empurdà.

 39r Noembre, any LXXXVI

Dimecres, lo primer. Tots Sancts.

 41r Dijous, a XXX. Sanct Andreu. Consellers: mos-
sèn Ffrancesch de Vallsecca, mossèn Pere Dez-
torrent, ciutadans; mossèn Gerònim Sala, mer-
cader, mossèn [Jaume] Florença, apotecari, 
mos sèn Ffrancí Peraller, fuster. Aquest dia partí 
n’Anthoni Loret, porter, per portar una letra 
del senyor rey e altra dels deputats al il·lustre 
comte de Ribagorça.

 42r Deembre del any M CCCC LXXXVI

Dimarts, a XII. Aquest dia tornà n’Anthoni Lo-
ret, porter, del comte de Ribagorça, on ere 
anat.

1487

 43r Dijous, a XXI. Aquest dia partí mossèn Mont-
ros, oÿdor, per anar a casa sua. Aquest dia partí 
mossèn Johan Navarro, oÿdor, per anar al vez-
comdat de Cabrera, per fets del senyor comte 
de Cardona e de Prades.

Dissabte, a XXIII. Aquest dia tornà lo dit mos-
sèn Johan Navarro, oÿdor.

 43v Diluns, a XXV. Nadal.

 44v Janer del any M CCCC LXXXVII

Diluns, a VIII. Aquest dia partí mossèn Jacme 
Scales, oÿdor, per anar al senyor comte de Car-
dona. Aquest dia partí n’Anthoni Ferrer, porter 
de la casa, per anar a la Vall d’Aran, ab memori-
al dels senyors deputats.

 45r Diluns, a XV. Aquest dia tornà lo magnífich 
mossèn Jacme Scales, oÿdor.

 47v Ffebrer del any M CCCC LXXXVII

Divendres, a XVI. Aquest dia tornà n’Anthoni 
Ferrer, porter, de la Vall d’Aran, on ere anat.

 48r Divendres, a XXIII. Aquest dia tornà de casa sua 
mossèn Luís de Mont-ros, oÿdor de comptes.

 52v Abril del any M CCCC LXXXVII

Divendres, a XIII. Aquest dia partí mossèn Luís 
de Mont-ros, oÿdor, per anar a casa sua.

 53r Diluns, a XXIII. Sanct Jordi.

 53v Dissabte, a XXVIII. Aquest dia tornà lo magní-
fich mossènn Luís de Mont-ros, oÿdor.

 55r Maig del any M CCCC LXXXVII

Digmenge, a XIII. Aquest dia anà solemna pro-
cessó de la Seu de Barchinona a Nostra Dona de 
Bellviger, parròquia del Hospitalet, acompa-
nyada de molts notables canonges, preveres, 
scolans e altres ecclesiàstiques persones, e de 
molts notables cavellers, ciutadans e altres lar-
gues persones e de moltes dones e fedrines e fe-
drins, qui anants ab gran devoció, aprés que 
havien caminat hun troç de terra, aportants al 
devant hun gran e bell crucifix, cridants altes 
veus: «Senyor, ver Déu, misericòrdia, donau-
nos pluja», tres veguades. La qual processó és 
feta per la gran secada que és en tota la terra, 
dién: «los blats stan en total perdició, si Nostre 
Senyor Déu no·y ajude e hi gire la sua piadosa 
cara». Moltes altres devotes processons eren, 
per açò, stades fetes los precedents dies, e no 
eren stades exaudites. Plàcie a Nostre Senyor 
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[1487 ]Déu e a la sua intemerada mare, Nostra Dona 
Santa Maria, que·ns vullen donar la sua beneyta 
gràcia e no·ns permeta axí perir per fretura de 
aygua.

Dimecres, a XVI. Vélez-Màlegua. Aquest dia los 
senyors deputats reberen letra de la majestat 
del senyor rey, ab què·ls avisave que havie presa 
la ciutat de Vélez-Màlegua, en regne de Grana-
da, per la qual nova fou cantat en la Seu e altres 
sglésies Te Deum laudamus, e foren fetes ali-
mares per tota la ciutat.

 56r Dimarts, a XXVIIIIo. Aquest die fonch sentenciat 
e declarat per los senyors deputats, a con - 
sell dels assessors e advocats, l’ofici de scrivà 
major del General ésser e recaure tot en persona 
del venerable e discret n’Anthoni Lombard, 
per mort del venerable e discret en Johan Sol-
sona, quòndam, conscrivà seu, segons en dita 
sentència és largament contengut, de la qual és 
stat fet acte en poder d’en March Busquets, no-
tari e ajudant ordinari de la scrivania major, dit 
die.

 58r Juny del any M CCCC LXXXVII

Divendres, a XXII. Aquest dia partí mossèn Luís 
de Mont-ros, oÿdor, per anar a casa sua, per 
fets seus.

 58v Divendres, a XXVIIIIo. Aquest dia partí mossèn 
Jacme Scales, oÿdor, per anar a Gerona a casa 
sua, per fets seus.

 59r Juliol del any demontdit

Dijous, a V. Inquisidors. Aquest dia, en la ves-
prada, entrà en la present ciutat de Barchinona 
lo reverend frare Alfonso Spina, prior del mo-
nastir de Sanct Domingo de Huete, maestre en 
sacra theologia, inquisidor de la herètica pravi-
tat en la ciutat e diòcesi de Barchinona. Isque-
ren-li, e ab ell entraren, lo reverend bisbe d’Ur-
gell, canceller, lo reverend bisbe de Gerona, lo 
portantveus de governador, lo regent la Cance-
llaria e molts noblesa e abbats e canonges, cave-
llers, ciutadans e altres gents, tots a cavall en gran 
nombre, però no isqueren a rebre’l los senyors de-
putats ne los consellers de Barchinona. E anà-se 
aposentar, lo dit reverend inquisidor, ab los de sa 
companyia, al palau reyal de la dita ciutat.

 59v Diluns, a VIIIIo. Inquisidors. Aquest dia lo 
il·lustríssimo senyor infant, loctinent de la ma-
jestat del senyor rey, suplicat per part del de-
montdit inquisidor, féu fer crida que no sie 
algú ne alguna qui sie de linatge de conversos 

a. a continuació ratllat e canonges.

se’n vage o fuge de la ciutat e diòcesi, sens licèn-
cia del dit inquisidor, e que dengun barquer, 
mariner, patró de nau, etcètera, ne treginers no 
hicha trasquen o leven sotz grans penes.

Dimecres, a XI. Atrevit moro. Aquest dia vench 
nova, e fou certa, que, stant la majestat del se-
nyor rey sobre lo siti de Màlegua, és exit hun 
malvat moro donant lengua que portave bones 
noves a la sua altesa e que volie parlar ab ell, e, 
de fet, lo amenaren a la tenda del senyor rey. E 
fou plasent a Nostre Senyor Déu que la serenís-
sima senyora reyna, qui allí ere, dix que lo se-
nyor rey dormie, axí com de fet fahie. E axí lo 
dit moro isqué de dita tenda e entrà en altra 
tenda qui prop stave, en la qual ere la egrègia 
marquesa de Moyà e don Álvaro, stants assa-
guts molt bé abillats, lo hu al costat del altre. 
Lo moro, veent-los axí altament vestits e la 
molta gent qui hi ere, pensà que eren lo senyor 
rey e la senyora reyna, acostà-se a ells e arrenchà 
un punyal que portave, e donà dos colps al cap 
del dit don Álvaro, e aprés tirà una stocada a la 
marquesa, e no la ferí perquè hi hagué gent qui 
la tirà. En açò la gent qui hi ere se aurtà contra 
lo morob e, fora la dita tenda, faheren d’aquell 
mil pesses. Però lo dit don Álvaro restà ferit al 
cap de dos colps, mas no foren grans.

Dijous, a XII. Aquest dia partí n’Anthoni Fer-
rer, porter, per anar en Urgell, per fets seus.

Digmenge, a XV. Inquisidors. Aquest dia, de 
matí, a missa major, lo predit reverend inquisi-
dor féu lo sermó de la Santa Inquisició a la tro-
na de la Seu de Barchinona, en la qual eren pre-
sents lo il·lustríssimo senyor infant, loctinent 
del senyor rey, los deputats, consellers, veguer 
e altres grans e poques persones en quantitat 
innumerable.

 60v Dijous, a XVIIIIo. Aquest dia tornà n’Anthoni 
Ferrer, porter.

Divendres, a XX. Inquisidors. Aquest dia los re-
verend e magnífichs senyors deputats, requests 
per part del reverend inquisidor de herètica 
pravitat, li prestaren cert jurament, en scrits po-
sat, de la prestació del qual fou fet acte per lo 
notari o scrivà del dit inquisidor e, axí matex, 
ne fou testificada carta per n’Anthoni Lom-
bard, notari e scrivà major del General.

 61r Dijous, a XXVI. Aquest dia tornà mossèn Luís 
de Mont-ros, oÿdor, de casa sua, on ere anatc.

a. a continuació ratllat tot.
b. a continuació ratllat e ell op.
c. en l’assentament corresponent a dimarts, dia XXVIII d’a-
gost, el text, ratllat, resulta il·legible.
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Dimarts, a IIII. Màlegua. Aquest dia, en la nit, 
arribà en la plaja de Barchinona la calavera qui 
per dita ciutat havie portats e dats, en servey a 
la majestat del senyor rey, CC quintars de pól-
vora, per ço com ab gran poder per mar e per 
terra tenie obcessa la ciutat de Màlegua del  
reg ne de Granada. E per dita calavera, e per al-
tres vies, se sabé que la dita ciutat se donà a 
mercè del dit senyor rey a XVIII del passat mes 
de agost, Deo gracias.

 64v Divendres, a VII. Màlegua. Aquest dia los se-
nyors deputats reberen letra de sa majestat del 
senyor rey feta en Màlegua a XVIII de agost, ab 
la qual los avise de la manera com s’és dada a 
mercè d’aquella la dita ciutat e los dos castells  
o forces inexpugnables qui en aquella són,  
apellades la una la Alcaçava e l’altra Gibralfaro. 
E la nit següent e lo dissabte e lo digmenge fo-
ren fetes grans alimares per tota la ciutat, e en  
la Seu e altres sglésies Te Deum laudamus e 
grans e devotíssimes oracions a Nostre Senyor 
Déu. Aquest dia partí mossèn Luís de Mont-
ros, oÿdor, per anar a Vilafrancha, per fets  
seus.

Digmenge, a VIIIIo. Aquest dia tornà lo dit 
mossèn Mont-ros.

 65r Dissabte, a XV. Aquest dia tornà mossèn Jacme 
Scales, oÿdor, de casa sua.

 66r Dijous, a XXVII. Aquest dia partí mossèn Luís 
de Mont-ros, oÿdor de comptes, per anar al se-
nyor comte de Cardona e en casa sua, per fets 
seus.

 68r Octobre del any M CCCC LXXXVII

Dimecres, a XXIIII. Aquest dia tornà mossèn 
Mont-ros, oÿdor, de casa sua.

 70r Noembre del any M CCCC LXXXVII

Dimarts, a XIII. Aquest dia partí mossèn Pere 
Buçot, deputat, per anar la via d’Urgell.

 70v Diluns, a XVIIIIo. Aquest dia, en la matinada, 
passà d’esta vida en l’altra lo discret en Jacme 
Çafont, notari, ajudant ordinari en la scrivania 
major de la Deputació, havent càrrech de me - 
tre en forma les àpoques, cuius anima requies-
chat in pace.

Dissabte, a XXIIII. Aquest dia tornà mossèn 
Pere Buçot, deputat, de Urgell.

 71r Diluns, a XXVI. Aquest dia partí n’Anthoni 
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Lombard, scrivà major, per anar a Çaragossa, al 
senyor rey, qui ab letre lo havie demanat.

 71v Deembre del any mil CCCC LXXXVII

Dimecres, a V. Aquest die partí lo magnífich 
micer Jachme Deztorrent per anar al senyor rey 
com ambaxador, ensemps ab altres, trameso(s) 
per la ciutat de Barchinona.

 72r Divendres, a VII. Aquest dia partí lo magnífich 
mossèn Garau Dezplà, deputat, per anar al se-
nyor rey. Aquest dia de divendres partí lo reve-
rend mossèn Luís Dezplà, canonge e ardiacha 
major de la Seu de Barchinona, tramès per los 
senyors deputats a la majestat del senyor rey.

 73r Diluns, a XXIIII. Aquest dia tornà n’Anthoni 
Lombard, scrivà major, del senyor rey, on era 
anat.

 73v Dimarts, a XXV. Nadal.

Divendres, a XXVIII. Aquest dia partí mossèn 
Jacme Scales, oÿdor, per anar a Caragossa, de-
manat per la majestat del senyor rey.

 74r Janer, M CCCC LXXXVIII

Digmenge, a VI. Aquest dia arribà mossèn Gue-
rau Dezplà, deputat, del senyor rey, on ere 
anat, en Çaragossa.

 76r Divendres, a XXV. Sanct Paül. Cremats. Aquest 
dia los reverends inquisidors de la herètica pra-
vitat, en hun cadafal fet a la plaça del senyor 
Rey, donaren sentència de cremar a les quatre 
persones devall scrites, qui devant, en altre ca-
dafal, staven. E, de fet, dit dia, foren cremades 
al Canyet, fora lo portal de Sant Daniel. E, axí 
matex, cremaren X stàtues de X conversos con-
dampnats, qui eren absents de tot lo Principat. 
Són los dits quatre cremats: en Truylos, corre-
dor d’orella; en Santafé, verguer de la cort del 
senyor rey; na Ffrancescha, vídua, muller d’en 
Gil Peyer, quòndam; la muller d’en Buçot, sa-
bater, filla d’en Far, calsater.

Dissabte, a XXVI. Aquest dia tornà mossèn Jac-
me Scales del senyor rey, on ere anat demanat 
per la majestat sua.

 76v Ffebrer del any M CCCC LXXXVIII

Dissabte, a II. Aquest dia partí lo magnífich 
mossèn Luís de Mont-ros, oÿdor, per anar a 
casa sua, per fets seus.

 77v Dissabte, a XVI. Aquest dia tornà mossèn Jacme 
Deztorrent, assessor e advocat del General, qui 
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[1488 ]per la ciutat de Barchinona ere stat tramès al se-
nyor rey.

 78r Dissabte, a XXIII. Aquest dia arribà en Barchi-
nona mossèn lo artiacha Dezplà, qui per los de-
putats ere stat tramès al senyor rey, en Cara-
gossa, per fets del General.

 78v Divendres, a XXVIIIIo. Any de bexest.

 79r Març del any M CCCC LXXXVIII

Diluns, a III. Aquest dia entrà en Barchinona lo 
il·lustríssimo senyor infant don Enrich d’Ara-
gó, duch de Sogorb e comte d’Empúries, locti-
nent general del senyor rey, ensemps ab les il-
lustres dona Beatriz, mare, e dona Guiomar, 
muller sues, venints de Caragossa, on losa dits 
mare e fill eren anats per veure e fer reverència a 
la majestat del senyor rey don Fferrando, bena-
venturadament regnant, qui allà ere. Lo qual 
il·lustríssimo senyor infant en dita ciutat pres 
per muller la dita il·lustre dona Guiomar, don-
zella molt virtuosa, criada de la sereníssima se-
nyora, la senyora reyna.

Dimarts, a IIII. Aquest dia tornà mossèn Luís 
de Mont-ros, oÿdor, de casa sua.

 79v Dimecres, a XII. Aquest dia partí lo magnífich 
mossèn Guerau Dezplà, deputat, per anar al 
seu castell de Sponalla, en Empurdà.

 81v Abril del any M CCCC LXXXVIII

Dijous, a III. Aquest dia partí mossèn Johan 
Navarro, oÿdor de comptes, per anar a Valèn-
cia, per fets seus.

 82r Dimecres, a VIIIIo. Aquest dia partí mossèn Jac-
me Scales per anar a casa sua, a Gerona.

 82v Dimecres, a XVI. Aquest dia tornà mossèn Gue-
rau Dezplà del seu castell, on ere anat.

 84r Maig del any demontdit.

Dimarts, a VI. Aquest dia tornà mossèn Johan 
Navarro, oÿdor, de València, on ere anat per 
fets seus.

 84v Dijous, a VIII. Aquest dia tornà mossèn Scales, 
oÿdor, de Gerona, on ere anat per fets seus.

 85v Divendres, a XXIII. Cremats. Aquest dia los re-
verends inquisidors de la herètica pravitat e lo 
magnífich misser Ffrancesch Malet, regent la 
Cancellaria del senyor rey, stants en sengles ca-

a. los ... fill interlineat.

dafals, fabricats a la plaça del Rey, donaren sen-
tència de cremar a les tres dones devall scrites, 
qui en altre cadafal staven; e feren cremar XX stà-
tues fetes de hòmens e dones conversos, qui eren 
fugits de tot lo principat de Cathalunya, los 
quals cremaments foren fets al Canyet, fora lo 
portal de Sant Daniel. Són les dites dones les 
següents: la muller de mestre Badoç, quòndam, 
qui ere metge del senyor rey; la muller d’en Bar-
doch, corredor d’orella; e la muller d’en Carcas-
sona, coraler. Aquest dia partí mossèn Luís de 
Mont-ros, oÿdor, per anar a casa sua.

 86r Dijous, a XXVIIIIo. Aquest dia partí mossèn Jac-
me Scales, oÿdor, per anar a Gerona, per fets 
seus.

Dissabte, a XXXI. Aquest dia entrà en Bar-
chinona la il·lustre senyora dona Johana, fi - 
lla natural del senyor rey, venint de Caragos - 
sa, on ere anada en lo mes de deembre  
M CCCC LXXXVII per fer reverència a la sua ma-
jestat.

 86v Juny del any M CCCC LXXXVIII

Dimecres, a IIII. Aquest dia partí lo magnífich 
frare Johan d’Argençola, comenador de la co-
manda de Castelló d’Empúries, a la majestat 
del senyor rey, tramès per los senyors deputats, 
per fets del General.

Dijous, a V. Festum Corporis Christi.

 87r Digmenge, a VIII. Aquest dia tornà mossèn Jac-
me Scales, oÿdor, de casa sua, on ere anat.

 87v Digmenge, a XV. Aquest dia tornà mossèn Luís 
de Mont-ros, oÿdor, de casa sua.

 88v Dissabte, a XXVIII. Vera. Aquest dia vench nova 
certa, ab letres del senyor rey, com la sua majes-
tat havie presa la ciutat o vila de Vera, e altres 
castells e forces circumvehines del regne de 
Granada, e que tirava avant la sua alta senyoria 
prosseguint la conquesta del dit regne ab gran 
gent a cavall e de peu.

 89r Juliol, M CCCC LXXXVIII

Dimarts, lo primer. Aquest dia partí n’Anthoni 
Ferrer, porter de la casa, per anar a Manresa, 
per fets del General.

Dijous, a III. Aquest dia fou provehit lo hono-
rable mossèn Bertran Boschà del ofici de scrivà 
dels magnífichs oÿdors de comptes e tenint les 
claus del archiu de la casa de la Deputació, va-
guant per resignació feta del dit ofici per lo ho-
norable en Ffrancesch d’Altalló. Ítem, dit dia, 
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cader, del ofici de ajudant del predit ofici, va-
guant per promoció feta del dit Boschà en lo 
dit ofici que tenie lo dit Altalló.

Digmenge, a VI. Aquest dia tornà lo demontdit 
Anthoni Ferrer, porter.

 89v Dijous, a X. Aquest dia partí lo venerable en Jo-
han Steve, ajudant del archiu, per anar a Montpe-
ller per fets seus, ab licència dels senyors deputats.

 90v Digmenge, a XX. Aquest jorn tornà lo magní-
fich frare Johan d’Argençola del senyor rey, on 
ere anat tramès per los senyors deputats.

Diluns, a XXI. Aquest dia tornà lo venerable en Jo-
han Steve, de Montpeller, on per fets seus ere anat.

Dimarts, a XXII. Jorn de santa Magdalena. 
Aquest dia foren elegits en deputats lo reve-
rend abbat de Poblet, noble don Ivany de So e 
de Castra e mossèn Pere Terrades, ciutadà de 
Gerona; e en oÿdors de comptes, mossèn Gas-
par Peyró, canonge de Barchinona, mossèn 
Bernat Çalbà, caveller, e mossèn Johan Roig, 
ciutadà de Barchinonaa.

En aquest libre fa fer menció de dues delibera-
cions per deputats fetes a VIII de juliol, any 
LXXXVIII, per certs dies que mossèn Guerau De-
zplà, deputat< s >, e mossèn Luís de Mont-ros 
són stats paguats, ultra los dies que han de ab-
sència. Hec omnia pro memoriab.

a. assentament repetit posteriorment, en el foli lr del trienni 
1488-1491.
b. anotació en full a part, entre els folis 89v-90r.
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DIETARI NÚMERO 10

Folis 1r-89v

mossèn Johan Ros, mossèn Johan Berenguer 
Aguilar, ciutadans; Guillem Bret, mercader, 
Jacme Mas, notari, e Berenguer Palau, argenter.

 11v Deembre del any M CCCC LXXXVIII

Diluns, lo primer. Aquest dia, deprés dinar, 
vingué seure al consistori mossèn Johan Roig, 
oÿdor de comptes, qui l’any proppassat ere stat 
conseller en cap de Barchinona.

 12v Dimarts, a XVI. Aquest dia partiren n’Anthoni 
Ferrer, porter, e Guerau Lombard per anar a Vi-
lafrancha, per fer apprehensió dels béns de 
mossèn Johan Lorenç, sobrecullidor.

 13r Divendres, a XVIIIIo. Aquest dia tornaren los 
demontdits Anthoni Ferrer e Guerau Lom-
bard, scrivent.

 13v Dijous, a XXV. Nadal. Hic mutatur annus.

Diluns, a XXVIIIIo. Aquest dia partí don Ivany 
de Castre, deputat, per anar a Castelló d’Empú-
ries, a casa sua, per fets seus.

 15r Janer del any M CCCC LXXXVIIIIo

Dijous, a XV. Aquest dia partí n’Anthoni Fer  -
rer, porter, per anar exequtar mossèn Cardona 
de Leyda e mossèn Mecha, qui són deutors al 
General.

 15v Dijous, a XXII. La nit següent d’aquest dia, la 
il·lustre senyora dona Guiomar, consort del  
il·lustríssimo senyor infant don Enrich, duch de 
Sogorb e comte d’Empúries, loctinent general 
de la majestat del senyor rey, parí hun bell fill.

Divendres, a XXIII. Tot aquest dia plogué fort-
ment.

Dissabte, a XXIIII. Aquest dia los senyors depu-
tats, consistorialment, anaren visitar los dits se-

 1r Juliol del any M CCCC LXXXVIII

Dimecres, a XXIII. Aquest dia juraren los dos 
deputats e tres oÿdors de comptes.

Dimecres, a XXX. Aquest dia entrà lo reverend ab-
bat de Poblet, deputat, venint del seu monastir.

Dijous, XXXI. Aquest dia jurà lo reverend abbat 
de Poblet, deputat.

 2v Agost del any M CCCC LXXXVIII

Diluns, a XVIII. Aquest dia partí lo reverend ab-
bat de Poblet, deputat, per anar al seu monastir 
e en València, per fets seus.

 7v Octobre del any M CCCC LXXXVIII

Dissabte, a XVIII. Aquest dia partí lo honorable 
en Johan Fuster, regent los comptes, per anar a 
Blanes ab letra e instruccions < del > dels se - 
nyors deputats, per fets del General. Aquest  
dia, a instància dels senyors deputats, anà a 
Hostalrich mossèn Çalbà, alguatzir, ab hun 
guarda del General, ab provisió del il·lustrís-
simo senyor infant, impetrada a instància e su-
plicació dels dits deputats, per fets del General.

 8r Diluns, a XX. Aquest dia tornà lo demontdit 
honorable en Johan Fuster, tramès per los se-
nyors deputats.

Divendres, a XXIIII. Aquest dia tornà lo dit 
magnífich alguatzir ab los scrivà e vergueta qui 
ab ell eren anats.

 9r Noembre any M CCCC LXXXVIII

Dimarts, a IIII. Aquest dia partí lo il·lustríssimo 
senyor infant, loctinent general de la majestat 
del senyor rey, per anar la via de Empurdà.

 11r Digmenge, a XXX. Consellers. Sanct Andreu: 
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montdita, fahent-lus un rahonament demos - 
tratiu de gran plaer del dit part.

 16r Divendres, a XXX. Aquest dia tornà en Barchi-
nona lo reverend senyor abbat de Poblet, depu-
tat, qui ere partit a XVIII de agost proppassat. E 
per quant la absència demontdita féu ab volun-
tat de sos comdeputats, e fou detengut de malal-
tia per lonchs dies, ultra los dos mesos de absèn-
cia que són dats quascuny any als deputats, per 
ço, fou feta deliberació per los senyors deputats, 
a consell dels assessors e advocats del General, a 
XVIII de març, any M CCCC LXXXVIIIIo, que no li 
sien comptats los dies de absència en los quals 
per dita malaltia és stat detengut, segons les di-
tes coses en dita deliberació són larguament 
contengudesa.

 17v Ffebrer del any M CCCC LXXXVIIIIo

Divendres, a XIII. Aquest dia tornà n’Anthoni 
Ferrer, porter, qui ere anat en Leyda, etcètera.

 19r Març del any demontdit

Dimarts, a III. Carnestoltes.

 19v Digmenge, a VIII. Aquest dia tornà lo senyor 
don Ivany, deputat, de Castelló d’Empúries.

 20r Divendres, a XIII. Aquest dia féu gran e fort 
temporal en la plaja de Barchinona, on periren 
una naueta castellana e dues caraveles de ca-
thalans.

 20v Dissabte, a XXI. Nota. Aquest dia partí mossèn 
Bertran Boschà, scrivà e tenint les claus del ar-
chiu, per anar al senyor rey demanatb per sa ma-
jestat, ab instruccions e altres coses dels senyors 
deputats.

 23r Abril del any M CCCC LXXXVIIIIo

Dijous, a XXIII. Festa de sanct Jordi.

 24r Maig del any M CCCC LXXXVIIIIo

Diluns, a IIII. Aquest dia partí lo reverend abbat 
de Poblet, deputat, per anar al seu monastir, per 
fets seus. Aquest dia lo il·lustríssimo senyor in-
fant, don Enrichc d’Aragó, loctinent general de 
la majestat del senyor rey, partí per anar al mo-
nastir de Poblet e a Leyda e altres parts de Urgell.

 24v Diluns, a XI. Aquest dia partí lo magnífich mos-

a. al marge inferior es llegeix l’anotació nota de.
b. a continuació ratllat demà.
c. a continuació ratllat deputat.
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sèn Pere de Terrades, deputat, per anar a Mont-
serrat.

 25r Dimecres, a XIII. Aquest dia, venints mossèn 
Johan Pere de Biure e mossèn Guillem Ramon 
Dezcamps, cavellers, de Empurdà en Barchi-
nona, los isqueren a la riera devant lo gorch del 
Comte, dellà la vila d’Hostalrich, deu pehons 
ab balestes e lances, qui mataren lo dit mossèn 
Biure, metents-li sinch straylles per lo cors e li 
robaren roba e quant portave, e lo dit mossèn 
Camps scapà miraculosament e no fou ferit, si 
bé li tiraren straylles, mas a Déu gràcies no·l fe-
riren, però perdé la roba e quant portave.

Dijous, a XIIII. Aquest dia tornà mossèn Terra-
des, deputat, de Montserrat.

Diluns, a XVIII. Aquest dia tornà lo reverend 
abbat de Poblet, deputat, del seu monastir, on 
ere anat.

 27r Juny del any M CCCC LXXXVIIIIo

Digmenge, a VII. Sincogesma.

 27v Dissabte, a XIII. Aquest dia partí lo magnífich 
mossèn Gaspar Peyró, oÿdor, per anar a Mont-
serrat.

Diluns, a XV. Aquest dia tornà lo dit mossèn 
Peyró, oÿdor.

Dijous, a XVIII. Festum de Corpore Christi.

 28r Dimarts, a XXIII. Aquest dia partí n’Anthoni Lo-
ret, porter del senyor rey, tramès per los senyors 
deputats ab letres dirigides als demés deputats 
locals, cullidors e guardes, etcètera, del Princi-
pat, ab memorial del que ell ha fer, etcètera.

 29v Juliol del any M CCCC LXXXVIIII

Dijous, a VIIIIo. Aquest dia partí n’Anthoni Fer-
rer, porter de la casa, ab provisió dels senyors 
deputats, per fer haver e paguar pecúnies degu-
des al General.

 30v Dijous, a XXIII. Aquest dia arribà mossèn Ber-
tran Boschà, racional, del senyor rey, on ere 
stat tramès per los senyors deputats.

 31r Digmenge, a XXVI. Aquest dia tornà n’Anthoni 
Loret, porter, qui ere stat tramès per los de-
putats.

 39r Noembre, any demondit

Dimarts, a III. Aquest jorn, deprés dinar, partí lo 
il·lustríssimo senyor don Enrich, duch de So-
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[1490 ]gorb e comte d’Empúries, loctinent general de 
la majestat del senyor rey, ensemps ab les il·lus-
tres dona Beatriz, mare, e dona Guiomar, mu-
ller sues, ab tota lur casa, per anar la via de Ter-
ragona, per causa de les mortalitats qui comen- 
çen en Barchinona, les quals Nostre Senyor 
Déu vulle remediar e del tot cessar per la sua in-
finida misericòrdia.

 39v Dimarts, a X. Aquest dia partí n’Anthoni Fer-
rer, porter de la casa, per anar a presentar certes 
íntimes al reverend senyor bisbe d’Urgell.

 40r Digmenge, a XV. Aquest diaa tornà n’Anthoni 
Ferrer, porter, del senyor bisbe d’Urgell.

Dimecres, a XVIII. Aquest dia partí lo senyor 
don Ivany de Castre e de Pinós, deputat, per 
anar a Cervera acompanyant la il·lustre senyora 
dona Johana, filla natural del senyor rey, qui 
per les mortalitats exie de Barchinona.

 40v Dimarts, a XXIIII. Aquest dia tornà lo senyor 
don Ivany, deputat, de Cervera, on ere anat.

 41v Deembre del any M CCCC LXXXVIIIIo

Dijous, a III. Aquest dia lo senyor abbat, depu-
tat, partí per anar al seu monastir de Poblet.

 42v Dimarts, a XV. Bassa. Aquest dia vench nova 
certa per moltes letres, signantment per una de 
mossèn Johan de Coloma, secretari del senyor 
rey, que a IIII del corrent mes s’es dada a la ma-
jestat sua la ciutat de Bassa, la qual ab gran po-
der havie tenguda obcessa circa de VII mesos, e 
ab dita ciutat se són reduïdes les ciutats de Ta-
vernes, Por[cu]na e Vila de Serón ab lurs comar-
ques, en la qual ciutat de Bassa foren trobats 
passats D cristians catius dels moros. De tot, 
sien fetes gràcies a Nostre Senyor Déu, al qual 
plàcie fer tanta gràcia a la prefata majestat que 
dins breu temps do complida victòria de tot lo 
regne de Granada a sa altesa.

Dijous, a XVII. Aquest dia partí n’Anthoni Fer-
rer, porter, per anar a Arbecha donar certa letra 
citatòria al egregi senyor comte de Cardona, e a 
Caragossa d’Aragó altra letra al il·lustríssimo e 
reverendíssimo senyor archabisbe de dita ciu-
tat, emanades per los senyors deputats.

 43r Dissabte, a XVIIIIo. Aquest dia e los dos aprés se-
güents e, signantment, en les nits, se faheren 
grans alimares e alegries per tota la ciutat per 
causa de la predita nova de la presa de Bassa e al-
tres viles e terres de Granada.

a. a continuació ratllat par.
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Dimarts, a XXII. Aquest dia partí lo senyor don 
Ivany, deputat, per anar a casa sua, a Castelló 
d’Empúriesa.

 43v Divendres, a XXV. Nadal.

 44v Janer del any predit

Disabte, a II. Aquest dia tornà n’Anthoni Fer-
rer, porter, de Caragossa e de Arbeca, on ere 
anat per los deputats.

Dissabte, a VIIIIo. Almaria. Aquest dia vench 
nova certa, per moltes letres, que la ciutat de 
Almaria se ere dada a la majestat del senyor rey, 
dins la qual ere lo qui·s dehie rey Vell de Gra-
nada, lo qual acompanyat de X o XII cavellers 
moros isqué de la dita ciutat e anà via dreta al 
dit senyor rey nostreb, qui prop de dita ciutat 
ere ab grans gents d’armes, stants tots a cavall; 
e, com fou prop d’ell, descavalcà e volgué-li be-
sar les mans, e lo senyor rey nostre no ho com-
portà, ans lo féu tornar cavalcar, e axí lo senyor 
rey, ab tota la sua gent, entrà en dita ciutat ab 
gran gala, e lo dit òlim rey hi entrà ab ell. E sem-
blantment ab dites letres se sabé que la ciutat de 
Guadix se ere dada al dit senyor rey.

Digmenge, a X. Aquest dia, e en la nit, foren fe-
tes grans alimares en la ciutat de Barchinona  
per la nova devant scrita.

 46v Ffebrer del any M CCCC LXXXX

Dissabte, a VI. Aquest dia tornà e entrà en 
Barchinona lo senyor abbat de Poblet, deputat.

 48r Divendres, a XVIIIIo. Aquest dia arribà en Bar-
chinona lo senyor don Ivany de Castre e de Pi-
nós, deputat, qui ere anat a casa sua.

Diluns, a XXII. Carnestoltes.

 51r Març del any M CCCC LXXXX

Dissabte, a XXVII. Aquest dia partí mossèn Ber-
nat Calbà, caveller, oÿdor de comptes, per anar 
a casa sua.

Diluns, a XXVIIIIo. Aquest dia fou deliberat per 
los senyors deputats mudar lo consistori a Vila-
francha de Penedès, per causa de les mortalitats 
que són en Barchinona, assignants ésser en dita 
vila a XXVI de abril.

a. en l’assentament corresponent a divendres, dia XXV, es lle-
geix ratllat Nadal.
b. a continuació ratllat e quant.
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[1490 ]  51v Abril del any M CCCC LXXXX

Dijous, lo primer. Aquest dia partí lo senyor ab-
bat, deputat, per anar a la vila dea Vilafrancha, 
on és deliberat mudar lo consistori per les mor-
talitats que són en Barchinona.

Divendres, a II. Aquest dia entraren en Barchi-
nona lo reverend bisbe d’Elna e hun noble vez-
comte e hun notable doctor, francesos, qui per 
ambaxadors anaven a la majestat del senyor rey 
nostre, tramesos per lo rey de Ffrança. Eren en-
tre tots ells e lurs companyes XXX de cavall.

Dissabte, a III. Aquest dia partiren los dits am-
baxadors, fahent lur via.

 53r Diluns, a XVIIIIo. Aquest dia arribaren en Vila-
francha los senyors don Ivany e magnífich mos-
sèn Pere de Terrades, deputats.

Dijous, a XXII. Aquest dia arribà en Vilafranca 
n’Anthoni Lombard, scrivà major.

Divendres, a XXIII. Jornb e festa de sanct Jordi.

 53v Digmenge, a XXV. Aquest dia arribà en Vila-
francha lo honorable mossèn Bertran Boschà, 
racional.

Diluns, a XXVI. Aquest dia arribà lo senyor ab-
bat de Poblet, deputat, en Vilafrancha. Aquest 
dia arribaren enc Vilafrancha los discrets en Jo-
han Navarro e Miquel Benaula, notaris, aju-
dants ordinaris del scrivà major.

Dimarts a XXVII. Aquest dia arribà lo honorable 
en Johan Steve, ajudant del racional. Aquest 
dia los senyors deputats, tots tres, començaren 
negociar fahenes del consistori.

Dimecres, a XXVIII. Aquest dia se’n tornà la via 
de Barchinona lo dit Benaula.

Dijous a XXVIIIIo. Aquest dia se’n tornà lo dit 
discret en Johan Navarro en Barchinona.

 54r Maig, any demontdit

Diluns, a III. Aquest dia arribà en Vilafrancha 
lo honorable misser Jacme Deztorrent, assessor 
e advocat. Aquest dia arribà en dita vila lo ho-
norable en Johan Fuster, regent los comptes.

Dimecres, a V. Aquest dia se’n tornà lo dit mis-
ser Torrent a la sua torre.

a. a continuació dues paraules ratllades.
b. a continuació ratllat de.
c. en Vilafrancha interlineat.

 55r Divendres, a XIIII. Aquest dia partí n’Anthoni 
Ferrer, porter, per anar a Cervera ab letres diri-
gides als pahers e deputat local, per preparar 
posades per al consistori.

Digmenge, a XVI. Aquest dia tornà de Cervera 
lo dit Anthoni Ferrer.

 56r Divendres, a XXVIII. Aquest dia arribà en Vila-
francha lo molt honorable mossèn Johan Roig, 
oÿdor de comptes.

 56v Juny del any M CCCC LXXXX

Dimarts, lo primer. Aquest dia partí de Vila-
francha lo magnífich mossèn Terrades, depu-
tat, per anar a Gerona a casa sua, per fets seus. 
E ab ell se’n anà lo honorable en Johan Steve, 
ajudant del racional, per fets seus.

Dimecres, a II. Aquest dia tornà en Vilafrancha 
lo honorable misser Jacme Deztorrent, assessor 
e advocat.

Divendres, a IIII. Aquest dia se’n anà lo hono-
rable misser Jacme Deztorrent, advocat, al cas-
tell de Gilida, on sta ab tota sa casada. Aquest 
dia passà d’esta vida lo discret en Pere Benet 
Jornnet, quòndam, notari, ajudant ordinari al 
offici del regent los comptes del General, lo 
qual morí en Barchinona de peste. Anima eius 
requiescat in pace.

Dissabte, a V. Aquest dia fou deliberat mudar 
lo consistori a la vila de Montblanch, per ço 
com se morien a Vilafrancha, per a XV del 
present.

 57r Diluns, a VII. Aquest dia partía lo senyor abbat, 
deputat, per anar, segons és stat per tots delibe-
rat, a la vila de Montblanch, e ab ell se’n anà 
mossèn Bertran Boschà.

Dimarts, a VIII. Aquest dia arribà a Montblanch 
lo senyor abbat, e ab ell mossèn Bertran 
Boschà.

Divendres, a XI. Aquest dia arribà en Vilafranc-
ha mossèn Gaspar Peyró, canonge, oÿdor, en la 
qual vila eren don Ivany de Castre e de Pinós, 
deputat, mossèn Bernat Çalbà e mossèn Johan 
Roig, oÿdors de comptes.

 57v Dimarts, a XV. Aquest dia arribaren a Mont-
blanch los molt noble e magnífichs don Ivany 
de Castre e de Pinós, deputat< s >, mossèn 
Gaspar Peyró e mossèn Johan Roig, oÿdors de 
comptes. Aquest dia arribaren a Montblanch 

a. partí interlineat, damunt de se’n anà ratllat.
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[1490 ]n’Anthoni Lombard, scrivà major, e mossèn 
Johan Fuster, regent los comptes. E lo dit dia 
partí de Montblanch lo dit mossèn Boschà per 
anar a Tortosa, on ere mort mossèn Johan Va-
lentí Boschà, cavaller, frare seu, ab licència del 
dit senyor abbat, qui tot sol se trobave en dita 
vila de Montblanch.

 58r Dimarts, a XXII. Aquest dia arribà al monastir 
de frares menors de la vila de Montblanch, on 
los senyors abbat de Poblet e don Ivany de 
Castre e de Pinós, deputats, e mossèn Gaspar 
Peyró e mossèn Johan Roig, oÿdor de comptes, 
eren, lo honorable misser Gaspar Vilana, asses-
sor e advocat, dient ere vengut per servir al 
consistori de son ofici de assessor e advocat, lo 
que molt plagué als dits deputats. E per quant 
ell venie de Barchinona, on tota hora havie stat, 
e la honorable muller sua li ere morta, ell stant 
allà, de peste, los cònsols e altres regidors de 
dita vila no·l lexaren entrar, dients volien que 
aturàs alguns dies fora aquella, en loch saa, per 
la qual rahó los dits senyors deputats li faheren 
haver, per aturar-hi alguns pochs dies, lo loch 
de la Guàrdia, e la casa del Tallat, qui són prop 
la dita vila de Montblanch, e li oferiren treba-
llar que dins breus dies entrarie e porie aturar 
en dita vila; e, ab aquest apuntament, lo dit 
misser Vilana se’n anà a la Guàrdia.

 59r Juliol del any M CCCC LXXXX

Divendres, a II. Aquest dia morí de peste en la 
vila de Montblanch, on los deputats tenien lo 
consistori, lo senyor n’Anthoni Ferrer, porter 
de la casa de la Deputació del General de Catha-
lunya.

 59v Dimecres, a VII. Aquest dia los senyors deputats 
nomenaren e elegiren los honorables misser 
Hugo de Mijavila, doctor en leys, ciutadà de 
Terragona, ara present en Montblanch, e mis-
ser Gerònim Albanell, doctor en leys, ciutadà 
de Barchinona, aturant en dita vila per les mor-
talitats que són en Barchinona, en assessors e 
advocats del General, durant la absència del dit 
consistori dels honorables misser Jacme Dez-
tor rent e de misser Gaspar Vilana, assessors e 
advocats ordinaris del dit General. Aquest dia 
partí lo dejuscrit misser Mijavila per anar a 
Valls, per fets seus.

 60v Dimarts, a XX. Aquest dia tornà en Montblanch 
mossèn Bertran Boschà.

Dijous, a XXII. Sancta Magdalena.

Dissabte, a XXIIII. Aquest dia partí per a Cervera 

a. a continuació ratllat e sobre.

lo senyor don Ivany, deputat, per fets seus, e ab 
ell se’n anà mossèn Bertran Boschà.

 61r Diluns, a XXVI. Sancta Anna.

Dijous, a XXVIIIIo. Sancta Marta. Aquest dia tor-
nà mossèn Bertran Boschà.

Dissabte, a XXXI. Aquest dia tornà en Mont-
blanch lo senyor don Ivany, deputat. Lo matex 
dia tornà de Gerona en Montblanch mossèn 
Pere de Terrades, deputat.

 61v Agost del any M CCCC LXXXX

Diluns, a II. Aquest dia passà d’esta vida lo dis-
cret en March Busquets, quòndam, notari, hu 
dels ajudants ordinaris de la scrivania major, en 
Barchinona, de peste. Anima eius requiescat in 
pace.

Dimarts, a III. Aquest dia fou deliberat mudar 
lo consistori a la vila de Cervera, per ço com 
començaven morir de peste a Montblanch.

Divendres, a VI. Aquest dia los senyors depu-
tats, qui eren a Poblet, feren partir del dit mo-
nastir mossèn Bertran Boschà per anar a Cerve-
ra, ab letres als honorables pahers e al deputat 
local dirigides per haver posades.

 62r Digmenge, a VIII. Aquest dia tornà mossèn 
Boschà de Cervera a la vila de Verdú, on los 
senyors deputats eren.

Dimecres, a XI. Aquest dia partí de Verdú mos-
sèn Boschà per tornar a Cervera a concertar po-
sades, ab letres als pahers e deputat local.

 62v Dissabte, a XIIII. Aquest dia tornà mossèn 
Boschà de Cervera a la vila de Verdú. Aquest 
dia n’Anthoni Loret, porter reyal, qui ere anata 
en Leyda, arribà en la vila de Verdú demanat 
per los senyors deputats que·ls servís en loch 
d’en Anthoni Ferrer, quòndam, porter de la 
casa de la Deputació, los quals deputats se tro-
baven en la vila de Verdú per anar a Cervera, on 
ere stat deliberat mudar lo consistori.

Digmenge, a XV. Santa Maria de agost.

Dimecres, a XVIII. Aquest dia los senyor abat, 
don Ivany e mossèn Terrades, deputats, e mos-
sèn Peyró, oÿdor de comptes, entraren en Cer-
vera per tenir-hi lo consistori. E ja primer hi 
eren arribats misser Mijavila e misser Albanell, 
ara advocats, e en Johan Steve, ajudant del ar-
chiu. E ab ells entraren en dita vila n’Anthoni 

a. anat interlineat.
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[1490 ] Lombard, scrivà major, mossèn Boschà, racio-
nal, Johan Fuster, regent los comptes, e An-
thoni Ferran, procurador del General.

 63v Dimecres, a XXV. Aquest dia arribà a Cervera 
mossèn Johan Roig, oÿdor de comptes.

Divendres, a XXVII. Aquest dia partí de Cervera 
misser Mijavila per anar a la Splugua de Franco-
lí, per fets seus.

Diluns, a XXX. Aquest dia partí lo honorable en 
Johan Steve per anar a Barchinona e a Gerona, 
per fets seus, ab licència dels senyors deputats.

 64v Septembre del any M CCCC LXXXX

Dissabte, a XI. Aquest dia los senyors deputats 
reberen letra de misser Hugo de Mijavila, de 
mà sua pròpria scrita en la Splugua de Francolí 
a VIIIIo del corrent mes, ab la qual los dehie 
que·l haguessen per scusat que no podie tornar 
al servici lur per la causa en dita letra contengu-
da.

 65r Divendres, a XVII. Aquest dia partí mossèn 
Roig, oÿdor, per anar a la senyora sa muller, al 
loch de Sparaguerra.

Dissabte, a XVIII. Aquest dia partí de Cervera 
n’Anthoni Loret, qui servie de porter, per anar 
la via de Barchinona, per fets seus.

 66r Dissabte, a XXV. Aquest dia tornà en Cervera 
n’Anthoni Loret, porter.

Dimarts, a XXVIII. Aquest dia partí mossèn 
Peyró, oÿdor, per anar a Montserrat e a Barchi-
nona, per fets seus.

Dimecres, a XXVIIIIo. Sanct Miquel.

 66v Octobre del any M CCCC LXXXX

Divendres, lo primer. Aquest dia arribà en Cer-
vera mossèn Roig, oÿdor.

Diluns, a IIII. Aquest dia partí n’Anthoni Loret, 
qui servie de porter, de Cervera per anar a Bala-
guer, per fets seus.

 67r Dijous, a VII. Aquest dia partí de Cervera mos-
sèn de Terrades, deputat, per anar a Gerona, 
per fets seus.

Diluns, a XI. Aquest dia tornà en Cervera 
n’Anthoni Loret, qui ere anat a Balaguer.

 67v Dijous, a XIIII. Aquest dia fon deliberat tornar 
los deputats, oÿdors e ministres en Barchinona, 

e que tots sien en dita ciutat a cinch de noembre 
primervinent.

 69r Noembre, any predit

Dimecres, a III. Aquest dia arribà en Barchino-
na mossèn Bertran Boschà.

Dijous, a IIII. Aquest dia foren presents en la 
ciutat de Barchinona los noblea don Ivany de 
Castre e de Pinós, deputatb, e mossèn Gaspar 
Peyró, canonge, e mossèn Johan Roig, oÿdors 
de comptes del General, per tenir e continuar 
lo consistori.

Divendres, a V. Aquest dia fou present en Bar-
chinona lo magnífich mossèn Pere de Terrades, 
deputat. E ja hi eren misser Jacme Deztorrent e 
misser Gaspar Vilana, assessors e advocats del 
General.

 71r Divendres, a XXVI. Aquest dia los senyors depu-
tats e oÿdors provehiren en Jacme Pobla del 
ofici de porter de la casa de la Deputació e del 
General de Cathalunya, qui vaguave per mort 
d’en Anthoni Ferrer, quòndam, ab los salari e 
drets acustumats.

Dimarts, a XXX. Sanct Andreu. Aquest dia, per 
disposició e manament de la majestat del se-
nyor rey, foren fets consellers de Barchinona 
los misser Jacme Deztorrent, Gabriel Sampsó, 
Bernat Mahull, mercader, Antich Matheu, no-
tari, e Johan Montils, texidor de draps de lana.

 71v Deembre del any M CCCC LXXXX

Dissabte, a IIII. Aquest dia dec dissabte parti 
n’Anthoni Loret, porter reyal, per anar a Leyda 
e Alcarraç, per fets del General, tramès per los 
senyors deputats ab letres e instruccions.

 72v Divendres, a XVII. Aquest dia arribà en Barchi-
nona mossèn Bernat Calbà, oÿdor de comptes. 
Aquest dia arribà n’Anthoni Loret, porter, de 
Leyda e Alcarraç, on ere stat tramès per los se-
nyors deputats.

 73r Dimecres, a XXII. Aquest dia partí lo senyor don 
Ivany, deputat, per anar a Castelló d’Empúries, 
tenir festes ab la senyora muller sua.

 73v Dissabte, a XXV. Nadal.

a. a continuació ratllat s.
b. a continuació ratllat e mossèn Pere de Terrades, oÿ, de-
putats.
c. de dissabte interlineat.
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[1491 ] 74v Janer del any M CCCCC LXXXXI

Divendres, a VII. Aquest dia arribà en Barchi-
nona lo senyor abbat de Poblet, deputat.

 75r Diluns, a XVII. Aquest dia passà d’esta vida lo 
honorable mossèn Pere Baucells, loctinent de 
mestre racional de la cort del senyor rey.

 77v Ffebrer del any M CCCC LXXXXI

Dimarts, a XV. Carnstoltes.

 78r Dissabte, a XVIIIIo. Aquest dia arribà en Barchi-
nona lo senyor don Ivany, deputat, venint de 
casa sua.

 81r Abril del any M CCCC LXXXXI

Dissabte, a VIIIIo. Aquest dia, a les VIIIIo hores 
de nit, morí de mal de costat mossèn Johan 
Roig, oÿdor de comptes, anima cuius requiesc-
hat in pace.

 82v Dimecres, a XXVII. Aquest dia passà d’esta vida 
en l’altra, a les X hores de nit, mossèn Bernat 
Çalbà, qui ere oÿdor de comptes del General, 
cuius anima requiescat in pace.

1491  83v Maig del any M CCCC LXXXXI

Dijous, a XII. La festa de la Ascenció.

 84r Divendres, a XIII. Aquest dia fou provehit del 
ofici de sobrecullidor e sobreguarda dels drets 
del Generala lo honorable en Gaspar Bertran, 
mercader. Aquest dia los senyors deputats co-
mençaren anar a fer encantar los drets del Ge-
neral en la Lotja de Barchinona, per al trienni 
qui començarà lo primer dia de juliol més prop-
vinent.

 85r Diluns, a XXX. Aquest dia los senyors deputats e 
mossèn Peyró, oÿdor in solidum, com los altres 
conoÿdors seus sien morts, provehiren lo dis-
cret en Ffrancesch Palomeres, notari, del ofici 
de ajudant al honorable regent los comptes del 
General.

 88r Juliol

Divendres, lo primer. Aquest dia fon liurat lo 
arrendament de tots los drets del General al 
magnífich mossèn Johan Ça-riera, caveller.

 89v Divendres, a XXII. Jorn de santa Magdalenab.

a. a continuació ratllat en Bertran.
b. assentament repetit posteriorment, en el foli 1r del trienni 
1491-1494. Els folis 92r a 94v, relligats aquí per error, corres-
ponen al trienni següent.
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[1491 ] 1491-1494
DIETARI NÚMERO 10

Folis 1r-94v

 2r Diluns, a VIII. Portugal. Aquest dia vench nova 
certa que lo il·lustríssimo príncep, fill del sere-
níssimo rey de Portugal e gendre del excel·len-
tíssimo senyor rey nostre, cahent ab hun cavall 
que corrie, ere mort en Portugal, cuius anima 
requieschat in pace.

 3r Divendres, a XVIIIIo. Aquest dia partí misser 
Galceran Albanell, oÿdor de comptes, per anar 
a Gerona.

 3v Dimecres, a XXXI. Aquest dia partí mossèn Lo-
renç de Vilanova, oÿdor, per anar a Linars. 
Aquest dia arribà mossèn Albanell, oÿdor, ve-
nint de Gerona.

 4r Setembre, any LXXXXIa

Divendres, a II. Aquest dia tornà mossèn Vila-
nova, oÿdor, de Linars.

Dimarts, a VI. Portugal. Aquest dia fou feta 
gran solemnitat a la Seu de Barchinona, ab ca-
pell ardent, per la mort del il·lustríssimo fill del 
sereníssimo rey de Portugal, qui ereb gendre 
del excel·lentíssimo e potentíssimo senyor nos-
tre, lo senyor rey. Foren-hi presents lo il·lustrís-
simo senyor infant don Enrich d’Aragó, locti-
nent general de la majestat del senyor rey, e la 
il·lustríssima senyora dona Guiomar, muller 
suac, e los deputats e consellers de Barchinona, 
e molta altra notabla gent, que apenes cabien a 
la dita Seu. Aquest dia partí lo reverend abbat, 
deputatd, per anar al seu monastir de Montser-
rat, fetes les exèquies devant scrites.

 4v Dijous, a VIII. Jorn de Nostra Dona la Verge 
Maria, mare de Déu.

a. en l’assentament corresponent a dijous, primer de setembre, 
es llegeix ratllat Aquest dia tornà mossèn Lorenç de Vila-
nova, oÿdor.
b. ere interlineat.
c. sua interlineat.-
d. deputat interlineat.

Lombard, scrivà major.

 1r Juliol del any M CCCC LXXXX hu

Dissabte, a XXIII. Aquest dia juraren los reve-
rend e magnífichs frare Johan, abbat de Mont-
serrat, e mossèn Miquel Johan Gralla, caveller, 
elets en deputats. E lo honorable mossèn Lo-
renç de Vilanova, burgès de la vila de Perpenyà, 
hu dels oÿdors de comptes, etcètera.

Dimecres, a XXVII. Aquest dia fou elegit lo ho-
norable misser Hierònim Albanell, doctor en 
leys, en assessor e advocat de la casa de la Depu-
tació del General, etcètera, a temps de VI anys, e 
jurà.

Divendres, a XXVIIIIo. Aquesta dia lo honorable 
misser Galceran Albanell, canonge de la Seu de 
Gerona, elet en oÿdor de comptes, prestà lo ju-
rament.

 1v Agost del any M CCCC LXXXXI

Dimarts, a II. Aquest dia partí en Johan de 
Maldà, porter, per anar a mossèn Guillem 
d’Olms, qui ere stat elet en oÿdor de comptes. 
Aquest dia jurà lo magnífich mossèn Pere Dez-
torrent, ciutadà de Barchinona, deputat.

Dijous, a IIII. Aquest dia los senyors deputats e 
mossèn Galceran Albanell e mossèn Lorenç de 
Vilanova, oÿdors, donaren licència al honora-
ble misser Gerònim Albanell, assessor, de anar 
en Mallorcha [de] servici del senyor rey. E dit 
dia partí. Aquest dia fou elegit en assessor e ad-
vocat del General lo honorable misser Johana 
Oliba, doctor en leys, durant la absència del 
predit misser Gerònim Albanell, e dit dia jurà.

Divendres, a V. Aquest dia tornà lo dessusdit 
Maldà, porter.

a. a continuació unes lletres ratllades.

1491
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[1492 ]Diluns, a XII. Aquest dia partí en Jacme Pobla, 
porter, per portar una letra dels senyors depu-
tats a mossèn Luís d’Ivorra, donzell, elegit en 
oÿdor de comptes.

 5r Dimecres, a XIIII. Aquest dia partí mossèn Pere 
Deztorrent, deputat, per anar a Montserrat.

Divendres, a XVI. Aquest dia tornà en Jacme 
Pobla, porter.

Dissabte, a XVII. Aquest dia arribà lo reverend 
abbat, deputat, de Montserrat. E dit dia arribà 
mossèn Pere Deztorrent, deputat.

 5v Diluns, a XVIIIIo. Aquest dia jurà mossèn Luís 
d’Ivorra, oÿdor de comptes per lo braç militar.

Dijous, a XXII. Aquest dia partí lo magnífich 
mossèn Gralla, deputat, per anar al castell de 
Sponallà, per a sposar la magnífica filla del 
magnífich mossèn Guerau Dezplà, caveller.

 7r Octobre del any M CCCC LXXXXI

Divendres, a VII. Aquest dia partí lo reverend 
abbat, deputat, per anar al seu abbadiat.

 7v Dimarts, a XVIII. Aquest dia tornà lo senyor ab-
bat de Montserrat, deputat.

 8r Dimecres, a XVIIIIo. Aquest dia tornà lo magní-
fich mossèn Gralla, deputat.

 8v Digmenge, a XXX. Aquest dia partí mossèn Luís 
d’Ivorra, oÿdor, per anar a casa sua.

 11r Noembre del any 
M CCCC LXXXXI

Divendres, a XXV. Aquest dia partí mossèn Ber-
nat Terré, caveller, ab letres e instruccions dels 
senyors deputats, per anar al vezcomdat de 
Castellbó e altres parts, ab hun notari jurat e 
substituït del scrivà major del General.

 12r Deembre del any M CCCC LXXXXI

Dissabte, a X. Aquest dia tornà mossèn Luís d’I-
vorra, oÿdor de comptes.

 13r Dimarts, a XX. Aquest dia arribà mossèn Bernat 
Terré, del vezcomdat de Castellbó e altres 
parts.

Divendres, a XXIII. Aquest dia partí mossèn 
Luís d’Ivorra, oÿdor, per anar a casa sua tenir 
festes de Nadal.

1492

 13v Dijous, a XXVIIIIo. Aquest dia tornà mossèn 
Luís d’Ivorra, oÿdor.

 15v Janer del any M CCCC LXXXXII

Dijous, a XVIIIIo. Granada. Aquest dia los se-
nyors deputats reberen letra de la majestat del 
senyor rey, data en la ciutat de Granada, a II de 
janer, any corrent M CCCC LXXXXII, avisant-los 
que dit dia és stada dada fi a la guerra que havie 
contra lo rey e moros de Granada, enemichs de 
la sancta fe catòlica, los quals ciutat e regne per 
los moros eren stats detenguts passats DCCLXXX 
anys havie sota la secta mahomèticha. E per re-
duir-los a la santa fe christiana e a obediència de 
sa majestat, la sua altesa havie debellats la dita 
ciutat e regne per spany de VIII anys ab grans 
treballs, despeses, morts, scampament de sanch 
de sos súbdits e naturals; per la qual rahó són 
stades fetes, per totes les sglésies de la ciutat de 
Barchinona, lahors e gràcies a Nostre Senyor 
Déu, e grandíssimes alimares e festes, de nits e 
de dies, per spany de X dies continuus, tals que 
no·s creu uncha se fahessen majors en dita  
ciutat.

Divendres, a XX. Grans alimares.

Dissabte, a XXI. Grans alimares.

Digmenge, a XXII. Grans alimares, e gran e ex-
cel·lent processó de la Seu e altres sglésies e mo-
nastirs tal e major que·s fa quascun any lo jorn 
de Corpus Christi.

Diluns, a XXIII. Grans alimares.

Dimarts, a XXIIII. Grans alimares.

 16r Dimecres, XXV, (e) dijous, a XXVI. Alimares.

Divendres, a XXVII. Alimares.

Dissabte, a XXVIII. Alimares.

 16v Ffebrer del any M CCCC LXXXXII

Divendresa, a III. Deputat e conseller. Aquest 
dia arribà molta gent a casa del honorable mis-
ser Gaspar Vilana, doctor en leys, per fer-li ho-
nor a soterrar una sua néta; e, volents exir de 
casa per anar a Prehicadors, on fou soterrada, 
foren ordonats d’esta manera, ço és, quatre pri-
mers: lo il·lustreb prior de Cathalunya e al seu 
costat mossèn Barthomeu Quintana, conseller 
de Barchinona; aprés, mossèn Gaspar Albanell, 
canonge de Gerona, oÿdor de comptes del Ge-

a. Divendres interlineat, damunt de Dissabte ratllat
b. il·lustre interlineat.
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[1492 ] neral; e aprés lo magnífich mossèn Jacme Dez-
torrent, regent la Cancellaria del senyor rey, e 
la altra gent seguie aprés. E, com començaren 
exir de casa, arribà, a cavall, lo reverend abbat 
de Montserrat, deputat del dit General, per 
acompanyar dit albat, e aquí descavalcà, emès-
se al costat del dit prior, precehint lo dit conse-
ller, e dit conseller, levant-se del loch on stave, 
volgué’s metre primer del dit abbat, ço és, al 
costat del dit il·lustre prior, e lo dit deputat no 
ho comportà dient que aquell ere son loch e axí 
dit conseller se’n tornà, posant-se aa la part 
squerra, entre los dits deputat e regent la Can-
cellaria. E lavors lo dit oÿdor de comptes tornà 
atràs, e restaren al primer rench los dits prior, 
abbat, conseller e regent la Cancellaria, e axí 
anaren a Prehicadors sens contradicció. Totes 
les dites coses foren referides per lo dit reve-
rend abat a sos condeputats, e manaren a mi, 
Anthoni Lombard, scrivà major, que axí ho 
continuàs per memòria.

 18r Dimarts, a XXI. Aquest dia partí de Barchinona 
lo senyor abbat, deputat, per anar al senyor rey, 
per fets seus propris.

 18v Diluns, a XXVII. Aquest dia passà [d]’esta vida 
en l’altra lo honorable mossèn Jacme Mont-
fort, taraçaner del General de Cathalunya.

Dimecres, a XXVIIIIo. Any de bexest.

 19r Març, any demontdit

Diluns, a V. Aquest dia partí mossèn Luís 
d’Ivorra, oÿdor, per anar al seu castell.

Dimarts, a VI. Carnstoltes.

 20r Dissabte, a XVII. Aquest dia tornà mossèn Luís 
d’Ivorra, oÿdor.

 21v Abril del any M CCCC LXXXXII

Dimarts, a III. Taraçaner. Aquest dia fou prove-
hit lo honorable en Johan Boschà, donzell, del 
ofici de taraçaner del General de Cathalunya. 
E, per quant lo dit Boschà ere de pocha edat, 
acomenaren dit ofici al honorable mossèn Gui-
llem Ramon Dezvall, ciutadà de Barchinona, 
ab los salari, drets e utilitats acustumades.

 22r Digmenge, a VIII. Aquest dia partí mossèn Luís 
d’Ivorra oÿdor, per anar a casa sua.

 23r Digmenge, a XXII. Pascha.

Diluns, a XXIII. Aquest dia se féu la festa de 

a. a ... squerra interlineat al marge.

mossèn sanct Jordi, qui·s devie fer lo dia prop-
passat, mas, per quant ere Pascha, fou proro-
guada en aquest dia.

 23v Dimecres, a XXV. Aques dia partí en Jacme Po-
bla, porter, per anar en Pallars e altres parts, per 
fets del General, ab memorial o instruccions 
dels senyors deputats.

 24r Maig del dit any

Dimecres, a II. Aquest dia tornà en Barchinona 
lo reverend abbat de Montserrat, deputat, qui 
ere anat al senyor rey en Castella.

Disabte, a V. Aquest dia tornà en Jacme Pobla, 
porter.

 25v Dissabte, a XVIIIIo. Aquest dia partí lo magní-
fich mossèn Pere Deztorrent, deputat, [per] 
anar a Montserrat e al castell de Fflix, [per] fets 
seus.

Dimarts, a XXII. Aquest dia tornà lo dit magní-
fich mossèn Pere Deztorrent, deputat.

 26r Dimecres, a XXX. Aquest dia partí lo magnífich 
mossèn Jordi Miquel Eymerich, caveller, per 
anara al vezcomdat de Castellbó e altres parts, 
per metre-hi cullidors e guardes ab comissió e 
potestat dels senyors deputats.

 27r Juny del any M CCCC LXXXXII

Dissabte, a VIIIIo. Aquest dia partí lo senyor ab-
bat, deputat, per anar al seu monastir de Mont-
serrat. 

Digmenge, a X. Festa de Sincogesma.

 27v Diluns, a XVIII. Aquest dia arribà lo reverent ab-
bat, deputat, del seu monastir, on ere anat. 
Aquest dia tornà mossèn Jordi Miquel Ey-
merich.

 28r Dijous, a XXI. Aquest dia, festa de Corpore Ch-
risti, fou feta gran processó per los lochs acus-
tumats de la ciutat, ab molts castells de fusta e 
altres coses de gran alegria.

 28v Dimarts, a XXVI. Aquest dia arribà mossèn Luís 
d’Ivorra, oÿdor, del seu castell, on ere anat.

 30r Juliol del any M CCCC LXXXXII

Divendres, a XIII. Aquest dia partí lo honorable 
mossèn Galceran Albanell, oÿdor de comptes, 
per anar la via de Gerona, per negocis seus.

a. a continuació una paraula ratllada.
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[1492 ]Diluns, a XVI. Turch. Aquest dia lo il·lustrís-
simo infant don Enrich d’Aragó, loctinent ge-
neral de la majestat del excel·lentíssimo senyor, 
lo senyor rey nostre, rebé letra del sereníssimo 
rey de Nàpols, avisant-lo que lo alt rey de On-
gria havie hagut gran batalla ab lo gran turch e 
ab la gent sua, e que·ls havie vençuts, e morts 
depassats XX mília turchs, de la qual nova lo dit 
dia fou cantat devotament en la Seu de Barchi-
nona e altres sglésies lo Te Deum laudamus 
acustumat. Aquest dia partí lo magnífich mos-
sèn Miquel Johan Gralla, deputat, per anar en 
Leyda, per fets seus.

Dimecres, a XVIII. Aquest dia partí en Jacme 
Pobla, porter, per anar al il·lustre duch de Car-
dona, per presentar e liurar-li certa notificiació 
e citació contenguda en un procés qui devant 
los deputats se mene.

 30v Diluns, a XXIII. Aques dia arribà en Jacme Po-
bla, porter.

 31r Dissabte, a XXVIII. Aquest dia tornà en Barchi-
nona lo magnífich mossèn Gralla, deputat, ve-
nint de Leyda, on ere anat.

 31v Agost del any M CCCC LXXXXII

Dijous, a II. Jueus. Aquest dia entraren e surgi-
ren en la plaja de Barchinona una gran nau de 
Rodes de II mil D botes e una galeassa grossa 
de Ffrança, e VIII entre nauetes e galeons, totes 
car reguades de juheus, qui exien de Aragó, de 
València e de Cathalunya, e eren-se enbarchats 
part en Tortosa e part en Terragona, exints de 
dites terres per manament de la majestat del 
sen yor rey. Restaren-ne en Barchinona circa de 
XX, qui·s faheren cristians; los altres, ab dites 
fustes, se’n anaren la via de levant, e entre tots 
eren passats deu mil juheus entre hòmens, do-
nes e infants.

Divendres, a III. Aquest dia tornà mossèn Alba-
nell, oÿdor, de Gerona.

 32r Dissabte, a XI. Aquest dia partí mossèn Luís 
d’Ivorra, oÿdor de comptes, per anar al seu cas-
tell.

 33r Dimarts, a XXI. Aquest dia partí mossèn Alba-
nell, oÿdor de comptes, per anar la via de Gero-
na, per fets seus.

 34r Septembre, dit any

Diluns, a III. Aquest dia tornà mossèn Galceran 
Albanell, oÿdor, de les parts de Gerona, on ere 
anat.

Dimarts, a IIII. Aquest dia partí lo senyor abbat, 
deputat, per anar a Montserrat.

 34v Divendres, a VII. Aquest dia arribà mossèn Luís 
d’Ivorra, oÿdor, del seu castell, on ere anat.

Diluns, a X. Papa. Aquest dia fou feta gran pro-
cessó per los magnífichs canonges e honorables 
preveres de la Seu de Barchinona, per los car-
rers e lochs acustumats de la dita ciutat, quas-
cun any, lo jorn de Corpore Christi. E açò per la 
boníssima nova certa que ere venguda de la 
elecció feta en la ciutat de Roma del sanctíssi-
mo Sanct Pare Alexandre Sisè, qui primer ere 
cardenal de València, natural del regne de Va-
lència, primerament apellat Rodrigo de Borga.

 35r Dijous, a XIII. Aquest dia lo magnífich mossèn 
Gralla, deputat, partí per anar al senyor rey, en 
Caragossa, per fets seus.

 35v Dimecres, a XVIIIIo. Aquest dia tornà lo reve-
rend abbat de Montserrat, deputat, del dit mo-
nastira.

 36v Octobre del any M CCCC LXXXXII

Dimecres, a III. Aquest dia tornà lo magnífich 
mossèn Gralla, deputat, [de] Çaragossa.

 37r Dijous, a XI. Aquest dia partí lo senyor abbat de 
Montserrat, deputat, per anar al seu monastir.

 37v Dimarts, a XVI. Aquest dia arribà en Barchinona 
lo molt honorable misser Gerònim Albanell, 
assessor e advocat, venint de Mallorcha.

 38r Entrada en Barchinona dels excel·lentíssimos e 
potentíssimos senyors rey e reyna, ectètera.

Dimarts, a XXIII de octobre del any M CCCC 
LXXXX dos, hora tarda, entraren e se aposenta-
ren les majestats dels excel·lentíssimos e poten-
tíssimos senyor rey, don Fferrando, benaventu-
radament regnant, e de la sereníssima senyora 
reyna, dona Isabel, consort sua, e los il·lustrís-
simos senyor don Johan, fill primogènit lur, e 
senyores dona Isabel, princessa de Portugal, 
dona Johana e dona Catharina, infantes, filles 
lurs, al monastir de Valldonzella prop Barchi-
nona, venints de Castella e de Aragó, acompa-
nyats dels reverendíssimo senyor cardenal de 
Spanya, archabisbe de Sivilla, archabisbe de Cà-
ller e del reverend bisbe de Vich e dels il·lustres 
duchs de Cardona, duch de Vilafermosa, del al-
mirant d’Aragó, del marquès don Rodrigo e de 
molts reverends abbats e altres ecclesiàstiques 

a. en l’assentament corresponent a dijous, dia XX, es llegeix 
ratllat Aquest die se desglosí lo peu.
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[1492 ] persones, e de molts nobles, cavellers e jantils 
hòmens e ciutadans de Barchinona e de altra in-
finida gent, axí de Castella com de Aragó, de 
València e del principat de Cathalunya. E is-
queren a lurs majestats los senyors deputats e 
oÿdors de comptes del General, bé acompa-
nyats de molta gent de honor e dels ministres 
del dit General, bon troç dellà lo loch del Spita-
let, los quals, com foren devant lurs alteses, 
descavalcaren e besaren a lurs majestats les 
mans, molt humilment; aprés tornaren caval - 
car e acompanyaren aquelles, devant les quals 
anaven sonant molts tabalers, trompetes e al-
tres persones ab meravellosos instuments fa-
hents grans alegries.

L’endamà, dimecres, XXIIII del dit mes de octo-
bre, aprés migjorn, los dits excel·lentíssimos se-
nyors rey e reyna entraren en Barchinona per lo 
portal de Sanct Anthoni ab les dites il·lustrís-
simes filles lurs, tots molt altament abillats de ro-
bes de brocats, e ab collars, fermalls, e perles de 
gran stima, e ab lurs alteses entraren passades 
de L grans senyores, muller e filles

 38v de gran senyors, totes portants les gonelles de 
brocat e les robes de ceda, e grans fermalls e al-
tres abillaments. E més entraren ab lurs alteses 
los senyors cadernal de Spanya, archabisbes, 
duchs e altres gents demontdites, e foren-hi los 
dits deputats e oÿdors, molt bé acompanyats e 
abillats, e los magnífichs consellers de Barchi-
nona, e ab los dits tabalers, trompetes, instru-
ments e sons, faheren via per lo carrrer del Spi-
tal e entraren per lo portal de la Bocaria e, via 
dreta, tiraren a la plaça de Sanct Jacme e, girants 
per lo carrer major de la Deputació, anaren a la 
Seu, on faheren oració; aprés, per la plaça del se-
nyor Rey, faheren la via de la processó de Bar-
chinona que·s acustume fer quascun any, fins al 
carrer Ampla en la casa del reverend bisbe d’Ur-
gell, on descavalcaren e allà se aposentaren. Lo 
dit emperò il·lustríssimo senyor primogènit 
restà al dit monastir de Valldonzella per aque- 
lla nit.

E lo dijous següent, a XXV del dit mes, lo dit 
sereníssimo senyor primogènit, aprés migjorn, 
acompanyat dels senyors cardenal, archabisbes, 
bisbes, duchs, comtes, deputats, consellers e al-
tres gents demontdites, entrà en dita ciutat de 
Barchinona per lo dit portal de Sant Anthoni, 
cavalcant sus un bell e molt abillat cavall, e la 
sua excel·lència vestit de roba de bellíssim bro-
cat, tocant quasi en terra, e de jupó del matex 
brocat, e portant les mànegues de la roba molt 
fornides de grosses e belles perles, e en lo pits 
hun collar de or molt bell e ampla, fornit de 
grans diamants, perles e altres pedres de gran 
bellesa e valor; e del dit portal de Sanct An-

thoni, los consellers de Barchinona, acompa-
nyats de molt notables ciutadans, tots a peu, lo 
aportaren sota hun bell pali de brocat e de car-
mesí ab les armes de la ciutat. E axí, ab gran 
trihunpho de tabals, trompetes e altres instru-
ments, anaren per lo carrera del Spital e per la 
Rambla e per lo Dormidor de Frares Menors ab 
gran generació e, davant lo monastir de Frares 
Menors, lo dit il·lustríssimo primogènit desca-
valcà, e la sua altesa e dits grans senyors e conse-
llers muntaren sus hun bell e gran cadafal de 
fusta fet per la dita ciutat de Barchinona, cubert 
de draps nous vermells

 39r e aquí jurà los privilegis e libertats d’aquella, 
com és acustumat. Aprés, passaren per aquí les 
gents dels oficis e confraries de la dita ciutat ab 
lurs banderes, ben abillats, e fahents-li gran re-
verència ab les banderes ben abillades e ells bé 
vestits. Aprés, la sua il·lustríssima senyoria, com 
hagué jurat, tornà cavalcar sota lo dit pali dels 
consellers, fen la via del carrer Ampla fins al car-
rer de Regomir, per lo qual, via dreta, anà a la 
Seu, e aquí féu oració, d’aquí tornà per lo car-
rer de la Deputació e de Regomir, e aposentà-
se a la posada del dit senyor rey.

 40r Dimarts, a XXIII. Aquest dia arribà en Barchino-
na lo reverend abbat de Montserrat, venint del 
seu monastir.

 41v Noembre del any M CCCC LXXXXII

Diluns, a XII. Aquest dia morí lo honorable 
misser Gaspar Vilana, assessor e advocat del 
General.

 42r Dimecres, a XIIII. Processó. Aquest dia fou feta 
en Barchinona gran processó, exint de la Seu e 
fahent tota la volta que·s acustume quascun 
any la gran processó fer. En la qual anaren los 
honorables canonges e capellans de la dita Seu, 
e frares dels monastirs, e preveres de totes les 
parròquies de Barchinona; e, perquè havie molt 
plogut, no hi anaren los sereníssimos senyors 
rey e reyna, ne lur primogènit, mas anaren-hi 
moltes notables gents.

Dijous, a XV. Aques dia, stants les alteses dels 
senyors rey e reyna, e fill e filles en lur posada, 
ço és, en la casa del bisbe d’Urgell, situada en lo 
carrer Ampla de Barchinona, e tot lo dit carrer 
meravellosament empaliat, e de innumerabla 
gent fornit e acompanyat, passaren devant lurs 
majestats VIII castells de fusta que la dita ciutat 
havie fets metre a punt, altament guarnits, e les 
persones qui dins aquells eren molt bé abilla-

a. carrer interlineat, damunt de camí ratllat.
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[1493 ]des, fahents jochs e coses de gran alegria, quas-
cuns de sa manera.

 42v Diluns, a XVIIIIo. Aques dia fou elegit misser 
Boteller en assessor e advocat ordinari del Ge-
nerala, de mort [de] misser Vilana, per lo temps 
que dit Vilana havie regir.

 44r Deembre del any M CCCC LXXXXII

Divendres, a VII de deembre, vigília de la Con-
cepció de Nostra Dona Sancta Maria, se seguí 
lo cas en la persona de la majestat del senyor 
rey, al qual Nostre Senyor Déu done longua 
vidab.

Dimecres, a XII. Aquest dia partí mossèn Luís 
d’Ivorra, oïdor, per anar a casa sua, per fets 
seus.

 45r Dijous, a XX. Aquest dia partí lo reverend abbat, 
deputat, per anar al seu monastir de Montserrat.

Digmenge, a XXIII. Aquest dia tornà de casa sua 
mossèn Ivorra, oÿdor.

 45v Dimarts, a XXV de deembre. Nadal.

 46r Anno Mo CCCCo LXXXXIII

Dimecres, a II. Aquest dia tornà lo reverend ab-
bat de Montserrat, deputat.

 46v Divendres, a XI. Aquest dia partí mossèn Fran-
cesch de Guimerà, caveller, per anar al vezcom-
dat de Castelbó ab comissió e instruccions del 
senyors deputats, e ab ell anà en Gabrielc Johan 
Coll, notari, com a jurat d’en Anthoni Lom-
bard, scrivà major del General. Lo dit emperò 
mossèn Guimerà no va ab salari e despeses del 
General, segons expressament és dit en les ins-
truccions, però lo dit Coll ha ésser paguat de 
son salari de pecúnies del dit General.

 48v Ffebrer del any M CCCC LXXXXIII

Diluns, a IIII. Rey, reyna e primogènit. Aquest 
dia partiren de Barchinona per anar a Montser-
rat, lo excel·lentíssimo senyor rey e la sereníssi-
ma senyora reyna, nostres senyors, e lo il-
lustríssimo senyor don Johan, primogènit lur. 
Aquest dia partí lo senyor abbat de Montserrat 
per anar al seu monastir.

 49v Dimecres, a XIII. Aques dia arribaren mossèn 

a. a continuació ratllat mossèn
b. anotació en full a part, entre els folis 43r-44r.
c. Gabriel interlineat.
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Ffrancesch de Guimerà e en Gabriel Johan 
Coll, qui eren anats al vezcomdat de Castellbó.

Dijous, a XIIII. Senyors rey e reyna. Aquest dia, 
hora tarda, arribaren en Barchinona les majes-
tats dels excel·lentíssimos senyors rey e regina e 
lur primogènit venints de Monserrat, on per 
lur bona devoció eren anats. Aquest dia tornà 
lo reverend abat de Montserrat.

 50r Dimecres, a XX. Carnstoltes.

 51v Març del any M CCCC LXXXXIII

Divendres, a VIII. Aquest dia partí mossèn Luís 
d’Ivorra, oÿdor, per anar al seu castell e a Cer-
vera, per fets seus.

 53v Abril del any M CCCC LXXXXIII

Diluns, lo primer. Aquest dia partí lo senyor 
abbat, deputata, per anar al seu monastir de 
Montserrat, per fets seus.

Dimecres, a III. Aquest dia tornà en Barchinona 
mossèn Luís d’Ivorra, oÿdor.

 54r Dimecres, a X. Gènova. Aquest dia entraren en 
Barchinona, on la majestat del senyor rey nos-
tre ere, los ambaxadors de Gènova a la sua ex-
cel·lència tramesos.

Dijous, a XI. Aquest dia tornà lo senyor abbat 
de Montserrat, deputat.

 54v Diluns, a XV. Aquest dia partí mossèn Albanell, 
oÿdor, per anar a Gerona, per fets seus.

 55r Dissabte, a XX. Aquest dia tornà lo honorable 
mossèn Albanell, oÿdor, de Gerona, on ere 
anat.

 55v Dissabte, a XXVII. Aquest dia partí lo honorable 
misser Albanell, oÿdor de comptes, per anar en 
Empurdà per fets seus.

 56r Maig, any predit M CCCC LXXXXIII

Digmenge, a V. Aquest dia arribà en Barchi-
nona mossèn Albanell, oÿdor, venint de Em-
purdà.

 56v Dimarts, a VII. Cort. Aquest dia la majestat del 
senyor rey don Fferrando, benaventuradament 
regnant, començà tenir Cort General als catha-
lans en lo monastir de Santa Anna de Barchi-
nona. Plàcie a Nostre Senyor Déu li façe conti-
nuar e finir aquella a lahor e glòria sua, e a 

a. deputat interlineat.
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[1493 ] servey dela dit senyor rey, e a útil e repòs del dit 
Principat e dels tres staments d’aquell.

 58r Dijous, a XXX. Bugia. Aquest dia entraren en 
Barchinona, on la majestat del senyor rey nos-
tre ere, embaxadors del rey de Bugia a la sua al-
tesa tramesos.

 58v Juny del any M CCCC LXXXXIII

Dissabte, lo primer. Anglaterra. Aquest dia en-
trà en Barchinona, tramès a la majestat del se-
nyor rey nostre, hun notable ambaxador del 
sereníssimo rey d’Anglaterra.

 59r Divendres, a VII. Bisbe de Barchinona. Aquest 
dia arribà en Barchinona lo reverend senyor en 
Pera Garcia, bisbe de Barchinona, venint de 
Roma, provehit per nostre Sanct Pare del bisbat 
de Barchinona. Isqueren-li a rebre los senyors 
deputats del General e consellers de Barchi-
nona, bé acompanyats, e molta altra gent, e is-
quere-li fins a porp del molí del Clot.

 61r Juliol del any LXXXXIII

Divendres, a V. Aquest dia partí lo reverend se-
nyor bisbe de Vich, deputat, per anar a Mont-
ser rat, per fets seus.

 61v Diluns, a VIII. Aques dia arribà lo senyor bisbe, 
deputat, venint de Montserrat.

 62r Dissabte, a XIII. Ffrança. Aquest dia lo panater, 
embaxador del sereníssimo rey de Ffrança,  
arribà, tramès per lo dit rey, al monastir de 
Sanct Gerònim de la Murta, on eren les majes-
tats dels senyors rey e reyna nostres, ab los 
quals parlà e aprés partí e anà dormir al loch de 
Badalona, e d’aquí tirà la via de Ffrança.

Diluns, a XV. Aquest dia partí lo predit ambaxa-
dor del rey de Ffrança fahent la via de Ffrança.

 64v Agost del any M CCCC LXXXXIII

Dimecres, a XIIII. Portogal. Aquest dia arriba-
ren en Barchinona, on la majestat del senyor 
rey ere, los ambaxadors del il·lustríssimo rey de 
Portogal, al dit senyor rey nostre tramesos.

Dijous, a XV. Jorn de Nostra Dona Verge Ma-
ria, mare e filla de Nostre Senyor Déu.

 66r Septembre del any 
mil CCCC LXXXXIII

Digmenge, lo primer. Aquest dia partí en  

a. a continuació ratllat se.

Jacme Pobla, porter, per anar en Leyda ab certa 
comissió dels senyors deputats.

Divendres, a VI. Los senyors rey e reyna. Aquest 
dia partiren les majestats dels senyors rey e rey-
na, nostres senyors, per anar a la vila de Perpe-
nyà, qui, per lo il·lustríssimo rey de Ffrança al 
dit senyor rey, ere restituïda ensemps ab los 
comdats de Rosselló e de Cerdanya. Aquest dia 
partí mossèn Gralla, deputat, anant a Perpenyà 
ab les majestats del senyors rey e reyna, nostres 
senyors, e ab ell partía mossèn Lorenç de Vila-
nova, oÿdor de comptes, misser Albanell, advo-
cat, ab licència de la Cort General, per los fets 
del General de Rosselló.

 66v Dissabte, a VII. Aquest dia tornà en Jacme Po-
bla, porter, de Leyda, on ere anat per fets del 
General.

 67r Divendres, a XIII. Perpenyà. Rey e reyna. 
Aquest die entraren les majestats e grans alteses 
dels rey e reyna, nostres senyors, en los castell e 
vila de Perpenyà, que havien cobrats del christi-
aníssimo rey de Ffrança, en la qual vila, los po-
blats en ella e altres, lus faheren grandíssimes 
festes e alegries.

Diluns, a XVI. Liança. Aquest dia fou publicada 
crida de part de la majestat del senyor rey, nos-
tre senyor, per tota la ciutat de Barchinona ab 
grans trompetes e alegries, denunciant a tot-
hom generalment la liança novament feta entre 
la altesa sua e la sereníssima senyora reyna, con-
sort sua, e lo il·lustríssimo don Johan, príncep, 
fill primogènit lur, e lo christianíssimo rey de 
Ffrança e son fill don Carles, amichs dels 
amichs e inimichs dels inimichs, pus emperò no 
sie contra lo Pare Sant. Denunciant encara que 
los vassalls dels uns, entrats e negociants en los 
regnes e terres dels altres, sien tractats com si 
vassalls lurs eren.

 68v Octobre del any M CCCC LXXXXIII

Divendres, a IIII. Aquest dia arribà lo magnífich 
mossèn Gralla, deputat, e ab ell en Johan de 
Maldà, porterb.

 69r Dimarts, a VIII. Rey e reyna. Aquest dia, passat 
migjorn, les majestats dels excel·lentíssimos se-
nyors rey e reyna, nostres senyors, venints de la 
vila de Perpenyà, entraren ab gran triumpho e 
alegria en la ciutat de Barchinona per lo portal 
Nou, acompanyats del reverendíssimo senyor 

a. a continuació ratllat en Johan de Maldà, porter de la De-
putació, tramès per los senyors deputats.
b. en l’assentament corresponent a dilluns, dia VII, es llegeix 
ratllat Aquest dia arribà mossèn Albanell, advocat del Ge-
neral, de Perpenyà, on ere anat ab la majestat del senyor rey.
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[1494 ]cardenal de Spanya e de il·lustres duchs, bisbes, 
comtes e altres grans senyors, e de molta altra 
gent. Isqué-los a rebre lo il·lustríssimo senyor 
don Johan, príncep e primogènit, fill lur, e 
molts bisbes, comtes, deputats de Cathalunya, 
consellers de Barchinona e molts nobles, cave-
llers, ciutadans e altra molta innumerabla gent.

Dimecres, a VIIIIo. Aquest dia tornà lo magní-
fich misser Albanell, advocat, de Perpenyà, on 
ere anat ab lo senyor rey.

 69v Digmenge, a XIII. Aquest dia arribà en Barchi-
nona mossèn Lorenç de Vilanova, oÿdor de 
comptes, venint de Perpenyà.

 71r Noembre del any demondit

Diluns, a IIII. Rey e reyna, etcètera. Aquest dia, 
passat migjorn, les majestats dels senyors rey e 
reyna, nostres senyors, e los il·lustríssimo prín-
cep, fill lur, e les il·lustríssimes filles lurs, parti-
ren de Barchinona, ab tota lur cort, per anar a 
Caragossa d’Aragó, e d’aquí en Castella. E ab 
lurs alteses anà lo reverendíssimo senyor carde-
nal de Spanya e molts grans senyors.

 71v Dimarts, a XII. Aquest dia partí lo magnífich 
mossèn Gralla, deputat, per anar a Caragossa 
d’Aragó, on la majestat del senyor rey se spera-
ve.

 72v Dijous, a XXI. Aquest dia partí lo honorable 
misser Gerònim Albanell, assessor, per anar a 
Çaragossa e seguir la cort del senyor rey.

Divendres, a XXII. Aquest dia los senyors depu-
tats e oÿdors elegiren lo honorable misser Jo-
han Oliba en advocat e assessor del General, 
per tant temps com durarà la absència del pre-
dit honorable misser Gerònim Albanell. E dit 
dia, lo dit misser Oliba prestà lo jurament acus-
tumat contengut en lo libre de Eleccions.

 73r Diluns, a XXV. Aquest dia partí lo honorable en 
Johan Steve, tramès per los senyors deputats en 
Rosselló, per fets del General.

 75r Deembre del any M CCCC LXXXXIII

Dissabte, a XXI. Aquest dia, dissabtea, partí lo 
reverendíssimo senyor bisbe de Vich, deputat, 
per anar a Montserrat. Aquest mateix dia arribà 
lo magnífich mossèn Gralla, deputat, de Çara-
gossa. Aquest dia tornà lo honorable en Johan 
Steve, qui ere ant a Perpenyà.

Dimecres, a XXV. Nadal.

a. dissabte interlineat.
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 75v Dissabte, a XXVIII. En aques dia partí lo honora-
ble mossèn Bertran Boscà, racional, tramès per 
los senyors deputats en Rosselló per fets del 
General.

Digmenge, a XXVIIIIo. En aquest dia arribà lo se-
nyor bisbe de Vich, deputat, venint de Mont-
serrat.

En Benaula partí per anar al senyor rey en Çara-
gossa, dijous, a XVIIII de deembrea.

 76r Janer, M CCCC LXXXXIIII

Dijous, a II. En aquest dia partí lo senyor bisbe 
de Vich, deputat, per anar en la ciutat de Vich.

 76v Divendres, a X. En aquest dia partí lo magnífich 
mossèn Gralla, deputat, per sos fets.

 77r Dimecres, a XV. En aquest dia tornà lo magní-
fich mossèn Gralla, deputat.

 77v Dijous, a XXIII. Entrada de vizrey. En aquest 
dia entrà en Barchinona, entre les quatre e 
sinch ores passat migjorn, lo spectable mossèn 
Johan de Lanuça, camerlench, justícia d’Aragó 
e loctinent general de la majestat del rey, nostre 
senyor, en lo principat de Cathalunya e Rosse-
lló e Cerdanya, e ab tota sa família de sa casa. 
Aposentà’s en la casa d’en Sirvent en la plaça de 
Sancta Anna, eb casi la mateixa ora se’n anà en 
la Seu, e en l’altar major jurà les constitucions, 
etcètera.

 78v Ffebrer del any mil CCCC LXXXXIIIIo

Dissabte, lo primer. En aquest dia tornà lo re-
verendíssimo senyor bisbe de Vich, deputat, de 
la ciutat de Vich.

Dimecres, a V. En aquest dia fon feta elecció 
per los senyors deputats, en assessor e advocat 
ordinari del General de Cathalunya, en persona 
del honorable micer Johan Ribalter, doctor en 
leys.

Dijous, a VI. En aquest dia arribà en Barchino-
na mossèn Bertran Boschà, racional, venint de 
Perpinyà, qui per fets del General era stat tra-
mès.

 81r Març, any demontdit, LXXXXIIII

Dissapte, lo primer. Aquest dia partí lo honora-
ble mossèn Luýs d’Ivorra, oÿdor de comptes, 
per fets seus.

a. anotació en full a part, entre els folis 74v-75r.
b. a continuació ratllat en.
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[1494 ]  82r Dimecres, a XII. Aquest dia partí lo honorable 
misser Galceran Albanell, oÿdor de comptes, 
per anar al monastir de Montserrat.

Divendres, a XIIIIo. Aquest dia tornà lo honora-
ble micer Galceran Albanell, oÿdor de comp-
tes, de Montserrat.

 82v Dilluns, a XVII. Aquest dia tornà lo honorable 
mossèn Luýs d’Ivorra, oÿdor, qui era anat per 
fets seus.

 83r Dilluns, a XXIIIIo. Aquest dia partí lo senyor bis-
be, deputat, per anar a la ciutat de Vich.

Dimarts, a XXV. Jorn de Nostra Dona.

 84r Abril del any mil CCCC LXXXXIIIIo

Dimarts, lo primer. Aquest dia partí lo magní-
fich mossèn Pere Deztorrent, deputat, per fets 
seus, la volta de Empurdà.

 84v Dijous, a X. Aquest dia tornà lo magnífich mos-
sèn Pere Deztorrent, deputat, la volta de Em-
purdà.

 86r Dimarts, a XXII. Aquest dia arribà en Barchino-
na lo reverendíssimo senyor bisbe de Vich, de-
putat, venint de la ciutat de Vich.

Dimecres, a XXIII. Dia del gloriós caveller mos-
sèn sanct Jordi.

 90v Juny del any mil CCCC LXXXXIIIIo

Dijous, a XII. En aquest dia fon principiat de fer 
cerca en la ciutat de Barchinona per saber 
quants morien de peste cascun dia.

 91r Digmenge, a XV. En aquest dia passà de la pre-
sent vida mossèn Antoni Lombart, scrivà major 
dels deputats del General de Cathalunya. Nos-
tre Senyor lo hage acullit en la sua sancta glòria.

 92va Juliol any mil CCCC LXXXXIIII

Divendres, a IIII. Aquest dia fon elet e creat mi-
cer Galceran Albanell, altre dels oÿdors de 
comptes, en advocat del General per temps de 
VI anys. En aquest dia se féu la deliberació de 
mudar lo consistori en la vila de Materó per la 
pestilència, ordenant que los ministres fossen 
en dita vila a XV de dit mes.

Dissapte, a V. Aquest dia arribà en Materó 
Jacme Ferrer, scrivà major del General.

a. els folis 92r a 94v aquí transcrits estan relligats després del 
foli 90 de l’any 1491.

 93r Dissapte, a XII. Aquest die arribaren en Materó 
mossèn Pere Torrent, deputat, e Bertran Boscà, 
racional.

 93v Dimarts, a XV. En aquest dia arribà mossèn Mi-
quel Joan Gralla, deputat, en Materò, e mossèn 
Lorenç de Vilanova, oÿdor; arribà més en Ga-
briela de Soldevila, hu dels porters de la Depu-
tació. En aquest dia arribà en Materó micer 
Galceran Albanell, doctorb, oÿdor de comptes 
del braç ecclesiàstich; més arribà en Joan Steve, 
ajudant de racional.

Dijous, a XVII. Aquest dia arribà Joan Navarro, 
ajudant de scrivà major en lo registre, en Mate-
rò. Aquest dia arribà Guillem Ramon de Soler, 
exactor dels deutes del General, en Materó. En 
aquest dia començà dir missa cascun jorn mos-
sèn Vicens Ballot, prevere, per manament dels 
senyors deputats.

Divendres, a XVIII. Aquest dia arribà en Joan 
Fuster, regent los comptes del General, en  
Materó.

Dissapte, a XVIIII. Aquest dia partí de Mataró 
en Gabriel Soldevila, porter, per a diversos 
lochs a covidar los testimonis per la elecció fa-
hedora. En aquest dia arribà a Materó Joan Vi-
lana, ajudant de scrivà major.

Diumenge, a XX. Aquest dia tornà lo dit Gabri-
el Soldevila, porter.

Diluns, a XXI. En aquest dia arribà en Materò lo 
reverend senyor bisbe de Vich, deputat, e mos-
sèn Luýs d’Yvorra, oÿdor de comptes. En 
aquest dia vengueren a Materó, micer Joan 
Oliba e micer Joan Ribalterc, advocats.

 94r Dimarts, a XXII. Jorn de santa Magdalena. En 
aquet dia foren elets en deputats, ço és, mossèn 
Pere Terrades per lo braç ecclesiàstich, mossèn 
Miquel d’Oms per lo braç militar, mossèn Fran-
cí Guerau de Vallseca, ciutadà de Barchinona, 
per lo braç real. E en oÿdors mossèn Sabas- 
tià Sala, canonge de Vich, per lo bras ecclesiàs-
tich, mossèn Joan Bertran, cavaller, per lo braç 
militar, per lo braç real mossèn Guillem Pere, 
burgès de Puigcerdà. Fon feta dita elecció en una 
casa d’en Feu, boter, qui sta devant la riera, la 
qual fon molt honradament enramada, axí dins 
com defora, e envelada que paragué als qui ven-
gueren per testimonis, qui foren molt honrades 
persones e en gran nombre, tant bé que pren-
gueren a maravella lo artifici de dita enramada.

a. Gabriel interlineat, damunt de Pere ratllat.
b. a continuació ratllat en le.
c. a continuació ratllat oÿdors.
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[1494 ]Dimecres, a XXIII. Aquest dia partí de la vila de 
Materó en Gabriel Soldevila, porter, ab letres 
dirigides als deputats nous. E més dit dia partí 
n’Antoni Ferran, procurador, perdita rahó. 
Aquest dia de dimecres partí lo magnífich mos-
sèn Gralla, deputat, per anar a sa muller, qui ésa 
Alella.

Dijous, a XXIIII. Aquest dia de dijous partí lo 
senyor bisbe de Vich, deputat, per anar al seu 
bisbat.

Diluns, a XXVIII. Aquest dia morí en la ciutat de 
Gerona mossèn Pere Terrades, canonge e sa-
cristà major de Gerona, qui a XXII del present 
ere stat elegit en deputat ecclesiàstich.

a. a continuació ratllat Aspenella a Leyda.

Dimarts, a XXVIIIIo. Aquest dia arribà mossèn 
Gralla, e en aquest mateix dia partí. Aquest dia 
arribà en Gabriel Soldevila, porter, qui ere anat 
ab letres per los deputats nous.

 94v Dimecres, a XXX. Aquest dia partí de Mataró en 
Gabriel Soldevila, porter, per a Barchinona, per 
portar albarans a la taula e altres letres e scrip-
tures. En aquest dia vench nova que mossèn 
Pere Terradesa, sacristà de Gerona, qui era stat 
elet en deputat per lo braç ecclesiàstich, ereb 
passat d’aquesta vida en l’altre, de pestec, en 
Gerona, diluns, a XXVIII de juliol.

Dijous, a XXXI. Aquest dia tornà lo dit Gabriel 
Soldevila.

a. a continuació ratllat qui per a.
b. ere interlineat, damunt de és ratllat.
c. a continuació una paraula ratllada.
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DIETARI NÚMERO 11

Folis 1r-85v

presents porrogaren lo consistori perquè·s ten-
gués en la vila de Materó, per sperar lo deputat 
ecclesiàstich fins a dissapte, que seran XVI de 
agost. E confimaren la mutació del consistori  
a Vich, a hon haguessen ésser tots a X de se-
tembre.

Dimarts, a XII. En aquest dia partí de Materó, 
ab licència dels senyors deputats, per anar a 
Barchinona, micer Galceran Albanell, advocat 
del General.

Dimecres, XIII. [En] aquest dia, entre [le]s cinch 
o sis ores deprés menjar, arribà [lo] venerable mi-
cer Ffrancí Vicenc, prior de la sglésia de Tar-
ragona, e en la mateixa ora jurà com a deputat e 
oyí sentència de scomunicació. En aquest dia is-
queren los dos deputats e tres oÿdors al camí, a 
micer Francí Vicens, qui no havia encara jurat, 
sens emperò insígnies algunes, acompanyant- 
loa fins a la casa del consistori.

Dijous, a XIIII. En aquest dia arribà o tornà a 
Materó micer Galceran Albanell.

 2r Divendres, a XV. Jorn de Nostra Dona.

Dissapte, a XVI. En aquest dia se partiren de 
Materó, per anar a llurs cases per causa de la 
mutació del consistori a Vich, mossèn Miquel 
d’Oms, mossèn Ffancí Guerau de Vallseca, de-
putats; mossèn Sabestiàb Sala, mossèn Joan 
Bertran e mossèn Guillem Pere, oÿdors [de] 
comptes, e lo porter en Gabriel Sodevila.

Digmenge, a XVII. En aquest dia acabà o se 
dexà, mossèn Ballot, dir les misses dels depu-
tats. En aquest dia partí per a Tarragona misser 
Ffrancí Vicens, deputat, e mossèn Boscà per a 
Barchinona.

a. a continuació ratllat un tros.
b. a continuació ratllat de.

Jhesuschristis
Existente scriba majore Generalis Jacobo Fer-
rario.

 1r Agost, any mil CCCC LXXXXIIII

Divendres, lo primer. En aquest dia, de matí, 
juraren mossèn Miquel d’Oms, mossèn Francí 
Guerau de Valleseca, deputats; mossèn Sabastià 
Sala, canonge de Vich, e mossèn Joan Bertran, 
cavaller, oÿdors de comptes. En aquest dia, de-
prés menjar, jurà mossèn Guillem Pere, burgès 
de la vila de Puigcerdà, oÿdor de comptes. En 
lo mateix dia los deputats, succehint mossèn 
Sabastià Sala, oÿdor del braç ecclesiàstich en 
loch de micer Ffrancí Vicens, deputat del dit 
braç, absent, qui encara no havia jurat, feren 
deliberació de mudar lo consistori de la vila de 
Materó, hon residien per les morts qui eren en 
Barchinona, a la ciutat de Vich, però que lo 
consistori se tengués en Materó fins a VII per 
sperar lo deputat ecclesiàstich. En lo mateix dia 
jurà micer Galceran Albanell com advocat e as-
sessor ordinari del General.

Dijous, a VII. En aquest dia los deputats pre-
sents, ab lo oÿdor ecclesiàstich succehint en lo 
del deputat del dit braç, porroga[ren] lo con-
sistori que·s tengués fins al dimarç següent en 
Materó, que serien XII del dit mes de agost, per 
[sperar] lo deputat ecclesiàstich, sens emperò 
derogació [de la] deliberació de la mutació del 
consistori a Vich.

 1v Divendres, a VIII. En aquest dia partí de Materó 
mossèn Guillem Ramon Soler, exigidor dels 
deutes.

Diluns, a XI. [En] aquest dia se partí Joan Fus-
ter, regent los comptes, e Joan Vilana, ajundant 
[de] scrivà major, per anar a Barchinona. En 
aquest dia los deputats e oÿdor ecclesiàstich 
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[1494 ] 3r Septembre del any 
mil CCCC LXXXXIIIIo

Dimarts, a II. En aquest dia arribà en Vich mos-
sèn Bertran Boscà, racional.

Dissapte, a VI. En aquest dia, aprés dinar, arribà 
a la present ciutat de Vich lo reverend senyor 
prior de Tarragona, deputat.

Dilluns, a VIII. Jorn de Nostra Dona.

Dimarts a VIIIIo. En aquest dia, aprés dinar, ar-
ribà en la dita ciutat de Vich lo magnífich mos-
sèn Ffrancí Guerau de Vallseca, deputat.

 3v Dimecres, a X. En aquest dia arribà en la dita 
ciutat de Vich lo magnífich mossèn Johan Ber-
tran, caveller, oÿdor de comptes. Lo dit dia de 
dimecres, lo qual era assignat ab la desliberació 
sobre la mutació del consistori als oficials que 
fossen en dita ciutat de Vich per servir lurs ofi-
cis, foren en lo Capítol de la Seu de dita ciutat, 
consistorialment, lo reverend micer Ffrancí Vi-
cenç e mossèn Ffrancí Guerau de Vallsecha, de-
putats, mossèn Sabastià Sala, canonge, mossèn 
Johan Bertran, oÿdors de comptes, succehint 
lo dit mossèn Bertran en loch del magnífich 
mossèn Miquel d’Oms, deputat, absent de la 
dita ciutat e vegaria de Vich.

Dijous, a XI. Dit dia de dijous, los dessusdits 
deputats e oÿdors, ajustats en lo Capítol de la 
Seu de Vich, delliberaren tenir lo consistori en 
la casa de la cabiscolia. E lo dit dia arribà, en 
dita ciutat de Vich, mossèn Jacme Ferrer, scrivà 
major del General.

Divendres, a XII. En aquest dia arribà en la ciu-
tat de Vich micer Galceran Albanell, advocat 
del General. En aquest dia fon atorgada licèn-
cia de absència a mossèn Miquel d’Oms, depu-
tat, e a micer Joan Oliba, advocat, segons sta 
continuat en libre de Deliberacions, sot calen-
dari de dit dia.

 4r Digmenge, a XXI. En aquest dia los senyors de-
putats, ço és, lo reverend prior mossèn Vallsec-
ha e mossèn Joan Bertran, oÿdor de comptes, 
succehint en loch e per absència de mossèn Mi-
quel d’Oms, deputat, havent sentiment que los 
consellers de Vich pretenien precehir-los a la 
sglésia, anaren tots, consistorialmente, ab mas-
ses altes a oyr la missa major a la Seu, e segueren 
a la part dreta del altar major, alt, en la capella, a 
hon los fon apparellat e empaliat lo loch ab ban-
cals a les spatles e per lo banch, e los dits conse-
llers se assegueren a la part squerra, e fon do-
nada la pau primer als dits deputats, e axí restà 
lo dubte clar per sdevenidor.

 4v Dimecres, a XXIIII. En aquest dia arribà en la 
ciutat de Vich mossèn Miquel d’Oms, deputat, 
en lo consistori. Lo mateix dia arribà en Vich 
en Cirerol, porter de la casa, qui portà les àpo-
ques e albarans de Barchinona per la paga dels 
creedors.

Divendres, a XXVI. En aquest dia partí de Vich 
per anar a Barchinona mossèn Boscà, racional.

Dissabte, a XXVII. En aquest dia se’n tornà a 
Barchinona, expedit de Vich, en Cirerol, porter 
de la casa, ab albarans e àpoques que havia 
aportades.

Dimarts, a XXX. En aquest dia partí de Vich mi-
cer Galceran Albanell, advocat, per anar a 
Barchinona per fets propris, ab licència dels de-
putats.

 5r Octubre, mil CCCC LXXXXIIIIo

Diumenge, a V. En aquest dia arribà a la ciutat 
de Vich mossèn Bertran Boscà, racional, venint 
de Barchinona. En aquest dia arribaren a la ciu-
tat de Vich micer Galceran Albanell e micer 
Joan Oliba, advocats del General, demanats per 
los deputats.

Diluns, a VI. En aquest dia arribà en Cirarol, 
porter dels deputats, ab albarans e àpoques dels 
creedors.

Dimarts, a VII. En aquest dia arribà a la ciutat 
de Vich Miquel Benaula, síndich e ajudant de 
scrivà major del General. En aquest dia partiren 
de Vich micer Galceran Albanell per sos fets, ab 
licència, e micer Joan Oliba per anar a Tarrago-
na, per comparer en la Audiència del senyor 
rey, en defensió del General, per la causa que 
mena lo General en la dita Audiència ab los ga-
lians.

Dimecres, a VIII. En aquest dia partí de Vich 
Miquel Benaula, ab licència dels senyors depu-
tats, per XII dies, per portar sa muller. En aquest 
dia partí en Cyrarol, porter, ab les àpoques que 
aportà a Barchinona dels creedors censalistes.

 5v Diluns, a XIII. En aquest dia se hajagué de febre 
en Jaume Lombard.

Divendres, a XVII. En aquest dia, en la nit, arri-
bà en Soldevila, porter, a Vich, ab los albarans e 
àpoques dels creedors.

Dissapte, a XVIII. Dia de sant Luch.
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[1494 ]  6r Diluns, a XX. En aquest dia partí dea Vich mos-
sèn Miquel d’Oms, deputat, per a Rosselló, per 
sos fets.

Dimecres, a XXII. En aquest dia, de gran matí, 
partí en Soldevila, porter, ab los albarans e àpo-
ques e lo despaig de micer Albanell, per a por-
tar-ho a Barchinona.

 7r Noembre, mil CCCC LXXXXIIII

Dimecres, a V. En aquest dia arribà a Vich en 
Gabriel Soldevila, porter, ab les àpoques dels 
creedors, a migdia. En aquest dia arribà micer 
Joan Oliba, advocat del General, en la ciutat de 
Vich, e en Joan Fuster, regent los comptes, 
Guillem Ramon Soler, exactor dels deutes, e en 
Joan Navarro, ajudant de scrivà major en lo re-
gistre.

Dijous, a VI. En aquest dia arribà de Barchino-
na a Vich mossèn Bertran Boscà, racional, e 
n’Antoni Ferran, procurador del General.

Divendres, a VII. En aquest dia se partí de Vich 
Gabriel Soldevila, porter, per a Barchinona ab 
les àpoques e albarans dels creedors, a migdia.

 7v Dimarts, a XI. En aquest dia partí micer Joan 
Oliba, advocat del General, de la ciutat de Vich 
per anar a Barchinona, per sos fets, ab licència 
dels deputats.

Divendres, a XIIII. En aquest dia, enb lo vespre, 
arribà en Gabriel Soldevila, porter de la casa, en 
Vich ab les àpoques dels creedors.

Dissapte, a XV. En aquest dia partí de Vich, ab 
licència dels senyors deputats, mossèn Bertran 
Boscà, racional, e n’Antoni Ferran, procurador 
del General.

Dimarts, a XVIII. En aquest dia partí de Vich en 
Gabriel Soldevila, porter, ab los albarans per 
pagar los creadors, bon matíc.

 8r Divendres, a XXI. En aquest dia arribà en la ciu-
tat de Vich mossèn Guillem Pere, oÿdor de 
comptes del braç reyal, venint de casa sua.

Dissapte, a XXII. En aquest dia arribà en Vich 
micer Joan Oliba, advocat del General. Lo ma-
teix dia arribà mossèn Bertran Boscà, de 
Barchinona a Vich.

Dimarts, a XXV. En aquest dia se partí de Vich 

a. de Vich interlineat.
b. en lo vespre interlineat.
c. a continuació ratllat En lo mateix dia pa.

micer Oliba, ab licència dels deputats, per anar 
a Barchinona, e de allí ha anar a Perpinyà per la 
causa dels galians.

Dimecres, a XXVI. En aquest dia, a les dues ho-
res aprés migdia, arribà en la ciutat de Vich en 
Gabriel Soldevila, porter de [la] Deputació, ab 
les àpoques dels creedors.

Divendres, a XXVIII. En aquest dia partí de 
Barchinona micer Oliba per anar a Perpinyà, 
tramès per los deputats per defendre la causa 
dels galians, segons ha donat per memorial 
n’Asteve Ponç al scrivà major. En aquest dia 
partí en Soldevila, porter, per anar a Barchino-
na. Dit dia partí, ab licència dels deputats e de-
liberació feta en lo consistori, mossèn Vallseca, 
deputat, per anar a Barchinona, per la letra [e] 
requesta feta a ell per los consellers de Barchi-
nona que fos en dita ciutat lo dia de la elecció 
dels consellers. E en lo mateix consistori fon 
deliberat que los honorables en Joan Fuster, re-
gent los comptes del General, e en Joan Navar-
ro, notari e ajudant de scrivà major, hagu[en] 
per semblant licència de anar a Barchinona per 
quant se dehia eren del consell de la ciutat, pus 
tornassen en la ciutat de Vich quant [lo] dit de-
putat tornaria. E poch aprés foren demanats los 
predits en Joan Fuster e Joan Navarro en pre-
sència del dit mossèn Vallseca, deputat, mossèn 
Joan Bertran e mossèn Guillem Pere, oÿdors de 
comptes, e Jaume Ferrer, scrivà major del Ge-
neral, [e] los fon denunciada la licència que te-
nien de anar a Barchinona en la predita forma. 
E lo dit Joan Fuster respòs, en effecte, que no 
tenia voluntat de anar a Barchinona, si havia 
tornar a Vich, si donchs no anava per acompa-
nyar lo dit deputat, lo qual li dix ea respòs que 
per acompanyar-lo no ere menester ell anàs. E 
lo dit Joan Navarro dix, expressament, que no 
volia anar a Barchinona.

 8v Deembre, any mil CCCC LXXXXIIII

Diumenge, a VII. En aquest dia arribà en la ciu-
tat de Vich mossèn Francí de Vallseca, deputat, 
qui venia de Barchinona.

Diluns, a VIII. En aquest dia vench nova que lo 
rey de França ab son exèrcit, qui anava a con-
quistar lo reyalme de Nàpols, pretenent que li 
pertanyia, entrà en la ciutat de Florença, e que 
se havia pres Pisa a XVII de noembre proppassat.

 9r Dimecres, a X. En aquest dia partí en Joan Na-
varro, notari, ajudantb de scrivà [major], per 
anar a Barchinona de Vich, ab licència dels de-

a. e respòs interlineat.
b. ajudant ... [major] interlineat.
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[1495 ]putats, perquè sa sogra stava malalta. Dit dia 
partí mossèn Guillem Ramon Soler, exactor 
dels deutes, per anar a Barchinona, ab memo-
rial dels senyors deputats per exigir certs deu-
tes. Dit dia partí mossèn Joan Fuster, regent los 
comptes, per manament dels deputats, per fer 
que los arrendadors girassen diners en la taula 
de la ciutat, per pagar los creedors, e per fer al-
gunes altres coses que los dits senyors deputats 
li cometeren.

Dimecres, a XVII. En aquest die partí mossèn 
Guillem Pere, oÿdor, per anara a Monserrat. 
Aquest dia vench Jacme Lombard de Barchino-
na a Vich.

 9v Dissapte, a XX. En aquest dia arribà mossèn 
Guillem Pere, oÿdor de comptes, de Monser-
rat, hon ere anat per sa devoció.

 10r Dijous, a XXV. Dia de Nadal.

Dissapte, a XXVII. En aquest dia partí de Vich 
mossèn Francí Guerau de Vallseca, deputat, 
per anar a la Padralba.

 10v Janer, any M CCCC LXXXXV

Divendres, a II. En aquest dia arribà mossèn 
Vallseca de la Pedralba de la ciutat de Vich, hon 
ere lo consistori.

Dimarts, a VIb. Festum Epiphanie.

Divendres, a VIIII. En aquest dia arribà en Sira-
rol, porter, a la ciutat de Vich, ab los albarans e 
àpoques dels creedors.

 11r Diumenge, a XI. En aquest dia partí en Sirerol, 
porter, de la ciutat de Vich, per tornar a Barchi-
nona ab los albarans e àpoques.

Diluns, a XII. En aquest dia arribà en Barchino-
na micer Joan Oliba, advocat del General, ve-
nint de Perpinyà, hon ere stat tramès per los 
deputats per defendre la causa dels galians. En 
aquest dia vench nova com lo loctinent general 
del senyor rey, mossèn Joan de Lanuça, partia 
de Perpinyà, hon ere ab lo Consell Reyal, per 
quant lo senyor rey lo manave anar a Sicília, de 
hon lo havia fet son visrey per mort de don Fer-
rando d’Acunya, qui ere visrey en lo dit regne.

Dimecres, a XIIII. En aquest dia vench nova 
com lo duch de Calàbria, qui stava en Roma ab 
son exèrcit, desemparà la ciutat lo dia de Nadal, 

a. a continuació ratllat Vich.
b. a continuació ratllat Eph.

1495

e que lo dia de Ninou hi entràa lo rey de 
França. E que lo Papa se ere retret dins lo cas-
tell Sant[àngel], però que tractave de concòr-
dia ab lo rey de França.

 11v Dimarts, a XX. En aquest dia arribà micer Oliba 
de Barchinona a la ciutat de Vich.

Dimecres, a XXI. En aquest dia fon feta delibe-
ració per los senyors deputats de tornar lo con-
sistori en Barchinona, hon havien ésser a VIIII 
de febrer, però lo consistori se tengués en Vich 
fins diluns primervinent.

Divendres a XXIII. Aquest dia morí en Raphel 
Raffart, receptor de la bolla del General. En 
aquest dia partí lo senyor prior de Tarragona, 
deputat, e micer Joan Oliba, assessor, per anar 
a Barchinona, e lo dit senyor deputat a sa  
casab.

 12r Dissapte, a XXXI. En aquest dia partí mossèn 
Joan de Lanuça, loctinent general del senyor 
rey, de Barchinona per anar la via de València, 
per embarcar-se ab les galeasses venecianes per 
anar a Sicília, de hon ere creat visrey. E ab ell 
partí micer Johan May, hu dels vuyt dels doc-
tors del Reyal Consell.

 12v Febrer, any mil CCCC LXXXXV

Diluns, a VIIII. En aquest dia acabaren los X 
dies de la Audiència Reyal, per la partida de 
mossèn Johan de Lanuça de Barchinona, qui 
ere loctinent general del senyor rey [e] anà a 
Sicília per visrey. En aquest dia arribaren a la 
ciutat de Barchinona, hon fon tornat lo con-
sistori, mossèn Francí Guerau de Vallseca, de-
putat, mossèn Sabastià Sala, canonge de Vich, 
mossèn Joan Bertran, cavaller, oÿdors de 
comptes, venint de Vich, hon havien stat per  
la peste que ere stada en la ciutat de Barchi-
nona, en la qual entraren ab maçes altes per 
quant ere la primera vegada que entraven en 
Barchinona aprés de llur elecció, la qual ere  
stada feta fora de la dita ciutat durant la peste. 
La qual entrada, ab masses altes, feren ab deli-
beració e consell de algunes persones princi - 
pals de la ciutat que en açò aplicaren, axí mili-
tars com ciutadans e hòmens de sciència, 
specialment del noble mossèn Guillem Ra - 
mon de Bellera, mossèn Guerau de Vallseca, 
veguer de Barchinona, mossèn Jordi Miquel 
Aymarich, cavallers, mossèn Pere de Coromi-
nes, ciutadà, micer Guerau Guardiola, micer 
Jacme Miquel, cavaller, doctors, e [...] [de la 
Deputació del General].

a. a continuació repetit hi entrà.
b. a continuació ratllat per sos fets.
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[1495 ]  13r Dimarts, a X. En aquest dia començà la audèn-
cia del governador.

 14v Març, any mil CCCC LXXXXV

Dimarts, a III. Die de Carnestoltes.

 15v Dimarts, a XVII. En aquest dia arribà lo senyor 
prior, deputat, en Barcelona.

Diluns, a XXIII. En aquest die arribà en Barchi-
nona mossèn Miquel d’Oms, deputat.

 17r Abril

Dijous, a VIIII. En aquest dia arribà en Barchi-
nona don Hurtado de Luna, capità de C lanses 
en la guarda del senyor rey. Anava a Perpinyà 
per star en guarnició.

Dissapte, a XI. En aquest dia passà per Barchi-
nona un correu, qui dexà lengua que venia de 
Venècia, e com en Venècia se ere publicada liga 
entre lo Papaa e lo rey, nostre senyor, rey de 
romans, venecians, florentins e duch de Milà.

Dimarts, a XIIII. En aquest dia arribà en Barchi-
nona mossèn Guillem Pere, burgès, oÿdor de 
comptes, venint de Puigcerdà. En aquest dia 
entrà en Barchinona mossèn Joan Ferrándiz de 
Heredia, e jurà per loctinent general del senyor 
rey. Exiren-li los deputats e oÿdors, consistori-
alment, ab los porters ab maçes altes e acom-
panyats dels ministres e de altres gents. Isque-
ren un poch més avant de la Creu Cuberta, e 
abans que los consellers de Barchinona, arri-
bant los quals se mès lo conseller en cap al cos-
tat squerre del loctinent, e fon distenció entre 
lo governador de Cathalunya e lo bisbe de Bar-
chinona, qui iria al costat dret, inmediadament 
del loctinent, e cascú d’ells defès la rahó sua. E 
lo dit loctinent hagué col·loqui ab algunes per-
sones al dir de les quals no volgué star lo dit 
bisbe de Barchinona, ans se’n partí malcontent, 
et per aliam viam se’n anà ab son Capítol e ca-
nonges, qui·l acompanyaven, e restà lo dit go-
vernador.

 17v Dimecres, a XV. En aquest dia los deputats ana-
ren, consistorialment, a visitar lo loctinent ge-
neral del senyor rey, qui ere arribat lo dia abans 
en Barchinona, e segueren-se ab lo dit loctinent 
general.

Divendres, a XVII. Divendres Sant.

Diumenge, a XVIIII. Pascua.

a. Papa e lo interlineat.

 18r Dimecres, a XXII. En aquest dia, en les vespres 
de sant Jordi, fon lo bisbe de Barchinona qui 
segué en lo loch acostumat al cap del banch, 
prop la porta de la cambra dela regent los 
comptes; los consellers de Barchinona segue-
ren en son banch e lo veguer al cap de llur 
banch. Fon-hi lo governador e fon dupte hon 
seuria, e los deputats, hagut col·loqui entre 
[...] ab alguns principals, lo feren seure en lo 
cap del banch dels nobles e militars, e aprés 
d’ell segué lo comte de Golizano.

Dijous, a XXIII. Dia de sant Jordi.

Divendres, a XXIIII. En aquest dia se partí 
mossèn Miquel d’Oms de Barchinona, ab li-
cència dels seus condeputats, per fer sos fets.

 18v Dimecres, a XXVIIII. Aquest dia anaren los de-
putats a la posada del loctinent general, de-
manats perquè havien tractar dels salaris de la 
Rota; anaren a cavall, e los porters speraren a  
la porta de la casa, e pujaren ab les maces  
altes.

 19r Maig, any mil CCCC LXXXXV

Divendres, lo primer. En aquest dia passà de 
aquesta vida en Joan Navarro, notari, ajudant 
ordinari en la scrivania major en lo offici del re-
gistre. Anima eius requiescat in pace.

Dissapte, al II. En aquest dia los senyors depu-
tats provehiren a·n Damià Buffagranyes, notari, 
del offici del registre, vacant per mort d’en 
Joan Navarro.

Diumenge, a III. Sancta Creu.

 21v Juny del any

Diumenge, a VII. Cincogesme. En aquest dia 
vench mossèn Miquel d’Oms, deputat, en 
Barchinona, de les parts de Françab.

 22r Dissapte, a XIII. En aquest dia arribà en la 
plaja de la ciutat de Barchinona una nau ge-
novesa molt grossa. Vengueren ab ella dos  
embaxadors de la comunitat de venecians, ço 
és, un cavaller e un doctor e un arcabisbe,  
embaxador del duch de Milà, e un altre em-
baxador de genovesos. Vengué ab ells nova 
certa que lo rey de França ere exit de Nàpols e 
vengut a Roma, hon no trobà lo Papa, qui  
se’n ere anat ab la gent de la liga qui ere en  
Nàpols. Dits embaxadors anaven al senyor rey 
en Castella.

a. a continuació ratllat s.
b. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix.
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[1495 ] 22v Dimarts, a XVI. En aquest dia arribaren letres 
como lo senyor rey trametrà mil de cavall a  
Perpinyà, ultra les DC lanses qui ja hi eren.

Dijous, a XVIII. La festa de Corpus Christi. En 
aquest dia, a les tres hores de matí, partí de 
Barchinona mossèn Joan Ferrández d’Eredia, 
loctinent general del senyor rey, per anar a  
Perpinyà per manament del senyor rey, per-
què·s trobàs lo dia de sant Joan en la vila, a ffi 
que en lo fer dels cònsols no hagués escàndol.

 23r Dimecres, XXIIII. Sant Joan.

 23v Divendres, XXVI. En aquest die partí mossèn 
Sala, oÿdor de comptes.

 24r Juliol, any mil CCCC LXXXXV

Dijous, a II. En aquest dia tornà de Vich mos-
sèn Sala, oÿdor de comptes.

Divendres, a III. En aquest dia entrà en Barchi-
nona, venint de Perpinyà, mossèn Johan Fer-
rández d’Eredia, loctinent general del [senyor] 
rey. Isqueren-li los senyors deputats e oÿdors 
ab los porters, consistorialment, com és cos-
tum; encontraren-se ab sa senyoria dellà lo 
molí del Clot. Venia ab lo dit senyor micer Jau-
me Deztorrent, regent la Cancelleria. Fon con-
tenció entre [...] e lo senyor prior de Tarrago-
na, deputat ecclesiàstich, sobre la precedència. 
E aprés de passades h[ic] inde moltes rahons, lo 
dit senyor deputat re[...] en la precedència , ço 
és, que anà a la part dreta del dit senyor locti-
nent general.

Dimarts, a VII. En aquest dia lo il·lustríssimo 
senyor rey don Ferrando cobrà la ciutat de Nà-
pols, la qual se ere donada al rey de França, e, 
axí com se ere donada a aquell, se redonà al dit 
don Ferrando per los malstractaments que ha-
vien fets los francesos als napoletans.

 24v Divendres, a X. En aquest dia lo marquès de 
Màntua, capità de venecians, donà batalla al  
rey de França, qui se’n tornava de Nàpols en 
França, prop de Pont Tremol, e en lo conflicte 
matà al rey de França de tres en IIII mília hò-
mens e li pres part de la artellaria e del car - 
ruage, lo valor del qual se stimava a D mília du-
cats. E, perquè plovia e se fahia nit, se retra- 
gueren cascú exèrcita a sa part e feren treves de 
IIII hores; e, en la nit, lo rey de França desalojà 
e se’n anà.

 25r Divendres, a XVII. En aquest dia passà un cor-
reu per Barchinona, qui ere vengut de Gè - 

a. exèrcit interlineat.

nova per mar fins a Cobliura; dexà noves com 
la devantguarda del rey de França ere stada 
rompuda en Lombardia e que ell ere tornat 
atràs.

 25v Dimecres, a XXII. Sancta Magdelena.

Divendres, a XXIIII. En aquest dia partí mossèn 
Miquel d’Oms per anar a Perpinyà, per sos fets. 
En aquest dia jurà e pres possessió del offici de 
deffenedor del General mossèn Onoffre Pou.

Diumenge, a XXVI. En aquest dia passà correu 
de Itàlia per al senyor rey; dexà nova com a VII 
de juliol la gent del senyor rey, ab lo rey Fer-
rando, havien recuperada la ciutat de Nàpols.

 26v Agost, any mil CCCC LXXXXV

Dissapte, lo primer. En aquest dia partí mossèn 
Ffrancí Guerau de Vallseca, deputat, per anar a 
la Pedralba.

 27v Diumenge, a XVI. En aquest dia tornà de la Pe-
dralba mossèn Ffrancí Guerau de Vallseca, de-
putat.

Diluns, a XVII. En aquest dia tornà mossèn Mi-
quel d’Oms, deputat.

Dimarts, a XVIII. En aquest dia partiren de Bar-
chinona mossèn Sala [e] mossèn Guillem Pere, 
oÿdors de comptes.

 28v Divendres, a XXVIII. En aquest dia tornà micer 
Galceran Albanell de la cort del senyor rey.

 32v Octubre, any mil CCCC LXXXXV

Dimecres, a XIIII. En aquest dia rompé la guer-
ra lo capità general del senyor rey en Rosselló, 
contra lo rey de França.

Dissapte, a XVII. En aquest dia passà, gran matí, 
correu per aquesta ciutat, qui venia de Rosselló 
e anava al senyor rey; dexà lengua e nova com 
la guerra era rompuda entre lo senyor rey e lo 
rey de França, com la gent de guerra castellana 
havia corregut en Lenguadoch.

 34r Noembre, any mil CCCC LXXXXV

Dimarts, a III. Segons les letres rebudes de la 
cort del senyor rey, en aquest die devia arribar 
la reyna de Navarra en la vila del Faro, del reg-
ne de Castella, hon la speraven los sereníssimos 
senyors rey e reyna de Castella, nostres senyors, 
e li tenien apperellada gran festa e donatius.

 34v Diluns, a VIIII. En aquest dia arribà un correu 
de la cort del senyor rey e dix de paraula com lo 



284

[1496 ] rey de Portugal ere mort. Aprés, se verificà  
com ere mort e que havia dexat en son testa-
ment hereter e successor seu a don Manuel, a 
qui pertanyia lo regne de dret. Aquest ere  
germà del duch de Viseu, al qual matà lo dit  
rey de Portugal per suspità qu no·s levàs rey.

Dimarts, a X. En aquest die tornà de Vich 
mossèn Sabastià Sala, oÿdor.

Dijous, a XII. en aquest dia partí de la ciutat de 
Barchinona lo spectable mossèn Johan Fer-
rández de Heredia, loctinent general del se-
nyor rey, per anar a la ciutat de Tortosa, hon lo 
senyor rey havia convocada la Cort General als 
cathalans.

 35r Dissapte, a XIIII. En aquest die lo spectable don 
Enrich [...] de Gusmán, capità general en los 
contats de Ro[ssel]ló e Cerdanya, rompé la 
guerra contra lo rey de França entrant en Len-
guadoch ab bandera tesa, [...] hon aportaren 
moltes bestiars e roba que prengueren.

 35v Divendres, a XXa. Aquest die tornà en Barchi-
nona mossèn Guillem [Pere], oÿdor de  
comptes.

 36r Diumenge, a XXVIIII. En aquest die se troba-
ven en Daroca los excel·lentíssimos rey e re- 
yna e príncep, nostres senyors, anant a la ciu-
tat de Tortosa per tenir Corts als cathalans, e a 
a vila de Sant Mateu, hon ere convocada la 
[Cort] als valencians; e portaven dol del rey  
de Portugal, en lo matí, però, lo deprés me - 
jar, isqueren [...] alteses riquíssimament richs 
vestits, e publicaren com eren fets dos matri-
monis, lo hu del dit il·lustríssimo senyor  
príncep ab dona Margarita, filla del empera-
dor dels romans, l’altre del fill del dit empe-
rador, archiduch, ab la senyora infanta dona 
Joana, filla dels dits senyors rey e reyna, nos - 
tre senyors.

 36v Deembre, mil CCCC LXXXXV

Dijous, a tres. Aquest die partí micer Jerònim 
Albanell, advocat, per anar a la Cort.

 37r Dimecres, a VIIII. En aquest dia cobrà lo sere-
níssimo rey don Ferrando de Nàpols lo Cas - 
tell Nou, qui stava occupat per lo rey de  
França.

Divendres, a XI. En aquest die cobrà lo dit reyb 
don Ferrando lo Castell del Ou.

a. a continuació ratllat En aquest dia arribà.
b. a continuació repetit rey.
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 37v Dimecres, a XVI. En aquest dia partí de Barchi-
nona mossèn Sabastià Sala, qui era síndich del 
Capítol de Vich, a la Cort General.

 38r Divendres, a XXV. Festum Nativitatis Domini. 
Mutacio annia.

 39r Janer, M CCCC LXXXXVI

Divendres, lo primer. En aquest die partí mos-
sèn Miquel d’Oms, deputat, per anar a Per- 
pinyà, per sos fets.

 40v Diluns, a XXV. En aquest die tornà en Barchino-
na mossèn Miquel d’Omsb.

 42v Febrer, any mil CCCC LXXXXVI

Dimarts, a XVI. Die de Carnestoltes. En aquest 
die partí Jacme Ferrer, scrivà major, per anar a 
Tortosa ab licència dels senyors deputats. En 
aquest die tornà mossèn Guillem Pere en 
Barchinona.

 43r Dimecres, a XXIIII. Bisextus.

Diluns, a XXVIIII. En aquest die tornà Jaume 
Ferrer en Barchinona, venint de Tortosa.

 45v Mars, any mil CCCC LXXXXVI

Dimecres, a XXIII. En aquest die partí per a 
Montserrat mossèn Guillem Pere.

 46r Dissapte, a XXVI. En aquest die tornà mossèn 
Guillem Pere de Monserrat.

 46v Abril, any mil CCCC LXXXXVI

Divendres, lo primer. Peracevec.

Diumenge, a III. Pasca.

Dimecres, a VI. En aquest die partí lo senyor 
rey de Tortosa e expiraren les Corts.

 47r Dissapte, a VIIII. En aquest die tornà de Torto-
sa mossèn Sabastià Sala, oÿdor de comptes. E 
aquesta absència no va per absència, perquèd la 
Cort General li’n atorgà cautela.

a. en l’assentament corresponent a dissabte, dia XXXI, es lle-
geix ratllat En aquest dia partí de Barchinona mossèn Mi-
quel d’Oms, deputat, per anar [a] Perpinyà, per sos fets.
b. en l’assentament corresponent a diumenge, dia XXXI, es lle-
geix ratllat En aquest die partí de Barchinona mossèn Gui-
llem Pere, oÿdor de comptes.
c. en l’assentament corresponent a dissabte, dia II, es llegeix 
ratllat En aquest die finiren les Corts que lo senyor rey tenia 
en la ciutat de Tortosa als cathalans,
d. a continuació de per es llegeix ratllat ab.
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[1496 ]Diluns, a XI. En aquest die passà d’esta vida 
n’Antoni Cirarol, porter, servint en la casa de  
la Deputació. Nostre Senyor per la sua clemèn-
cia lo reeba en la sua sancta glòria.

 47v Divendres, a XV. En aquest dia és la provisió 
de micer Oliba, continuada en libre de Delibe-
racions, de advocat de la Deputació per absèn-
cia de micer Gerònim Albanell, resident en cort 
del senyor rey.

Dissapte, a XVI. En aquest die començà regir 
micer Francí Franch, doctor, lo offici de asses-
sor de governador. E lo mateix dia de XVI pres-
tà lo jurament acostumat lo demuntdit micer 
Johan Oliba.

Diluns, a XVIII. Partí mossèn Sabastià Sala, 
oÿdor de comptes, de Barchinona per anar a 
Vich, per sos fets, ab licència dels senyors de-
putats.

 49r Maig, mil CCCC LXXXXVI

Dimarts, a III. En aquest die arribà en Barchi-
nona mossèn Sabastià Sala, oÿdor.

 49v Diluns, a VIIII. En aquest die partí de Barchi-
nona micer Ponç Ornós, jutge de cort, ab la 
nau del prior de Cathalunya, per a Mallorques, 
hon anà provehit de la assessoria de aquell  
regne.

 50v Diumenge, a XXII. Festum Pentacostes.

 51v Juny, any M CCCC LXXXXVI

Dijous, a II. Festum Corporis Christi.

 53v Dissapte, a XXV. [En] aquest die partí mossèn 
Sabastià Sala, oÿdor de comptes, de Barchino-
na per anar a [fo]guejar a Vilafranca.

 54v Juliol, M CCCC LXXXXVI

Diluns,a XI. En aquest die, segons les letres 
vengudes de la cort del senyor rey, partí sa ma-
gestat de la vila de Almaçan per venir en Ca-
thalunyaa ab son exèrcit, per entrar en França, 
per quant lo rey de França, ab son exèrcit,  
anava en Itàlia contra los alliats del senyor rey. 
E lo die mateix partí la senyora reyna e senyor 
príncep ab la senyora archiduquessa, sa filla,  
per anar-la recollir en la armada de mar en lo 
port de Laredo, per anar al archiduch, son ma-
rit, en Flandes.

 55r Diluns, a XVIII. En aquest die tornà mossèn 

a. a continuació ratllat per.

Sabastià Sala, oÿdor, en Barchinona, venint de 
foguejar.

 s.na Dissapte, a XXXb. En aquest die entrà en la ciu-
tat de Barchinona la majestat del senyor rey, 
venint del regne de Castella, ab gran nombre 
de gent de guerra, per entrar en lo regne de 
França a fer guerra en defensió de la liga, per 
quant se dehia [que] lo rey de França passava 
ab gent d’armes en Itàlia.

 55v Agost, mil CCCC LXXXXVI

Dimecres, a III. En aquest dia fon feta la mons-
tra en la plaça del Born dels CC hòmens d’armes 
e CC ginets, de què la Cort General de Cathalu-
nya ha fet servey al senyor rey, per a tres anys, 
per la guerra de França; fon gent molt lesta, bé 
armada e en orde.

 56r Dissapte, a VI. En aquest die arribà en la ciutat 
de Barchinona micer Alfonso de la Cavalleria, 
vici-canceller.

Diluns, a VIII. En aquest die partí de Barchino-
na la magestat del senyor rey, la via de Gerona.

 56v Dissapte, a XIII. En aquest die partí mossèn Sa-
bastià Sala, oÿdor de comptes, de Barchinona 
per anar fogajar Maresme [e] Vallès.

 57r Dijous, a XVIII. En aquest die acabaren los deu 
dies de la Audiència.

Divendres, a XVIIII. En aquest die tornà mossèn 
Sala, oÿdor, de fogajar.

 57v Dimecres, a XXIIII. En aquest die partí de 
Barchinona per anar a Vich mossèn Sabastià 
Sala, oÿdor de comptes.

Dissapte, a XXVII. En aquest die partí mossèn 
Onofre Pou, defenedor, per anar a la guerra; 
dexà, en virtut del acte que tenia de Cort, subs-
titut durant la absència sua mossèn Luýs Pou.

 58v Setembre, any mil CCCC LXXXXVI

Diluns, a V. En aquest die partí de Barchinona 
mossèn Guillem Pere, oÿdor de comptes.

 59r Dijous, a VIII. En aquest die tornà en Barchino-
na mossèn Guillem Pere, oÿdor de comptes.

Divendres, a VIIII. En aquest die tornà mossèn 
Sabastià Sala, oÿdor de Vich a Barchinona.

a. foli no numerat a l’original.
b. a continuació ratllat I
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[1496 ]  59v Dimarts, a XIII. En aquest die partí de Barchi-
nona mossèn Joan Vicens per anar a Gerona, 
sobre la citació feta als deputats, instant mi - 
cer Jacme Deztorrent, regent la Cancelleria.

 60r Dijous, a XXII. En aquest die partí de Barchino-
na lo senyor prior, deputat, per anar a Tar-
ragona, per sos fetsa.

 60v Diluns, a XXVI. En aquest die tornà de Gerona 
mossèn Pere Johan Vicens, qui ere anat per lo 
citatori del regent (la) Cancelleria. En aquest 
die se feren solemnes exèquies en la Seu de 
Barchinona per la reyna de Castella, mare de la 
sereníssima reyna dona Ysabel, muller del sere-
níssimo senyor rey don Fer rando, nostre rey e 
senyor, beneventuradament regnant. Segueren 
los consellers a la part del Evangeli, e los depu-
tats a la part de la Epístola, alt, en lo altar ma-
jor. E los deputats, partint de la Deputació ab 
los ministres, anaren, ells e los oÿdors de comp-
tes e porters ab los caperons en lo cap, perquè 
hagueren relació de alguns ministres de la casa 
que tal ere lo costum. E anaren a la Seu de con-
tinent que los consellers hi foren. E los dits 
consellers partiren primers del altar, aprés que 
fon fet lo offici, però dix-se per alguns que no 
fon ben fet, que abans se’n devien anar los de-
putats; e yo no ho tench per cert, attès que ere 
lo governador ab dits consellers.

Dimarts, a XXVII. En aquest die partí de Barchi-
nona mossèn Guillem Pere, oÿdor de comptes, 
[per] anar a casa sua.

Dimecres, a XXVIII. En aquest die entrà lo se-
nyor rey en Barchinona, venint de Gerona, hon 
havie stat alguns dies.

Divendres, a XXX. En aquest die partí lo senyor 
rey de Barchinona per anar a la ciutat de Bur-
gos, hon ere la senyora reyna, qui sperave la 
venguda de la senyora princessa, filla del empe-
rador de Alamanya, qui ve per mar ab la armada 
del senyor rey, ab la qual se’n ere anada la se-
nyora dona Joana, filla del senyor rey e muller 
del archiduch, fill del dit emperador. Déu vulla 
que reïsque bé la sua partida per aquesta fron-
tera qui no·m par rest tant bé com deuria, que 
semble que és tot pau e yo me’n dupte perquè 
conech bé [...]b.

 61r Octubre, M CCCC LXXXXVI

Dissapte, lo primer. En aquest dia partí de 

a. en l’assentament corresponent a divendres, dia XXIII, es lle-
geix ratllat En aquest die partí de Barchinona lo senyor 
prior, deputat, per anar a Tarragona, per sos fets.
b. text incomplet per ésser retallat el foli pel seu marge inferior.

Barchinona micer Alfonso de la Cavalleria, vici-
canceller del senyor rey.

 63r Divendres, a XXVIII. En aquest dia vench nova 
com la armada del rey, nostre senyor, qui apor-
tave la filla de sa magestat en Flandes, muller 
del archiduch de Burgunya, havia preses L naus 
de la armada que lo rey de França havia feta en 
Bretanya.

Dissapte, a XXVIIII. En aquest dia los francesos 
prengueren la vila de Salses en Rosselló e feren 
aprés treves ab don Enrich, capità general del 
senyor rey, e tornaren-se’n.

 63v Noembre, mil CCCC LXXXXVI

Dimarts, lo primer. Tots Sants.

Dissabte, a V. En aquest die vench nova com a 
VIIa de octubre ere mort de malaltia lo serenís-
simo rey don Ferrando de Nàpols. E aque a VIII 
fou rebut per rey, pacíficament, don Federich, 
oncle de aquell.

 64r Dimarts, a VIII. En aquest die tornà lo senyor 
prior de Tarragona, hon ere anat per sos fets.

Dijous, a X. En aquest die arribaren a la plage 
de aquesta ciutat nou naus de bretons, vassalls 
del rey de França, enemich del senyor rey, en 
les quals n’i havia una molt grossa, les altres 
eren petites; stigueren una nit surtes e lo die 
aprés se’n anaren.

 64v Dimecres, a XVI. En aquest die vench nova, per 
una fusta venguda de Gènova, com lo empera-
dor dels romansb ere entrat en la ciutat de Pisa, 
hon lo reberen ab gran honor com a senyor.

 65v Dimecres, a XXX. En aquest die foren elegits 
consellers de Barchinona mossèn Pere de Co-
romines, mossèn Felip de Ferreres, mossèn 
Guillem Ramon Dezsoler, ciutadans; n’Antoni 
Salvador, mercader, enc... Mas, cotoner. Elo-
predit mossèn Pere de Coromines no volgué 
acceptar la consellaria, diu-se perquè li paregué 
no staria bé sol entre los altres quatre, qui eren 
torrentins.

 66r Deembre, mil CCCC LXXXXVI

Diluns, a V. En aquest die se’n anà de Barchi-
nona mossèn Sabastià Sala, oÿdor de comptes, 
a Vich per sos fets.

a. a continuació ratllat I.
b. a continuació ratllat havi.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 13 mms.
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[1497 ] 68r Principium anni

Diumenge. Nadal, a XXV.

 68v Janer, any mil CCCC LXXXVII

Dijous, a V. En aquest die partí de Barchinona 
mossèn Miquel d’Oms per a Perpinyà, per sos 
fets. En aquest die tornà de Puigcerdà mossèn 
Guillem Pere, oÿdor de comptes.

 69r Dimarts, a X. En aquest die tornà mossèn Sabis-
tià Sala de Vich.

 70r Diumenge, a XXII. Sant Vicens.

 70v Dimecres, a XXV. En aquest die tornà de Per-
pinyà, hon ere anat [per] sos fets, mossèn Mi-
quel [d’] Oms, deputat.

 72r Febrer, any mil CCCC LXXXXVII

Dijous, a XVI. En aquest die partí de Barchino-
na mossèn Miquel d’Oms, deputat, per anar a 
Gerona, per sos fets.

 72v Dijous, a XXIII. En aquest die vengueren, ab 
cor reu, letres de la cort del senyor rey, qui ere 
en Burgos, que a XVII del present arribà en lo 
port de Laredo la senyora princessa dona Mar-
garita, filla del emperador de Alamanya, per lo 
casament fet ab lo il·lustríssimo senyor príncep 
nostre, don Joan, e vench ab la armada que los 
senyors rey e reyna, nostres senyors, trameteren 
en Flandes per portar dona Joana, filla de ses 
alteses, casada ab lo archiduch, fill del dit em-
perador.

 73r Diluns, a XXVII. En aquest die partí lo senyor 
prior de Tarragona, deputat, per pagar la gent 
d’armes qui havia fer la monstra en Gerona e en 
Ampurdà.

 73v Mars, any mil CCC LXXXXVI

Dijous, a II. En aquest die arribà mossèn Mi-
quel d’Oms, deputat, en Barchinona, venint de 
Gerona.

 74r Dimarts, a VII. En aquest die partí de Barchino-
na micer Galceran Albanell per anar a Gerona, 
hon ere la Audiència Reyal, per advocar la cau-
sa del General contra los capitans.

Dissapte, a XI. En aquest die se sposaren en la 
vall de Tarançoa, en Viscaya, qui és en lo camí 
de Santander a Burgos, lo il·lustríssimo senyor 
don Joan, príncep de Castella e de Aragó, e la 

a. a continuació ratllat lo il·lustríssimo.

1497 il·lustríssima senyora dona Margarita, filla del 
emperador de Alamanya. Fon lo prelat lo re-
verendíssimo senyor arcabisbe de Sevilla, pa-
triarca alexandrí.

 74v Dissapte, a XVIII. En aquest die, exclusivea, co-
mençaren los dies feriats. E lo mateix die entrà 
en Burgos la senyora princessa, muller del sere-
níssimo senyor don Joan, príncep de Castella e 
de Aragó, ab gran solemnitat. Anomene’s dona 
Margarita, filla del emperador de Alamanya. 
Fins en aquest die ha comptar salari micer Al-
banell, per la anada a Gerona a advocar la causa 
del General contra los capitans, e no més per 
rahó de les fèries, e axí fon ell content quant 
partí.

 75r Diumenge, a XVIIII. Ramis Palmarum dies.

Diluns, a XX. En aquest die arribaren en Barchi-
nona los senyors prior de Tarragona, deputat, e 
ardiaca major de Barchinona, qui venien de 
pendre les mostres e pagar la gent d’armes.

Dimarts, a XXI. En aquest die partí de Barchi-
nona mossèn Sabastià Sala per anar a Vich, per 
sos fets.

Dimecres, a XXII. En aquest die tornà micer Al-
banell de Gerona, hon ere anat per advocar la 
causa del General contra los capitans.

Dijous, a XXIII. En aquest die anà a Monserrat 
mossèn Miquel d’Oms, deputat.

 75v Dissapte, a XXV. Anunciacio Beate Marie. En 
aquest die tornà de Monserrat mossèn Miquel 
d’Oms.

Diumenge, a XXVI. Festum Pasce Resureccionis.

Divendres, a XXXI. En aquest die partí en Ber-
nat Morera, porter, per anar a intimar als capi-
tans e gent de guerra la suspensió del sou.

 76r Abril, any mil CCCC LXXXXVII

Diluns, a III. En aquest die fon feta la solemni-
tat de la festa de la Anunciació de Nostra Se-
nyora, qui ere stada lo dissapte Sant, e fon feta 
festa per tota la ciutat; e abans del offici en la 
Seu fon cantat Te Deum laudamus ab solemne 
professó per la volta de la Concepció, per la 
venguda de la senyora princessa, qui arribà en 
Castella venint per mar de Flandes.

Dimecres, a V. En aquest die, de matí, desem-
barcà lo egregi comte de Trivento, capità gene-

a. exclusive interlineat.
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[1497 ] ral de les mars per lo senyor rey, venint de Nà-
pols, ab XIII naus, hon havia stat ab gran armada 
fins que lo dit reyalme fon cobrat per lo rey de 
Nàpols del rey de França, qui tot aquell havia 
ocupat.

 76v Dimarts, a XI. En aquest die vench mossèn Sa-
bastià Sala, oÿdor de comptes, de Vich, hon era 
anat per sos fets.

Dimecres, a XII. En aquest die arribà en Barchi-
nona en Bernat Morera, qui ere anat als capi-
tans [e] gent de guerra.

 77r Dimarts, a XVIII. En aquest die partí mossèn 
Guillem Pere, oÿdor, per anar a Puigcerdà, per 
sos fets.

 77v Diumenge, a XXIII. Sant Jordi.

 78r Dissapte, a XXVIIII. En aquest die partí mossèn 
Sabastià Sala, oÿdor de comptes, per anar a 
Vich, per sos fets.

 78v Maig, any mil CCCC LXXXXVII

Diluns, lo primer. En aquest die, anant lo spec-
table don Enrich de Gusmán, capità general del 
senyor rey en Rosselló, a la posada de Joan de 
Leyva, capità de C lances, per pendre hu qui ha-
via mort un home de la vila de Perpinyà, e per 
cessar avolot e inconvenient, trobà armats en 
casa del dit Leyva los de la sua companyia, e ar-
remès per la porta per fer-los entrar en casa, e de 
alt, los matexos castellans li tiraren una cantera 
que·l derrocaren del cavall, donant-li en lo cap.

Dimecres, a III. En aquest die tornà de Puigcer-
dà mossèn Guillem Pere. En aquest die partí lo 
il·lustre senyor don Joan, comte de Ribagorçaa 
e loctinent general del senyor rey, per anar a 
Perpinyà, per la novitat e ferida de don Enrich 
de Gusmán, capità del senyor rey.

Dijous, a IIII. Festum Assumpcionis Domini.

a. a continuació ratllat per.

 79r Dijous, a XI. En aquest die lo spectable don En-
rich de Gusmán, capità general del senyor rey 
en Rosselló, a les VIIIIo hores de nit, en la vila de 
Perpinyà, passà de aquesta vida per la ferida del 
cap, segons és dit dessús. E lo seu cos fon portat 
al regne de Castella.

 79v Dissapte, a XIII. En aquest die finiren los deu 
dies de la Reyal Audiència.

Dimecres, a XVII. En aquest die arribà en 
Barchinona mossèn Sabastià Sala, qui ere anat a 
Vich per sos fets.

 80v Dijous, a XXV. Festum Corporis Christi.

 84v Juliol, M CCCC LXXXXVII

Dijous, a XIII. Sancta Margarida. En aquest die 
partí de Barchinona mossèn Miquel [d]’Oms, 
deputat, per sos fets, la via de Gerona.

Divendres, a XIIII. Tornà mossèn Miquel 
[d]’Oms, deputata.

 85r Dissapte, a XXII. Santa Magdalena.

Diumenge, a XXIII. En aquest die partiren de 
Barchinona en Bernat Morera e en Soldevila, 
porters, per intimar les noves eleccions als de-
putats e oÿdors.

 85v Dimarts, a XXV. En aquest die tornà en Bernat 
Morera, porter de Vilafranca, de intimar a mos-
sèn Garaub Bisbal, oÿdor de comptes.

Dimecres, a XXVI. En aquest die partí lo senyor 
prior de Terragona, deputat, de la ciutat de 
Barchinona per anar a Tarragona, [per] no 
tornar.

Diluns, a XXXI. En aquest die tornà en Gabriel 
Soldevila de les notificacions dels nous depu-
tats e oÿdors.

a. en l’assentament corresponent a diumenge, dia XVI, es lle-
geix ratllat En aquest dia tornà de Gerona mossèn Miquel 
d’Oms, deputat.
b. rau interlineat, damunt de Bertran ratllat.
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deputats per la marina fins a Perpinyà e Puig-
cerdà, e donen-li temps de XXX dies, e li taxen 
lo salari a raó de XLIII sous die.

Diumenge, a X. Aquest die tornà micer Orrit de 
Perpinyà.

 4v Divendres, a XV. En aquest die, a les IIII hores 
tocades, partí de Barchinona en Bernat Morera 
[per] al senyor duch de Cardona, [per] coses 
del sou.

Dimecres, XX. En aquest die tornà en Bernat 
Morera del senyor duch de Cardona, hon ere 
stat tramès ab letra dels diputats e tres per-
sones.

 5r Dijous, XXI. En aquest die tornà mossèn Bis -
bal, oÿdor, de Vilafranca, hon ere anat per sos 
fets.

Dissapte, a XXIII. En aquest die partí de Barchi-
nona mossèn Guerau Bisbal, per a sa casa e sos 
fets. En aquest die fona tretb deputatc ecclesiàs-
tich, pus no ere vengut a jurar lo castellà d’Am-
posta, lo reverend senyor bisbe de Barchinona. 
E, pus no·s trobava en Cathalunya, seguint lo 
capítol de Cort fon feta altra extracció, e isqué 
lo reverend abat de Sanctes Creus.

 5v Dimecres, a XXVII. En aquest die partí micer 
Orrit per anar a casa sua, per sos fets.

 6r Octubre, M CCCC LXXXXVII

Dimarts, a III. En aquest die partí Jacme Lom-
bard per anar al senyor abat de Sanctes Creus, 
ab la letra de la sua elecció.

 6v Diumenge, a VIII. En aquest die tornà Jacme 

a. a continuació ratllat en creats.
b. a continuació ratllat s.
c. a continuació ratllat s.

Jhesuschristis

Existente scriba majore Generalis Jacobo Fer-
rario.

 1r Agost del any mil CCCC LXXXXVII

Dimarts, lo primer. En aquest die juraren los 
magnífichs mossèn Francesch de Guimarà, ver-
vessor, e micer Vicens Orrit, doctor en cascun 
dret, deputats; e mossèn Guerau Bisbal, donzell, 
e mossèn Joan de Gualbes, oÿdors de comptes.

 1v Diluns, a VII. En aquest die partí mossèn Gui-
merà, deputat, per anar a pendre les mostres, 
[en]semps ab mossèn Boxadós [e] Miquel Be-
naula.

 2v Dissapte, a XVIIII. En aquest die tornà mossèn 
Guimerà, deputat, de pendre les mostres.

Dijous, a XXIIII. En aquest die partí de Barchi-
nona mossèn Guimerà, deputat, qui tornà a 
Granollés per pendre les mostres de la gent.

 3r Divendres, a XXV. En aquest die tornà en Barchi-
nona mossèn Guimerà, deputat. Lo mateix die 
partí de Barchinona mossèn Guerau Bisbal, 
oÿdor de comptes, per anar a sa casa, per sos fets.

Dimecres, a XXX. En aquest die partí micer Or-
rit per a Perpinyà, per sos fetsa.

 3v Setembre, any mil CCCC LXXXXVII

Diluns, a IIII. En aquest die jurà mossèn Steve 
Garret, oÿdor de comptes.

 4r Dijous, a VII. En aquest die partí mossèn Rafel 
Anglès de Barchinona, tramès per los senyors 

a. en l’assentament corresponent a dijous, dia XXXI, es llegeix 
ratllat En aquest dia partí micer Orrit per anar a Perpinyà, 
per sos fets.
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[1498 ] Lombard del reverend senyor abat de Sanctes 
Creus, hon ere anat per intimar-li la elecció.

Dimarts, a X. En aquest die jurà lo reverend se-
nyor abat de Sanctes Creus, deputat.

Dimecres, a XIa. En aquest die partí de Barchi-
nona micer Galceran Albanell, advocat, per 
anar acompanyar a la cort sa cunyada.

Dijous, a XII. En aquest die arribà correu qui 
portà la trista e dolorosa nova de la mort del il-
lustríssimo senyor, lo senyor don Joan, príncep 
de Castella e de Aragó, lo qual morí a V del pre-
sent mes en la ciutat de Salamanca de peste. 
Plàcie a Nostre Senyor Déu, tot piadós, lo hage 
col·locat en la sua sancta glòria e do consolació 
als sereníssimos rey e reyna, nostres senyors, e a 
tota la terra, remey e repòs de tanta pèrdua. 
Los senyors deputats se vestiren de drap negre 
per lo dol, e los oÿdors de comptes e los advo-
cats, scrivà major, racional e un ajudant, regent 
los comptes e un ajudant seu, e lo síndich, qui 
ere [...] [ajudant] del dit scrivà major.

 7r Divendres, a XIII. En aquest die partí en Bernat 
Morera, porter, de Barchinona per anar al se-
nyor duch, tramès per los senyors deputats, per 
coses del sou.

Dimarts, a XVII. En aquest die arribà en Barchi-
nona mossèn Guerau Bisbal, oÿdor de comp-
tes. En aquest die tornà en Bernat Morera del 
senyor duch de Cardona.

 8r Divendres, a XXVII. En aquest die se’n anà, de-
prés dinar, mossèn Guerau Bisbal, oÿdor de 
comptes, a casa sua. En aquest die fon fet lo cos 
present del il·lustríssimo senyor príncep nostre, 
de alta recordació.

Diumenge, a XXVIIII. En aquest die arribà de sa 
casa micer Vicens Orrit, deputat. En lo mateix 
die arribà mossèn Bisbal de casa suab.

Dimarts, a XXXI. En aquest die partí de Barchi-
nona lo senyor abat, deputat, per anar al seu 
monastir e en Castella, per sos fets.

 8v Noembre, M CCCC LXXXXVII

Divendres, a III. En aquest die partiren micer 
Orrit, deputat, e mossèn Joan Lull per anar a 

a. a continuació ratllat En aquest dia partí Bernat Morera, 
porter, tramès per los senyors deputats al senyor duch de 
Cardona.
b. en l’assentament corresponent a dilluns, dia XXX, es llegeix 
ratllat En aquest die arribà de sa casa micer.

1498

Ampurdà, per pagar la gent d’armes de Catha-
lunya.

 9v Dimecres, a XV. Aquest dia partí mossèn Jacme 
Ferrer per fets del General.

 10v Dimecres, a XXVIIII. Aquest dia vengueren los 
magnífichs micer Vicent Orrit, deputat, mos-
sèn Johan Lull e en Miquel Benaula, notari, de 
pendre monstres de la gent d’arma.

 11r Deembre, M CCCC LXXXXVII

Diluns, IIII. Aquest dia partí mossèn Ffrancesch 
de Guimerà a casa sua.

Diumenge, X. Aquest dia tornà micer Galceran 
Albanell, advocat del General.

 12r Dijous, XIIII. Aquest dia tornà mossèn Ffran-
cesch de Guimerà de casa sua.

Dissabte, XVI. En aquest die partí mossèn Rafel 
Anglès per anar a Sant Feliu, per manament 
dels senyors deputats.

 12v Diluns, XXV. Die de Nadal de any M CCCC 
LXXXXVIII.

 13r Divendres, XXVIIII. Aquest dia tornaren Miquel 
Salines e Hierònym Peyró de la cerca dels sa-
frans. En aquest die manaren scriure los senyors 
deputats a mossèn Rafel Anglès, a Sant Feliu, 
que se’n tornàs.

 14r Jener del any M CCCC LXXXXVIII

Divendres, a V. En aquest die tornà de la cort, 
hon ere anat per sos fets, lo senyor abat de 
Sanctes Creus. Dit die arribà Jaume Ferrer, 
scrivà major, de la cort del senyor rey, hon ere 
anat tramès per los senyors deputats.

Dissapte, a VI. Die dels Reys.

 14v Dijous, a XI. En aquest die jurà mossèn Bernat 
Joan de Marlès com a alguazir ordinari, al qual 
lo senyor rey mane pagar la quitació de la corta.

 15v Diluns, a XXII. En aquest die partí de Barchi-
nona mossèn Garret, oÿdor, per sos fets, fan [a] 
XXIIb.

a. en l’assentament corresponent a dimarts, dia XVI, es llegeix 
ratllat En aquest die partí de Barchinona per anar a Sant 
Feliu mossèn Rafel Anglès, per manament dels senyors de-
putats.
b. en l’asssentament corresponent a dijous, dia VIII, es llegeix 
ratllat En aquest die partí mossèn Bisbal, oÿdor, per a casa 
sua.
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Dijous, a XV. En aquest die partí de Barchi-
nona, per sos fets, mossèn Guerau Bisbal, 
oÿdor.

 18v Dimarts, a XXVII. Carnestoltes.

 19r Mars, M CCCC LXXXXVIII

Diumenge, a IIII. En aquest die tornà mossèn 
Guerau Bisbal, oÿdor.

 20v Dimecres, a XXI. En aquest mes se partí de Bar-
chinona, per sos fetsa, mossèn Guerau Bisbal.

 21r Dimarts, a XXVII. En aquest die tornà de sa casa 
a Barchinona mossèn Guerau Bisbal, oÿdor de 
comptes.

 21v Abril, M CCCC LXXXXVIII

Dijous, a V. En aquest die partí de Barchinona 
mossèn Guerau Bisbal per sos fets.

 22v Diumenge, XV. Die de Pasca de Resurrecció de 
Nostro Senyor Déu Jesuchrist.

Dimarts, XVII. Aquest dia vench nova en Barce-
lona com, a VIII del present mes de abril, era 
mort lo rey Karles de França en Boysa, de ma-
laltia qui li havia poch durat, e morí jove, sens 
fills; diu-se que lo duch d’Orliens li hauria suc-
cehit en lo regne. La ànima sua haja acollida en 
peradís lo seu Creador, qui mantenga nostro 
rey e senyor en stat de prosperitat e servey seu.

 23r Dissabte, XXI. Aquest dia tornà mossèn Guerau 
Bisbal, hoÿdor, de casa sua.

 23v Dijous, XXVI. Aquest dia partí micer Vicenç Or-
rit, deputat, per sos fets.

 24v Maig, any M CCCC LXXXXVIII

Dimecres, VIIIIo. En aquest die partí de Barchi-
nona, per sos fets, mossèn Guerau Bisbal, 
oÿdor de comptes.

 25r Dissabte, XII. En aquest die tornà micer Vicens 
Orrit, deputat, de casa suab.

 27r Juny, mil CCCC LXXXXVIII

Divendres, lo primer. En aquest die arribà en 

a. a continuació ratllat per.
b. en l’assentament corresponent a diumenge, dia XII, es lle-
geix ratllat En aquest die tornà micer Orrit, deputat, de casa 
sua.

Barchinona mossèn Steve Garret, oÿdor, de 
Tortosa.

Dissapte, a II. En aquest die tornà en Barchino-
na mossèn Gerau Bisbal, oÿdor, de casa sua.

 27v Diluns, a XI. En aquest die partí de Barchinona 
mossèn Guimerà, deputat, per a sa casa.

 28v Diumenge, a XXIIII. Sant Joan.

 29r Dimars, a XXVI. Partí de Balaguer lo senyor loc-
tinent per anar al senyor rey, a Çaragoça.

 31r Juliol, any M CCCC LXXXXVIII

Diumenge, a XXII. Sancta Magdalena.

 32r Agost, any M CCCC LXXXXVIII

Dimecres, lo primer. En aquest die arribà en 
Barchinona mossèn Francí de Guimerà, depu-
tat.

 33r Diluns, a XIII. En aquest die partí mossèn Gue-
rau Bisbal, oÿdor, de Barchinona per anar a sa 
casa.

Dissaptea, a XVIII. En aquest die tornà lo dit 
mossèn Bisbal en Barchinona.

 33v Dimarts, a XXI. En aquest die és stada publicada 
en la present ciutat de Barchinona, per los lochs 
acostumats, crida sobre la pau feta entre lo po-
tentíssimo rey, nostre senyor, ab lo rey de Fran-
ça. Plàcia a Nostre Senyor Déu que sie bona e 
segura e de aquella que venint a domino dicente 
pacem meam do vobis, et cetera.

Dimecres, a XXII. En aquest die partí mossèn 
Guimerà, deputat, per anar a casa sua.

Dijous, a XXIII. En aquest die morí en la ciutat 
de Çaragoça la il·lustríssima senyora reyna de 
Portugal e princessa de Castella e de Aragó, e 
morí aprés que hagué parit un fill, qui nasqué 
dit die a les dotze hores de migdie, e la dita se-
nyora morí quatre hores aprés de haver parit. 
Nostre Senyor la aculle en la sua sancta glòria. 
Los senyors deputats deliberaren vestir-se de 
dol en la forma que·s deliberà per lo serenís-
simo senyor príncep, son germà.

Dissapteb, a XXV. En aquest die partí de Barchi-
nona en Francí Boffill, guarda, per anar a la Seu 
de Urgell sobre la mort d’en Bosch, guarda del 
General.

a. a continuació ratllat s.
b. -issapte intelineat, damunt de -ivendres ratllat.
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Divendres, a VII. En aquest die tornà en Barchi-
nona mossèn Francí de Guimerà, deputat, ve-
nint de casa sua.

 36r Dimarts, a XI. En aquest die partí mossèn Gue-
rau Bisbal, oÿdor, per anar a casa sua.

 36v Divendres, a XXI. En aquest die partí de Barchi-
nona lo senyor abat de Sanctes Creus per anar 
en Castella, per sos fets.

 37r Dissapte, a XXII. Per letres de Çaragoça fon do-
nat avís com en aquest die fon jurat per príncep 
en la Cort General de Aragó, qui·s celebrava 
per la majestat del senyor rey en la ciutat de Ça-
ragoça, lo il·lustríssimo senyor don Miquel 
d’Aragó, de Castella e de Poltogal, de edat de 
un mesa menys un die, fill del sereníssimo rey 
de Portugal e de la il·lustre senyora príncessa, 
filla de les ma[jestats] dels senyors rey e reyna, 
nostres senyors, la qual morí poques hores 
aprés que hagué parit.

 37v Dissapte, a XXVIIII. En aquest die tornà de la 
Seu d’Urgell en Ffrancí Boffill, guarda del Ge-
neral.

 38r Octobre, M CCCC LXXXXVIII

Dissapte, a VI. En aquest die partí de Barchino-
na en Francesch Palomeres, ajudant en lo offici 
de regent los comptes del General, per anar a la 
magestat del senyor rey, tramès per los senyors 
deputats.

 38v Diluns, a VIII. En aquest die anà Jacme Ferrer, 
scrivà major, de manament dels senyors depu-
tats, al senyor loctinentb, e troba’l al Spitalet. E 
més, per manament llur, presentà les requestes 
del jurament en la Seu, perquè lo síndich ere ab-
sent. En aquest die entrà e jurà lo il·lustríssim 
senyor don Johan d’Aragó e comte de Riba-
gorça, loctinent general del senyor rey, en la 
Seu de Barchinona. Alguns eren de parer que 
no ere menester jurar, que ab lo primer jura-
ment podia continuar son offici; altres eren de 
parer que, pusc ere stat personalment hon ere lo 
senyor rey, que havia jurar. E lo dit senyor, per 
no entrar en contradicció, dix que son offici ere 
triennal e que lo primer trienni passarà prest, e 
que, pus tenia provisió per altre trienni, que ju-
raria ara, que també haguera jurar finit lo dit 
primer trienni. 

a. a continuació ratllat o circa.
b. a continuació ratllat qui és.
c. a continuació ratllat havie.

Dimecres, a X. En aquest die foren fetes les exè-
quies de la il·lustríssima senyora reyna de Por-
tugal e princessa de Castella en la Seu de Bar-
chinona. No hi anaren los deputats per quant 
noa eren ordonats axí com devien en lo seure, e 
perquè proseguís lo desorde complit, con ven-
gué al offerir, lo regent offerí aprés del senyor 
loctinent general, e aprés arreu tots los altres, e 
no convidaren los consellers de Barchinona, 
qui allí eren, los quals se enujaren de açò e no·s 
volgueren moure de hon sehien per anar offe-
rir, ans offeriren en lo loch hon sehien.

Divendres, a XII. En aquest die partiren en Raf-
fel Anglès, receptor de les entrades e exides del 
General, e en Jacme Lombard, notari, ajudant 
ordinari en la scrivania major, per anar a fer la 
cerca dels çafrans, e en Francí Boffill, guarda 
del General.

 39r Diluns, a XV. En aquest die partí lo senyor rey 
de la ciutat de Çaragoça ab la senyora reyna e lo 
il·lustríssimo senyor don Miquel, príncep de 
Castella e d’Aragó, lo qual nasqué en dita ciu-
tat, hon morí aprés que hagué parit la sereníssi-
ma senyora reyna de Portugal, mare sua.

 39v Diluns, a XXII. En aquest die partí micer Vicens 
Orrit per casa sua.

Dimarts, a XXIII. En aquest die tornà en Fran-
cesch Palomeres, ajudant en l’offici de regent 
los comptes del General, qui ere anat per ma-
nament dels senyors deputats a la majestat del 
senyor rey.

 41r Noembre, M CCCC LXXXXVIII

Diumenge, a XI. Sant Martí.

 41v Dimarts, a XIII. En aquest die tornàb Jacme 
Lombart de la cerca dels çafrans, hon ere anat 
ab mossèn Raffel Anglès.

Divendres, a XVI. En aquest die vench micer 
Orrit de casa sua. En aquest die partiren de Bar-
chinona Antoni Folguers e Jherònim Peyró per 
anar a la col·lecta dels çafrans.

Diumenge, a XVIII. En aquest die vench de la 
cerca dels çafrans mossèn Raffel Anglès.

 42r Dilunsc, a XVIIII. En aquest die vench de casa 
sua mossèn Guerau Bisbal, oÿdor.

Dimarts, a XX. En aquest die vench de Castella, 

a. a continuació ratllat h.
b. a continuació ratllat ren mossèn Rafel Anglès. e.
c. Diluns ratllat al marge esquerre.
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[1499 ]per sos fets, lo senyor abat de Santes Creus, de-
putat.

Dimecres, a XXI. En aquest die vench en Francí 
Boffill, guarde del General, de la cerca dels ca-
frans.

 42v Dimecres, a XXVIII. En aquest die partí mossèn 
Guimerà, deputat, per anar a casa sua o per sos 
fets. En aquest die partí Ffrancía Boffill per anar 
als çafrans, ab comissió per en Nicolau Hereter 
e per ell.

Divendres, a XXX. En aquest die fou la festa del 
apòstol sant Andreu, e no foren elets consellers 
de Barchinona, axí com se acostumava, ni toca-
ren la campana de les hores, ni cridaren Consell 
de Cent Jurats, ans restaren consellers los mate-
xos del any passat. E açò per una provisió que 
vench del senyor rey inhibint e manant que 
no·s fes elecció. La causa ere per quant la ma-
gestat sua diverses vegades ere stada suplicada 
que per levar passions e ambicions que concor-
rien entre los ciutadans sobre lo regiment, fes 
sa altesa regiment de sort e sach, e en açò foren 
concordes tots los ciutadans axí deb voluntat 
de mossèn Pere Torrent, qui ere una, com dels 
altres, qui ere de molts sens cap cert, com ca-
dahú se reputàs principal entre ells. E lo temps 
de ordenar les bosses dels ensaculats no fou 
acabada de ordenar per al die de sant Andreu, e, 
per ço, sa altesa tramès dit sobresehiment en la 
elecció, perquè los consellers isquessen aquest 
any de les boçes a sort.

 44r Deembre, M CCCC LXXXXVIII

Dijous, a XIII. En aquest die vench de casa sua 
mossèn Guimarà.

Diluns, a XVII. En aquest die partí de Barchino-
na mossèn Steve Garret, oÿdor, per sos fets.

Dimarts, a XVIII. En aquest die partí mossèn 
Bisbal per sos fets. La partida de mossèn Bisbal 
fa notar.

 44v Divendres, a XXI. Sant Tomàs. En aquest dia 
tornà en Ffrancí Bofill, qui ere anat per la serca 
del safrà. En lo die precedent arribà lo correu 
del senyor rey per a la ciutat, portant lo privile-
gi de la elecció dels consellers, Consell e altres 
officis de dita ciutat, los quals havien exir tots a 
sort per extracció de redolins. E en dit privilegi 
ere mencionat que, si algú dels qui exirien en 
los officis e regiment no volie acceptar dins una 
hora aprés que li fos intimat, que se’n tragués 

a. Ffrancí interlineat.
b. a continuació ratllat ba.
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un altre. E, axí matex, contenia que totes coses 
ambigües o duptoses les poguessen declarar o 
interpretar micer Jacme Deztorrent e micer 
Jherònim Albanell, qui eren stats comissaris de 
fer dita ensaculació. E isqueren en officis al-
guns cavallers, e axí mateix en Consell, però 
ningú d’ells volgué acceptar per quant lo privi-
legi los prohibia que no se alegrassen del privi-
legi de milícia. E dits cavallers requeriren los 
comissaris que declarassen si dita prohibició ere 
per a sempre o sols durant los officis. E dits co-
missaris no volgueren declarar dit dupte, sinó 
que·l remeteren al senyor rey, car si anàs la pro-
hibició a temps, ells hagueren acceptat, e dego-
llat sie lo boch perquè reeba tot lo mal y no 
vage més avant, que no sabem que serà de tants 
treballs e despeses que han fetes los cavallers 
pera entrar en lo regiment. Isqueren consellers 
mossèn Guerau de Vallseca, en cap, y és la sort 
dels primers redolins dels Vallseques, com l’al-
tre Vallsecab isqué també deputat en la primera 
extracció; mossèn Ramon Marquet, mossèn 
Pujades, mossèn Guillem Ponçgem, derrer en 
Vilaçís, fuster.

Diluns, a XXIIII. En aquest die tornaren de la 
col·lecta del çafrà en Folguers e en Peyró.

Dimarts, a XXV. Mutació anni. Nadal.

 45v Janer, M CCCC LXXXXVIIIIo

Dimarts, lo primer. En aquest die los senyors 
tres deputats oÿren missa baxa en la casa de 
Sanctes Creus, hon pose lo senyor abat, depu-
tat, e aquí se ajuntaren quasi tots los ministres 
de la casa de lac Deputació e del General ab mu-
les, e entre nou e deu cavalcaren, ab los tres por-
ters devant ab maçes alçades; e, prenent per 
Jonqueres, tiraren a la plaça de Sanctana, plaça 
Nova, lo Regumir, lo carrer Ampla e lo Born, 
hon staven parades les taules del vidre, segons 
se acostume cascun any. E fahia gran vent, lo 
qual se sforçà per la cosa nova fer-nos festa, 
que, essent la cavalcada en lo Born, spolsà algu-
nes pesses de les parades que, cahent, no sols se 
trancaren, més encare gostaren de les qui sta-
ven baix. E d’aquí tiram per lo carrer de Mon-
cada e la Bòria, carrer dels Mercaders, riera de 
Sant Johan e tàndem tornam a la casa del dit se-
nyor abat. Ha paregut molt bé que, pus los offi-
cials reyals se sforçen en levar-nos de la jurisdic-
ció, que nosaltres sforçem crèxer la reputació.

Diumenge, a VI. Ponci.

a. per ... regiment interlineat.
b. Vallseca interlineat.
c. a continuació ratllat General.
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[1499 ]  46r Dimecres, a VIIII. En aquest die tornà mossèn 
Bisbal de casa sua a Barchinonaa.

 48v Febrer, M CCCC LXXXXVIIII

Divendres, a VIII. En aquest die partí mossèn 
Bisbal, oÿdor, per sos fets, de Barchinona.

Dimarts, a XII. En aquest die fon lo die de santa 
Eulàlia e Carnestoltes.

 49r Dissapte, a XVI. En aquest die tornà en Barchi-
nona mossèn Guerau Bisbal, oÿdor. En aquest 
die morí micer Antoni Mijans.

 51r Març, M CCCC LXXXXVIIIIo

Diluns, a XI. En aquest die partiren de Barchin 
ona n’Andreu Bosch, sobrecullidor, e en Francí 
Boffill, guarda, per a Puigcerdà, per lo fet de la 
canamasserie e egualament de bolles.

 52r Dimecres, a XX. En aquest die partí de Barchi-
nona mossèn Guerau Bisbal, oÿdor, per sos 
fets.

Divendres, a XXII. En aquest die tornà en 
Barchinona mossèn Guerau Bisbal, oÿdor de 
comptes.

Diumenge, a XXIIII. Die de Rams.

 52v Diumenge, a XXXI. Pasca Resureccionis Domini 
Nostri.

 53r Abril, M CCCC LXXXXVIIII

Dimarts, a II. En aquest die tornà Francí Boffill 
de Puigcerdà. En aquest dia partí de Barchino-
na mossèn Boscà per sos fets, ab licència dels 
senyors deputats.

 53v Dimarts, a VIIII. En aquest die partí de Barchi-
nona mossèn Guerau Bisbal, oïdor, per sos fets.

Dijous, a XI. En aquest die tornà en Barchinona 
mossèn Guerau Bisbal, oÿdor.

 55r Dissapte, a XXVII. En aquest die tornà mossèn 
Steve Garret, oÿdor. Tornà mossèn Bertran 
Boscà, qui ere anat per sos fets ab licència dels 
senyors deputats.

 56r Maig, any M CCCC LXXXXVIIII

Diluns, a XIII. En aquest die partí micer Vicens 
Orrit, deputat, per anar a casa sua.

a. en l’assentament corresponent a divendres, dia XI, es llegeix 
ratllat En aquest tornà mossèn Bisbal de casa sua.

 56v Diumenge, a XVIIIIo. Festum Pentacostes.

 57r Diluns, a XX. En aquest die partí mossèn Gue-
rau Bisbal, oÿdor, per sos fets.

Dimecres, a XXII. Quatuor temporaa.

 57v Diumenge, a XXVI. Festum Sanctissime Trini-
tatis.

Dimarts, a XXVIII. [..v]enguda mossèn Bisbal en 
aquest die, venint de sa casa.

Dijous, a XXX. Festum Corporis Domini Nostri 
Jesuchristi.

 58v Juny, M CCCC LXXXXVIIII

Diluns, a X. En aquest die partí de Barchinona 
lo senyor abat per sos fets.

 59r Dijous, a XIII. En aquest die tornà lo senyor 
abat de Sanctes Creus en Barchinona.

Dissapte, a XV. En aquest die tornà micer Vi-
cens Orrit en Barchinona.

 59v Divendres, a XXI. En aquest die partí mossèn 
Francesch de Guimerà de Barchinona, per sos 
fets.

Diluns, a XXIIII. Sant Johan.

 61r Juliol, M CCCC LXXXXVIIII

Divendres, a XII. En aquest die arribaren en 
Barchinona, de Perpinyà, en Pere Perellada e 
Joan Torres.

 62r Diumenge, a XXI. En aquest die tornà en Bar-
chinona mossèn Francesch de Guimerà.

Diluns, a XXIIb. Sancta Magdelena.

 62v Dimarts, a XXX. En aquest die partí de Barchi-
nona, per sos fets, mossèn Bisbal, oÿdor.

Dimecres, a XXXI. En aquest die tornà lo dit 
mossèn Bisbal.

 63r Agost, M CCCC LXXXXVIIII

Divendres, a II. En aquest die partí mossèn Bis-
bal per sos fets.

Dissapte, a III. En aquest die partí lo senyor 
abat per sos fets.

a. a continuació ratllat Trinitatis.
b. al marge esquerre es llegeix ratllat En aquest die vench 
mossèn Francí de Guimerà de casa sua, d’Urgell.
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[1500 ]Dimecres, a VII. En aquest die tornà mossèn 
Bisbal, oÿdor.

 64v Dimarts, a XX. En aquest die tornà lo senyor 
abat, deputat.

 67r Setembre

Diluns, a XXIII. En aquest die vench nova com 
la ciutat de Milà se ere alçada per lo rey de 
França; e lo senyor Ludovico, duch de Milà, e 
lo cardenal, son germà, se eren fugits la via de 
Alamanya e als lochs del dit ducat confins aa 
Alamanya.

 68r Octubre, M CCCC LXXXXVIIII

Dimarts, lo primer. En aquest die vench nova 
com la armada del turch de la mar se ere conba-
tuda ab l’armada de mar de venecians, e que 
lo(s) venecians havien perdudes XXVII galeres e 
sis naus grosses.

 69r Diluns, a XIIII. En aquest die partiren de Barchi-
nona, a migdie, per anar a la col·lecta dels sa-
frans, en Antoni Folguers e Francí Boffill.

Dimarts, a XV. En aquest die partí, per a casa 
sua, mossèn Steve Garret, oÿdor.

 70r Dimarts, a XXVIIII. En aquest die partí mossèn 
Francesch de Guimerà de Barchinona, per sos 
fets.

 70v Noembre, M CCCC LXXXXVIIII

Dimarts, a V. En aquest die partí de Barchinona 
micer Orrit per a Leyda, per sos fets.

 71v Dissapte, a XVI. En aquest die passà de aquesta 
vida micer Jacme Deztorrent, regent la Cance-
lleria, cuius anima requiescat in pace.

 72r Diumenge, a XXIIII. En aquest die tornà micer 
Orrit de casa sua en Barchinona.

 72v Dissapte, a XXX. En aquest die foren trets dels 
sachs de consellers, mossèn Ffrancí Guerau de 
Vallseca per cap, mossèn Joan Bestida per se-
gon, mossèn Jacme Çalbà, donzell, terç, Ber-
natb Spital, mercader, quart, enc... Camps, dro-
guer, quint.

 74v Deembre, M CCCC LXXXXVIIII

Diluns, a XXIII. En aquest die tornaren de la col-

a. a interlineat.
b. Bernat interlineat, damunt de Francí ratllat.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 13 mms.
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lecta dels çafrans en Antoni Folguers e Francí 
Boffill.

Dimarts, a XXIIII. En aquest die tornaren de la 
col·lecta dels çafrans en Antoni Folguers e 
Francí Boffill.

Dimarts, a XXIIII. En aquest die tornà mossèn 
Ffrancesch de Guimerà en Barchinona.

Hic mutatur annus et computantur anni mille 
quingenti a Nativitate Domini, et avertant qui 
in his quingentis annis in mundum hunc tribula-
cionis venient quod finient duo miliaria gracie.

 75r Dimecres, a XXV. Nadal.

 76v Janer, M D

Divendres, a XVII. En aquest die morí mossèn 
Guillem Ramon Dezvalls, ciutadà de Barchino-
na, lo qual regie lo offici de drassaner per lo fill 
de mossèn Joan Valentí Boscà, qui no és encara 
de edat.

 78r Febrer, M D

Dimarts, a IIII. En aquest die partí de Barchino-
na micer Vicens Orrit, deputat, per sos fets.

 78v Dissapte, a VIII. En aquest die partí mossèn Bis-
bal, oÿdor, per sos fets.

 79r Dijous, a XIII. En aquest die tornà en Barchino-
na mossèn Steve Garret, oÿdor.

Divendres, a XIIII. En aquest die jurà mossèn 
Bertran Dezvalls, ciutadà de Barchinona, per la 
regència del offici de drassaner, lo qual offici 
axí bé regie son pare, quòndam, mossèn Gui-
llem Ramon Dezvalls per lo fill de mossèn Joan 
Valentí Boscà, qui encara no té edat de regir.

Dissapte, a XV. En aquest die partí de Barchino-
na lo senyor abat, deputat, per sos fets. En 
aquest die juraren e oÿren sentència de scomu-
nicació, segons la constitució, micer Joan 
Lonch per hu dels vuyt doctors de la Rota, e 
micer Francesch Çavila per jutge de cort.

 79v Divendres, a XXI. En aquest die vench nova 
com la ciutat de Milà se ere alçada contra lo rey 
de França e retornada al duch de Milà.

 81r Març, M D

Dissapte, a VII. En aquest die entrà lo senyor 
rey, ab son exèrcit, en les Alpuxares de Granada 
per la part del Padul, per fer obeyr los moros 
qui se eren rebel·lats. E ab altre exèrcit entrà en 
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[1500 ] dites Alpuxares lo comte de Lerín, per part de 
la marina. E lo senyor rey per força pres un loch 
apellata..., hon prengueren e mataren passats 
quatre mil moros. E lo comte de Lerins, en lo 
mateix die, pres Landaraig, hon foren morts e 
presos passats deu mil moros. E axí totes les Al-
puxares se donaren a mercè. Foren comdemp-
nats en C mília castellanes e fer una fortalesa en 
lo loch hon lo senyor rey volrà, a llurs despeses.

Dimarts, a X. En aquest die tornà lo senyor abat 
de Sanctes Creus en Barchinona.

 83r Abril, M D

Dissapte, a IIII. En aquest die tornà micer Vi-
cens Orrit de la cort del senyor rey, hon ere anat 
per sos fets.

 83v Diumenge, a XII. Die del Ram.

 84v Diumenge, a XVIIIIo. Festum Pasce Resurreccionis.

Dimarts, a XXI. En aquest die tornàb a Barchi-
nona mossèn Guerau Bisbal.

Dijous, a XXIII. Sant Jordi.

Divendres, a XXIIII. En aquest die partí de 
Barchinona lo senyor abat, per sos fets.

 85r Dissabte, a XXV. Sant March. En aquest die 
partí mossèn bisbal, oÿdor, per sos fetsc.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 30 mms.
b. tornà interlineat, damunt de vench ratllat.
c. en l’assentament corresponent a diumenge, dia XXVI, es lle-
geix ratllat La anada de mossèn Bisbal.

 86r Maig, M D

Dissapte, a VIIII. A VIIIIo de maig tornà lo se-
nyor abat de son monastir.

 86v Dimarts, a XVIIIIo. En aquest die tornà mossèn 
Bisbal, oÿdor.

 88r Juny, M D

Dimecres, a III. En aquest die partí per sos fets 
mossèn Bisbala.

 90r Dimarç, a XXX. En aquest die partí de Barchino-
na mossèn Steve Garret, oÿdor, per sos fets.

 91v Juliol, M D

Dissapte, a XVIII. En aquest die tornà mossèn 
Steve Garret, oÿdor de comptes.

 92r Dimecres, XXII. Sancta Magdalena.

Dijous, a XXIII. En aquest die partí en Soldevila 
per anar a Tortosa, ab les letres del senyor bisbe 
de Tortosa. Lo mateix die partí Bernat Morera 
per anar a Leydab, ab les letres de don Joan de 
Moncada e de mossèn Martí Joan Botella.

 93v Dimecres, a XXVIIIIo. En aquest die tornà en 
Gabriel Soldevila, porter, de Tortosa.

Dijous, a XXX. En aquest die tornà en Bernat 
Morera de Leyda (e) de Ytona.

a. a continuació ratllat per sos fets.
b. a continuació ratllat per.

Apèndix
Jhesusa

Mosell Bala he bon amich: ab la present vos avís 
que fesau desliurar set liuras he treza sous he 
cotra dinés, dich VII liures, XIII sous e IIII di-
ners, al senyorb n’Entoni Fabra, mayor de dias, 
las qualls li té a donar lo senyor en Frensech Pla-
nas, ho a sa muler, per causa de una sentènsia 
ara pochs dias ha donada per unas despesas avia 
fetas lo dit senyor n’Entoni Fabra, demanant la 
resta de una asconbra de la bola en temps mos-
sèn Sa-riera tenia arendadas las generalitats de 
Cataluya he per cont lo senyor en Nersís Riera, 
quòndam, hera culidor, he dita madona Mar-
garida, muler, qui era muler de dit Riera, hera 
farmansa de dit son marit, quòndam; per asò 

a. carta inserta entre els folis 21v-22r.
b. a continuació ratllat en.

hara hés condemnada a peguar ditas despesas  
desusditas he, per cont yo són astat request mol-
tas volltas per lo demontdit Entoni Fabra li fayés 
peguar ditas despesas a hell judicadas, deduÿdas 
III liures, VI sous, VIII (diners), que dit Antoni 
Fabra à rebudas, li resten las demontditas VII liu-
res, XIII sous, IIII (diners), he per asò·us requir 
per lo sagrament he homanaga són tengut a pres-
tar al Generall, digau al senyor en French Planas 
li desliura ditas VII liures, XIII sous, IIII (diners), 
he de so·us requir lo fasau peguar he contentar 
de continent sensa dilasió neguna he, si lo con-
trari feyeu, so qui no·s creu, a mi serí hocasió de 
prosayir contra vós he béns vostras, he no dich 
més. De Camprodon, a XIIII de julioll.

Lo qui a vós se comana Bernat Folcrà, diputat, 
loquall de la vagaria de Camprodon.
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[1500 ]Litera hec per dictum Antonium Fabra, majo-
rem dierum, vocato me Johanne Ysalguer, notario 
ville Sancti Johannis de Abbatissis, Guillermo 
Cuquet, paratorem, pro testibus ad hec vocatis, 
presentata fuit honorabili Johanni Ginter, bajulo 
dicte ville, intus domum suam reperto et sibi lecta 
per me, dictum notarium, die quinta decima men-
sis et anni in eadem littera contentorum.

(al dors) Al molt honorable he bon amich, a 
mossèn Balla, de la vila de Sent Johan.
Absència: XIIII XXXXIIII
 VI VIII
 LXXXVII CLX
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[1500 ] 1500-1503
DIETARI NÚMERO 11

Folis 1r-91v

 7v Divendres, a XXIII. En aquest die partí mossèn 
Meca, oÿdor, per a Monfalcó, per sos fets.

 8r Dijous, a XXVIIII. En aquest die vench mossèn 
Guinard, oÿdor de comptes.

 9r Noembre, M D

Dimarts, a X. En aquest die partí de Barchi-
nona, per anar a la cort, micer Amat. E en lo 
mateix die jurà micer Ribalter.

 10r Dijous, a XVIIII. En aquest die tornà a Barchi-
nona mossèn Meca, oÿdor.

 10v Diluns, a XXX. En aquest die foren, segons 
forma del regiment de Barchinona, de sort e  
de sach elegits consellers mossèn Guillem Oli-
ver, mossèn Perot Scarit, mossèn Francesch Ge-
rona, tots ciutadans, en Guillem Bret, merca-
der, e en Pejoan Sala, mestre de cases.

 11v Deembre, M D

Divendres, a XI. En aquest die partí lo senyor 
don Joan de Moncada per sos fets.

 12r Dimarts, a XV. En aquest die partí lo il·lustre e 
reverend senyor bisbe per sos fets.

Dijous, a XVII. Licència a micer Orrit de anar a 
sa casa.

 12v Dilluns, a XXI. Sant Thomàs.

Dijous, a XXIIII. En aquest die tornaren en Fol-
gués e lo guarda de la col·lecta del safrà.

 13r Divendres, a XXV. Festum Nativitatis Domini. 
Mutacio anni.

 14r Janer, M D I

Digmenge, a X. En aquest die partí de Barchi-

Jhesuschristus
Existente scriva majore Jacobo Ferrer.

 1r Agost, any M D

Dissapte, lo primer. En aquest die juraren en 
Barchinona mossèn Martí Joan Botella, depu-
tat reyal, mossèn Francí del Milà, canonge de 
Barchinona, mossèn Luýs Meca, donzell, e 
mossèn Jacme Guinard, ciutadà de Gerona, 
oÿdors de comptes del Generala.

 2r Diluns, a XVII. En aquest die partí de Barchi-
nona, per sos fets, mossèn Jaume Guinard, 
oÿdor de comptes.

 3r Divendres, a XXVIII. En aquest die jurà lo il·lus-
tre e reverend senyor bisbe de Tortosa, de-
putat.

 4r Setembre, M D

Dijous, a X. En aquest die jurà lo senyor don Jo-
han de Moncada, deputat.

 4v Divendres, a XVIII. En aquest die partí mossèn 
Luýs Meca, oÿdor, per sos fets.

 6r Octubre, M D

Divendres, a II. En aquest die tornà en Barchi-
nona mossèn Luýs Meca, oÿdor. En aquest die 
jurà e ohí sentència de scomunicació micer Si-
mon de Clariana, hu dels VIII doctors del Reyal 
Concell.

 7r Divendres, a XVI. En aquest die partiren, per 
anar a la col·lecta del çafrà, lo cullidor e lo  
guarda de la taula de Barchinona.

a. en l’assentament corresponent a divendres, dia XIIII, es lle-
geix ratllat En aquest die pertí mossèn Jaume Guinard, 
oÿdor.
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[1501 ]nona mossèn Guinard, oÿdor de comptes, per 
sos fets.

 14v Dimecres, a XIII. En aquest die partiren Jaume 
Lombard, notari, e Johan Torres, guarda del 
General, per anar per totes les taules de la col-
lecta de Barchinona.

 15r Dijous, a XXI. En aquest die arribaren en 
Barchinona lo dit Jacme Lombard e Johan 
Torres. En aquest die de dijous tornà micer Vi-
cenç Orrit, advocat del General.

 15v Divendres, a XXVIIIIo. En aquest die tornà mos-
sèn Jaume Guinard, oÿdor.

 18v Març, M D I

Diluns, lo primer. [En] aquest die partí mossèn 
Jacme Guinard, oÿdor, per sos fets.

Divendres, a V. En aquest die tornà mossèn 
Jacme Guinart, oÿdor.

 21v Abril, M D I

Diumenge, a XI. La Pascua de Resurecció.

 22r Dimecres, a XIIII. En aquest die partí de Barchi-
nona lo il·lustre senyor loctinent general ab los 
doctors de la Audiència per anar a Balaguer, 
per certa resistència e per reposar lo inconveni-
ent preparat entre la dita ciutat de Balaguer e 
Camarasa.

 22v Dimecres, a XXI. En aquest die tornà en Barchi-
nona lo il·lustre senyor bisbe de Tortosa.

Divendres, a XXIII. Sant Jordi.

 23v Maig, M D I

Dimarts, a IIII. Mutació consistorii a Mon-
blanch per XVIII de juny. Fins assía és contada la 
absència de don Joan e n’és fet compte a mos-
sèn Meca, oÿdor, qui ha succehit.

Divendres, a VII. En aquest die arribaren en 
Barchinona lo reverend canceller e los altres de 
la Rota, venint de Balaguer, e lo senyor locti-
nent restà en Sant Boy.

 24r Dissapte, a VIII. Sant Miquel.

Diluns, a X. En aquest die lo senyor loctinent 
general e la Reyal Audiència, stant en la vila de 
Sant Boy, porrogaren totes les causes a VIIIIo de 
juny per a la ciutat de Leyda.

a. assí interlineat.

1501

 27r Juny, M D I

Divendres, a XVIII. En aquest die, que és lo 
terme de la mutació del consistori per a la vila 
de Monblanch, per la prestilència que ere en la 
ciutat de Barchinona, se trobaren presents en 
dita vila los següents: mossèn Martí Joan Bote-
lla, deputat, mossèn Francí del Milà, canonge, 
oÿdor de comptes, micer Vicens Orrit, advo - 
cat [...]a. En aquest die los ditsb senyors depu-
tats ec oïdor trameteren home propri a mossèn 
Meca, oÿdor del braç militar, lo qual ere ma - 
lalt end Monfalcó, per dir-li que vengués si 
stave en disposició, attès que no·s podie tenir 
consistori per defalt e absència del deputat e 
oÿdor militar. E ab lo dit home se’n anà un  
cor reu perquè, si fos dit mossèn Meca indis - 
post e no pogués venir, que lo dit correu tiràs a 
don Joan de Moncada, deputat, a Aytona o  
Çaragoça o allí hon lo trobàs, ab letres requisi-
tòries que vengués, com sens ell no·s podie te-
nir consistori attesa la [...] [absència] de dit 
mossèn Meca.

 27v Dissapte, a XVIIII. En aquest die arribaren en 
Monblanch Jaume Ferrer, scrivà major, e Ber-
nat Morera, porter. Més arribà lo jove de Be-
naula, que havien tramès a mossèn Meca.

Diumenge, a XX. En aquest die partí Bernat 
Morera, porter, tramès per lo deputat reyal e 
oÿdor eclesiàstich a mossèn Meca.

Diluns, a XXI. En aquest die arribà mossèn 
Meca, oÿdor, en la vila de Monblanch. En 
aquest die tornà Bernat Morera de mossèn 
Meca, a dos hores passat migdie. Lo mateix die 
se’n anà micer Çalgueda a Leyda.

Dimarts, a XXII. En aquest dia, essents presents 
mossèn Martí Joan Botella, diputat, mossèn 
Francesch del Milà, mossèn Luýs Meca, 
hoÿdors de comptes, succehints en loch del il-
lustre e reverendíssimo senyor bisbe de Tortosa 
e del noble senyor don Joan de Muncada, di-
putats absents, per quant fon vist per ells, acon-
sellats per micer Luýs Salgueda e micer Vicenç 
Orrit, advocats del General, que la vila de 
Munblanch no ere loch real, per la qual raó 
no·s podia celebrar allí lo consistori de la Dipu-
tació, segons forma del capítol de Cort, dispo-
nent de la mutació de aquell, delliberaren e, de 
fet, mudaren lo dit consistori per a la ciutat de 
Leyda, assignant jornada per a VII de juliol 
propsegüent, segons en la delliberació larga-

a. text incomplet per ésser retallat el foli pel seu marge inferior.
b. dits interlineat.
c. e oïdor interlineat.
d. a continuació ratllat Monblanch.
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[1501 ] mén se conté. E dit die començà dir la missa per 
los deputats mossèn Ribera, prevera.

Dimecres, a XXIII. En aquest dia partí mossèn 
Martí Joan Botella, deputat, de la vila de Mun-
blanch per a Munclar, hon té sa casa. En lo ma-
teix dia partí Bernat Morera, porter, per a 
Barchinona, a portar albarans per a pagament 
dels creedors e per notificar ab letres als offici-
als del General la prorogació, e foren-li donats 
cinch dies per dita anada. Dit dia partí mossèn 
Jaume Ferrer, scrivà major de la Diputació, li-
cència demanada e obtenguda dels senyors di-
putats, per a Mataró, hon tenia la muller e fills.

 28r Diumenge, a XXVII. Aquest dia finen los cinch 
dies dats a·n Morera.

 29r Juliol, M D I

Dimecres, a VII. Aquest dia se comensà a dir la 
missa per los senyors deputats en la capella del 
spital de la ciutat de Leyda, e dix-la lo provinci-
al de la Trinitat. En aquest dia se comensà a te-
nir lo consistori de la Diputació en la ciutat de 
Leyda, hon foren presents los noble e magníf-
fichs senyors don Joan de Muncada e mossèn 
Martí Joan Botella, diputats, e mossèn Fran-
cesch del Milà, hoÿdor de comptes, succehint 
en loch del il·lustre e reverendíssimo senyor 
bisbe de Tortosa, diputat, absent. E foren pre-
sents en lo consistori micer Luýs Salgueda e 
micer Vicens Orrit, advocats, e en Miquel Be-
naula, síndich del General.

Dijous, a VIII. En aquest dia se comensà tenir lo 
consistori en la capella del Sepulcre, del spital 
de la dita ciutat de Leyda.

Diluns, a XII. En aquest dia partí lo senyor don 
Joan de Muncada, diputat, per anar a Ytona. 
En aquest dia partí mossèn Martí Joan Botella, 
diputat, per a Munclar.

 29v Dimarç, a XIII. Aquest dia tornà mossèn Bote-
lla, diputat, al consistori.

Dimecres, a XIIII. Aquest dia tornà lo senyor 
don Joan de Muncada, diputat, de Ytona.

Dijous, a XV. Aquest dia se celebrà lo consistori 
en la posada del dit senyor don Joan, qui po-
sava a casa de micer Ramon Solsona, canonge 
de Leyda, e allí se continuà. En aquest dia arri-
bà en la dita ciutat al dit consistori mossèn Jau-
me Guinard, hoÿdor de comptes, venint de  
sa casa.

Dissapte, a XVII. En aquest dia arribà al dit con-
sistori mossèn Bertran Boscà, racional de la Di-

putació. Aquest dia partí mossèn Martí Joan 
Botella, diputat, per a Munclar.

 30v Dissapte, a XXXI. Aquest dia tornà al consistori 
en Leyda mossèn Martí Joan Botella, diputat.

 31r Agost, M D I

Divendres, a VI. Aquest dia arribà en lo consis-
tori mossèn Martí Luýs Meca, hoÿdor de 
comptes, venint de Munfalcó, hon té sa casa.

 31v Dijous, a XII. En aquest dia partí mossèn Martí 
Joan Botella, diputat, per a Munclar. Dit dia 
partí mossèn Luýs Meca, hoÿdor de comptes, 
per a Munfalcó.

 32r Dimecres, a XVIII. Aquest dia tornà mossèna 
Luýs Meca, hoÿdor de comptes, al consistori. 
Aquest dia partí lo noble senyor don Joan de 
Muncada, diputat, per anar a Saragoça.

 32v Dijous, a XVIIII. Aquest dia partí mossèn Jaume 
Guinard, hoÿdor, [a] Arbeca.

Divendres, a XX. Aquest dia tornà lo dit mossèn 
Guinard.

 33r Dimecres, a XXV. Aquest dia tornà lo senyor 
don Joan de Muncada, diputat, al consistori.

Dijous, a XXVI. Aquest dia arribà al consistori 
mossèn Martí Joan Botella, diputat, de  
Muntclar.

Divendres, a XXVII. Aquest dia partí mossèn 
Luýs Meca, hoÿdor, per a Munfalcó.

 34v Setembre, M D I

Dimecres, a XV. Aquest dia partí de Leyda mos-
sèn Jaume Guinard, per a sa casa en Ampurdà.

 35r Dimarç, a XXI. Aquest dia arribà en Leyda mos-
sèn Luýs Mecha, hoÿdor.

 36r Octubre, M D I

Digmenge, a III. Aquest dia partí mossèn Luýs 
Meca, hoÿdor, de Leyda per a Munfalcó.

Diyous, a VII. En aquest dia, per noves provisi-
ons per la majestat del senyor rey a un trienni 
atorgades al il·lustre senyor don Joan de Aragó, 
comte de Ribagorça, de la loctinència general 
del principat de Cathalunya, jurà lo dit senyor 
loctinent en la Seu de la dita ciutat, hon foren 
presents los noble e magníffichs senyors don 

a. a continuació ratllat Martí.
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[1501 ]Joan de Muncada, mossèn Martí Joan Botella, 
diputats, e mossèn Francesch del Milà, hoÿdor 
de comptes.

 36v Dilluns, a XI. Aquest dia arribà mossèn Luýs 
Meca, hoÿdor, al consistori. Aquest dia partí lo 
noble senyor don Joan de Muncada, diputat, 
per a Ytona.

Dimarts, a XII. En aquest dia partiren de Leyda 
en Miquel Salines e n’Anthoni Galliners, ab co-
missió e instrucció dels senyors diputats per a la 
col·lecta dels çafrans.

 37r Dijous, a XIIII. Aquest dia partí mossèn Bertran 
Boscà, racional, del consistori de Leyda, e fon-
li feta comissió per los senyors de diputats per 
visitar les col·lectes de Tortosa e Tarragona.

Divendres, a XV. Aquest dia arribà lo senyor 
don Joan de Muncada, diputat, de Ytona.

 37v Divendres, a XXII. Aquest dia partí de Leyda lo 
senyor don Joan de Muncada, diputat, per a 
Ytona.

 38r Dimarts, a XXVI. Aquest dia partí Bernat More-
ra, porter, per a Ytona, ab letres del consistori 
que portà al senyor don Joan de Muncada, ab 
què ere request vingués al dit consistori.

Dimecres, a XXVII. Aquest dia tornà lo dit Ber-
nat Morera de Ytona. Aquest dia passà de 
aquesta vida la ànima de micer Hugo de Mige-
vila, hu dels vuyt doctors del Consell Real, ani-
ma cuius requiescat in pace.

 38v Divendres, a XXVIIII. Aquest dia tornà lo senyor 
don Joan de Muncada. Aquest mateix dia partí 
per Ytona. En aquest dia, en lo monestir dels 
frares menors de la ciutat de Leyda, congregats 
los noble e magníffichs senyors don Joan de 
Muncada, mossèn Martí Joan Botella, dipu- 
tats, e mossèn Francesch del Milà, canonge, 
hoÿdor de comptes, succehint en loch del  
il·lustre e reverendíssimo senyor dona Alfonso 
de Aragó, bisbe de Tortosa, diputat, absent per 
les causes e motius en la delliberació d’aquén 
feta largament contenguts, segons forma del 
capítol de Cort disponent de la mutació del 
consistori, prorogaren e mudaren lo dit consis-
tori per a la ciutat de Barchinona, assignant  
jornada per al setèn dia del mes de deembre 
propsegüent, e que en lo mig se haguessen a 
congregar en la vila de Vilafranca de Penadès 
per al XXVII dia del mes de noembre propse-
güent, ab certes modificacions e condicions en 
dita delliberació contengudes.

a. a continuació ratllat Joan.

 39r Noembre, any mil D I

Dijous, a IIII. En aquest dia jurà micer Vicenç 
Orrit, hu dels VIII doctors del Consell Real.

Divendres, a V. En aquest dia lo senyor locti-
nent general e la Real Audiència, residints en la 
ciutat de Leyda, prorogaren totes les causes per 
a quatre de deembre propsegüent en la ciutat 
de Manresa.

Digmenge, a VII. Aquest dia partí de la ciutat 
de Leyda lo magnífich micer Hierònim Alba-
nell, regent la Cancellaria del senyor rey, per 
anar al senyor rey.

 40r Digmenge, a XIIII. En aquest dia se congrega-
ren en la vila de les Borges, loch real de la ve-
gueria de Leyda, los noble e magníffichs se-
nyors don Joan de Muncada, mossèn Martí 
Joan Botella, diputats, mossèn Francesch del 
Milà, mossèn Luýs Meca e mossèn Jaume Gui-
nard, hoÿdors de comptes, per fets e negocis 
del General, hon fonch present lo honorable 
micer Luýs Salgueda, advocat; e lo mateix die 
partiren de la dita vila, en la vesprada, a hon fe-
ren apuntament entre ells que fossen a la jorna-
da assignadaa a Vilafranca de Penadès.

 41r Dissabte, a XXVIII. Aquest dia se congregaren 
en la vila de Vilafranca de Penadès mossèn 
Francesch Milà, mossèn Luýs Meca, mossèn 
Jaume Guinard, hoÿdors de comptes del Gene-
ral, absents los il·lustre, reverendíssimo, noble 
e magnífichs diputats, e aquí se tench e conti-
nuà lo consistori, hon fonch present lo honora-
ble micer Luýs Salgueda, advocat e assessor or-
dinari del dit General.

 41v Deembre, any mil D I

Dijous, a II. En aquest dia, en la libreria del 
monestir de sant Ffrancesch de la vila de Vila-
franca de Penadès, los magnífichs mossèn 
Ffrancesch del Milà, canonge de Barchinona, 
mossèn Luýs Meca, donzell, e mossèn Jacme 
Guinard, ciutadà de Gerona, oÿdors de comp-
tes del General del principat de Cathalunya, 
succehints en lo poder delsb il·lustre, reveren-
díssimo, noble e magnífichs tres deputats del 
dit General, absents de la dita vila e vegaria de 
Vilafranca per les causes e consideracions en la 
delliberació d’aquén feta lo die present larga-
ment contengudes, prorogaren e mudaren lo 
dit consistori en la ciutat de Barchinona per a  
XI de janer propvinent; e, entretant, a VIIIIo de 
dit, se hagen a congragar en la vila de Tarraça,  

a. a continuació ratllat a les.
b. a continuació ratllat deputats tres.
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[1502 ] segons en dita delliberació llargament és con-
tengut.

Dilluns, a VI. Aquest die se’n anà micer Sal-
gueda.

 42r Dijous, a VIIII. Aquest dia partí Bernat Morera, 
porter, de Vilafranca, a hon se tenie lo consis-
tori, per a Barchinona, ab letres per a mossèn 
Fuster que spedissena los albarans de totes les 
àpoques que serien fetes.

Dissabte, a XI. Aquest dia tornà de Barchinona 
a Vilafranca lo dit Bernat Morera ab albarans de 
pensions de censals e altres.

 42v Dimecres, a XV. Aquest dia partiren de la vila de 
Vilafranca de Penadès mossèn Ffrancesch del 
Milà, mossèn Luýs Meca e mossèn Jacme Gui-
nard, hoÿdors de comptes del General, succe-
hints en loch dels diputats absents, de la vila de 
Vilafranca de Penadès, hon havien tengut lo 
consistori de la Diputació.

 43r Dissapte, a XXV. Aquest dia tornaren en Miquel 
Salines e n’Anthoni Galliners de la col·lecta 
dels çafrans, a hon eren anats de manament 
dels senyors diputats.

 44v Janer, M D II

Diumenge, a VIIIIo. Aquest dia se congregaren 
en la vila de Terraça mossèn Francesch del 
Milà, canonge, e mossèn Jaume Guinard, 
hoÿdors de comptes del General, segons la de-
lliberació feta per ells, e mossèn Luýs Meca, 
conhoÿdor llur, en la vila de Vilafranca de Pe-
nadès, e reberen letres del dit mossèn Meca, 
que, venint a dita vila, se ere enmalaltit per lo 
camí, per hon no hi pogué ésser.

Dilluns, a X. Aquest dia partiren mossèn Fran-
cesch Milà e mossèn Jaume Guinard, hoÿdors 
de comptes, de Terraça e arribaren en la ciutat 
de Barchinona. Dit dia partí de Tarraça en Ber-
nat Morera, porter, ab letres de mossèn Milà e 
mossèn Guinart, oÿdors, per al senyor don 
Joan de Muncada.

Dimarç, a XI. Per aquest dia ere porrogat lo 
consistori.

 45r Divendres, a XIIII. Aquest dia arribà mossèn 
Luýs Meca en la ciutat de Barchinona, e ab ell 
ensemps en Bernat Morera, qui ere stat tramès 
al senyor don Joan de Muncada.

Dissapte, a XV. Aquest dia los tres hoÿdors de 

a. a continuació ratllat les totes.
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comptes, absents los tres diputats, comensaren 
a continuar lo consistori en la ciutat de Bar-
chinona.

 45v Dijous, a XX. Aquest dia arribà mossèn Martí 
Joan Botella, diputat, en Barchinona, venint 
del loch de Munclara.

Dilluns, a XXIIII. Aquest dia partí de Barcelona 
mossèn Martí Joan Botella, diputat, per a 
Muntclar.

 46v Febrer, M D II

Dimecres, a II. Aquest dia tornà de Muntclar 
mossèn Martí Joan Botella, diputat.

Dissabte, a V. Aquest dia partí mossèn Luýs 
Meca, hoÿdor, per a Sabadell. Lo mateix dia 
partí mossèn Jaume Guinard, hoÿdor de comp-
tes, per a la Bisbal.

 47r Dilluns, a VII. Aquest dia tornà mossèn Meca, 
hoÿdor, de Sabadell.

 47v Dijous, a XVII. Aquest dia arribà de la vila de la 
Bisbal en Barchinona mossèn Jacme Guinard, 
hoÿdor de comptes.

 49v Març, mil D II

Dilluns, a XIIII. Aquest dia los magníffichs 
mossèn Martí Joan Botella, diputat, mossèn 
Francesch del Milà, mossèn Luýs Meca, mos-
sèn Jaume Guinard, hoÿdors de comptes del 
dit General, succehints los dits hoÿdors eccle-
siàstich e militar en loch del il·lustre, reveren-
díssimo e noble diputats absents, hagut madur 
e digest consell de persones de sciència que po-
dia ésser feta nova elecció de advocat e assessor 
ordinari de la casa de la Diputació per lo temps 
subsegüent, attès que lo loch de advocat ordi-
nari de la dita Diputació vagava de present en la 
persona de micer Vicenç Orrit, qui ere stat elet 
advocat e assessor ordinari per los present e 
propvinent triennis, per ésser stat elet en hu 
dels doctors del Consell Real, e per renunciació 
que micer Luýs Salgueda, conassessor e conad-
vocat ordinari per lo corrent trienni al dit micer 
Orrit, ha feta de la advocació per lo que restava 
a servir lo restant del corrent trienni, provehi-
ren del dit offici de assessor e advocat ordinari 
per lo restant del corrent trienni e per lo trienni 
sdevenidor, que havia servir dit micer Orrit, al 
dit micer Luýs Salgueda. E més, provehiren del 

a. en l’assentament corresponent a divendres, dia XXI, es lle-
geix ratllat Aquest dia mossèn Martí Joan Botella, diputat, 
de Munclar, arribat en la ciutat de Barchinona, fou present 
al consistori.
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[1502 ]mateix offici de assessor e advocat de dita casa 
de la Diputació per lo restant del present  
trienni, que ha renunciat dit micer Salgueda, a 
micer Joan Oliba, doctor. Los quals dit dia 
prestaren jurament e homenatge en poder de 
mossèn Martí Joan Botella, diputat demundit.

 50v Dimecres, a XXIII. Aquest dia partí mossèn 
Jaume Guinard, hoÿdor de comptes, per anar a 
sa casa, a la Bisbal.

 52r Abril, (M) D II

Divendres, a VIII. Aquest dia tornà mossèn Jau-
me Guinard, hoÿdor, de la Bisbal.

 55r Maig, M D II

Dissapte, a XIIII. En aquest die tornà de Leyda 
lo bon Bernat Morera, a qui modorrament sca-
pà lo pres que portave a Tarragona.

Dimarts, a XVII. En aquest die jurà micer Do-
mingo Boffill per advocat de la casa.

Dimecres, a XVIII. En aquest die partiren mos-
sèn Pere Joan Vicens, defenedor, e en Jacme 
Lombart e Joan Tomàs, guarda, la via de Tarra-
gona e Tortosa, per affers del Generala.

 56r Dimecres, a XXV. Aquest die partí mossèn Jau-
me Guinart per sos fets.

 56v Juny, M D II

Dimarts, a VII. Aquest dia tornà en la present 
ciutat Jaume Lombard, notari. En lo mateix 
die partí per a Rosselló mossèn Miquel Falcó, 
ciutadà, per los senyors deputats tramès.

 57r Dimarts, a XIIII. En aquest die tornà en Barchi-
nona Joan Tomàs, guarda del General, ab actes 
del defenedor.

 57v Dijous, a XVI. En aquest die partí Joan Tomàs 
per tornar a Tortosa, al defenedor.

 58r Dijous, a XXIII. En aquest die tornà mossèn Mi-
quel Falcó de Perpinyà, hon ere stat tramès.

 59r Juliol, M D II

Dimecres, a VI. En aquest die tornà de Tortosa 
e Tarragona, hon ere stat tramès per los senyors 
deputats, lo defenedor mossèn Vicens. E lo 
mateix dia partí en Bernat Morera, porter, tra-

a. en l’assentament corresponent a dimarts, dia XXIIII, es lle-
geix ratllat Aquest dia partí mossèn Jaume Guinard, oÿdor 
de comptes, per a sa casa.

mès per los senyors diputats a Leyda, per portar 
en Sebastià Cabrer, qui stave pres, de Leyda a 
Tarragona.

 59v Dijous, a VII. En aquest die tornà en Joan To-
màs, guarda del General, de allí hon era anat ab 
lo defenedor.

 60r Dijous, a XIIII. En aquest die tornà en Bernat 
Morera de Leyda, a hon ere stat tramès per los 
senyors diputats.

Dissapte, a XVI. En aquest die tornà en Barchi-
nona mossèn Jaume Guinard, oÿdor, de sa 
casa.

Diluns, a XVIII. En aquest die partí de la sua 
tor re mossèn Jaume Pallerès, cavaller, per anar 
al senyor rey, hon lo trametien los senyors de-
putats.

 65r Setembre, M D II

Dissapte, a XVII. En aquest die arribà lo noble 
senyor don Joan de Moncada de casa sua.

Diumenge, a XVIII. En aquest die, ena la nit, 
partí lo capità Vilamarí ab una nau de Fran-
cesch Febrer; va capità general de les mars e de 
la armada del senyor rey en Sicília, hon és la ar-
mada de sa altesa per la guerra que és entre lo 
senyor rey e lo rey de França, sobre lo reyalme 
de Nàpols.

 67v Octubre, M D II

Diumenge, a XVI. En aquest die partiren de 
Barchinona n’Antoni Folgués e Francí Boffill 
per la cerca dels saffrans, ab provisions dels se-
nyors deputats com és acostumat.

Dimarts, a XVIII. Sant Luch.

 69r Noembre, M D II

Dissapte, a V. En aquest dia arribà de la cort del 
senyor rey, hon ere stat tramès per affers del 
General, mossèn Jacme Pallerès, cavaller, a la sua 
torre.

 69v Diluns, a VII. En aquest dia partí de la present 
ciutat lo noble don Johan de Muncada per a sa 
casab.

 70v Dijous, a XXIIII. En aquest die arribà en Barchi-

a. en la nit interlineat.
b. a continuació ratllat E lo mateix dia arribà mossèn Jaume 
Pallarès, cavaller, de la cort del senyor rey, hon ere stat  
tramès.
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[1503 ] nona lo magnífich micer Hierònim Albanell, 
regent la Cancelleria.

 71r Dimarts, a XXVIIII. Sant Andreu.

 73r Deembre, mil D II

Dissapte, a XXIIIIo. En aquest die tornaren de la 
cerca dels safrans en Antoni Folquers e Francí 
Boffill.

 73v Digmenge, a XXV . Ffestum Nativitatis Domini. 
Mutacio anni.

Dilluns, a XXVI. Sant Steve.

Dimartsa, a XXVII. Sant Joan.

Dimecresb, a XXVIII. Los Ignoscents.

 75r Janer, mil D III

Dimarts, a XVII. Aquest die fon festa del bene-
venturat sant Antoni, en lo qual die lo il-
lustríssimo senyor don Maximià, príncep jurat 
en Castella e en Aragó, duch de Burgunya, 
comte de Flandes, etcètera, casat ab la il-
lustríssima senyora dona Joana de Castella e de 
Aragó, princessa nostra, venint de la cort dels 
sereníssimos senyors rey e reyna, nostres se-
nyors, hon dexà la dita il·lustríssima senyora 
princessa, muller sua, prenyada, fon reebut ab 
gran cerimònia com si fos la persona del senyor 
rey, exint fora la ciutat los deputats, consellers, 
bisbe e tota altra cavalleria, e lo il·lustre senyor 
loctinent general ab lo Reyal Consell. Però fon 
vist que no devia portar masses, perquè no les 
hagués a baxar, attès que la sua jurisdicció e po-
der no cessave per la presència del dit il-
lustríssimo senyor príncep. E aquella nit fon 
aposentat en lo monestir de Valldonzella, e fo-
ren fetes grans alimares e tant grans com sie 
memòria dels vivents fossen stades fetes per lo 
passat. E lo die següent fon rebut en la ciutat 
ab pali de brocat e ab los cordons, e entrà per lo 
portal de Sant Antoni, tirant per lo carrer del 
Carme a la Cucurella, plaça Nova, e entrà en la 
Seu, hon fon reebut ab professó, e la Seu molt 
abillada de totes coses e les alimares per la part 
alta de la yglésia, e de aquí [...]c.

 75v Dijous, a XVIIIIo. En aquest die staven prepara-
des de passar devant la sua posada les confraries 
ab llurs penons e certs castells que havie la ciu-
tat preparats, però plogué e la festa fon porro-

a. Dimarts interlineat, damunt de Digmenge ratllat.
b. Dimecres interlineat, damunt de Dilluns ratllat.
c. text incomplet per ésser retallat el foli pel seu marge inferior.
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gada per al dissapte, e foren fetes e continua - 
des les matexes alimares per dues nits.

Divendres, a XX. En aquest die, que ere la festa 
de sant Sabistià, fon manat que tots los boti-
guers e menestrals parassen lo millor que po-
guesen, e en lo Born pararen lo vidre com lo 
die de Ninou se acostume parar, e lo dit il-
lustríssimo senyor príncep cavalcà per tota la 
ciutat e arribà a la Dressana, hon fon feta gran 
gala de bombardaria e sa altesa mirà les galeres 
que lo senyor rey fa fer.

Dissaptea, a XXI. En aquest die fon feta la 
festa que ere preparada en lo diluns ab molt 
gran compliment, e lo dit senyor, perquè li  
havia plagut les alimares de la Dressana, hi  
volgué tornar en la nit a vehé cosa de vola- 
dors e fochs grechs de gran bullícia, e li pla - 
gué molt.

Diumengeb, a XXII. En aquest die lo dit se-
nyor vench a la plaça del Born, hon vehé les 
dames de Barchinona e la cavalleria molt ata-
viada de cadenes d’or, brocats e sedes de ma-
ravella, e mirà les justes, en les quals foren  
mantenidors mossèn Micalot Çarriera, balle 
general de Ca thalunya, e mossèn Galceran  
Oliver, donzell.

Dilunsc, a XXIII. En aquest die lo dit il-
lustríssimo senyor príncep partí de la present 
ciutat la via de França, per tornar en sa terra. 
Portava la sua anada gran admiració a tot lo 
món, attenent que los sereníssimos senyors rey 
e reyna, nostres senyors, són en guerra ab lo rey 
de França, que lo dit seyor príncep se’n sie vol-
gut tornar en sa terra, e que passàs per França, e 
que volgués fiar-se ab los enemichs del senyor 
rey. Nostre Senyor Déu lo guie ab bé e salut de 
sa persona, e lo torne ad la presència de la il-
lustríssima senyora princessa, quie és restada en 
Castella ab bona amor dels rey e reyna, nostres 
senyors. E lo que fins assí havem conegut de sa 
senyoria és gentil senyor, humà e de bona dis-
posició e liberal.

 78v Febrer, M D III

Divendres, a XXIIII. En aquest die partí de 
Barchinona mossèn Jacme Guinard, oÿdor de 
comptes, per sos fets.

a. Dissapte interlineat, damunt de Dijous ratllat.
b. Diumenge interlineat, damunt de Divendres ratllat.
c. Dilluns interlineat, damunt de Dissapte ratllat.
d. a la presència interlineat.
e. qui ... Castella interlineat.
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[1503 ] 81r Març del any mil D III

Dilluns, a XXVII. Tornà en Barchinona mossèn 
Jacme Guinart, oÿdor de comptes, en Barchi-
nona, de casa sua.

 83r Abril, M D III

Dissapte, a XV. En aquest die entrà en la ciutat 
de Barchinona la majestat del senyor rey, ve-
nint de Aragó assí, hon havie convocades les 
Corts Generals. Exiren-li lo deputat reyal e tres 
oÿdors, com los altres fossen absents, e delibe-
raren descavalcar al besar de la mà de sa altesa.

Diumenge, a XVI. Festum Pasce.

 83v Diumenge, a XXIII. En aquest die fon la festa 
del beneventurat sant Jordi. Fon fet solemne 
offici en la casa, hon foren a les primeres ves-
pres e lo die, a la missa, la majestar del senyor 
rey e lo qui·s diu duch de Calàbria e tres emba-
xadors del emperador d’Alamanya. Dix la missa 
lo reverendíssimo senyor bisbe de Gerona. Ser-
monà lo guardià de framenors, mestre Pejoan, 
aprés del offici, perquè no fon en la casa la hora 
que fon dit lo offertori. Fon parat lo altar molt 
ricament dels dosser e pali e ymatges de la ca-
pella de sa altesa, e los xantres de sa majestat 
feren lo offici, excepto les segones vespres, que 
cantaren los de la Seu.

Diluns, a XXIIII. En aquest die partí de Barchi-
nona mossèn Guinart, oÿdor de comptes, per 
anar a sa casa, per sos fets.

 84r Dissapte, a XXVIIII. En aquest die arribà en Bar-
chinona lo senyor don Joan de Moncada, de-
putat.

 85v Maig, M D III

Dijous, a XVIII. En aquest die tornà mossèn 
Luýs Meca, oÿdor, de la vila de Sabadell.

 86r Dissapte, a XX. En aquest die arribà lo il·lustre e 
reverendíssimo senyor bisbe de Tortosa, depu-
tat.

Dimarç, a XXIII. En aquest die arribà lo honora-
ble mossèn Jacme Guinard, oÿdor de comptes, 
de sa casa.

 91r Juliol, M D III

Diluns, a XXIIII. En aquest die partiren de 
Barchinona en Pere Olzina per a Perpinyà, per 
avisar mossèn Jacme Traginer, burgès de Per- 
pinyà; e en Joan Soldevila, per avisar mossèn 
Sescomes d’Anfesta, donzell, qui eren exits en 
oÿdors per lo trienni següent.

 91v Dijous, a XXVII. En aquest die tornà en Joan 
Soldevila, porter, de mossèn Guerau Sescomes 
d’Anfesta, oÿdor de comptes.

Diluns, a XXXI. En aquest die, de gran matí, 
arribà en Pere Olzina, porter, de Perpinyà, hon 
ere anat per avisar mossèn Jacme Traginer, com 
ere exit per oÿdor de comptes per lo trienni ve-
nidor.
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[1503 ] 1503-1506
DIETARI NÚMERO 12

Folis 22r-113r

les CL mília en paga de CC hòmens d’armes e CC 
genets per a tres anys, e les L mília convertido-
res en paga de pehons.

Dimecres, a XXX. En aquest die tornà mossèn 
Felip de Ferrera, deputat.

 25v Setembre, M D III

Dimarts, a V. En aquest die partí de Barchinona 
mossèn Felip de Ferrera, de Barchinona per 
anar a Montserrat.

 26r Dissapte, a VIIIIo. En aquest die vench nova per 
via de Gènova com lo Pare Sant, Alexandre, 
que ere de la casa de Borja, del regne de Valèn-
cia, ere mort en Roma a XVIII de agost, 1503.

Diumenge, a X. En aquest die tornà de 
Montser rat mossèn Felip de Ferrera.

 26v Divendres, a XV. En aquest die lo exèrcit del rey 
de França entrà dins Cathalunya, e attendaren-
se en uns camps prop lo loch hon stave Salses 
vell, e lo il·lustre duch de Alva, capità general 
del senyor rey, ab DCC hòmens d’armes, I mil 
CCC genets e quatre mil pehons isqué de la vila 
de Perpinyà per anar-los dar vista.

Dissapte, a XVI. En aquest die lo dit exèrcit 
francès assitià lo castell de Salses ab les arte-
llaries.

 27r Divendres, a XXII. En aquest die fon elet nostre 
Sant Pare en Roma lo cardenal de Sena.

 27v Dijous, XXVIII. En aquest die partí la majestat 
del senyor rey de la ciutat de Barchinona per la 
volta de Perpinyà, per éssera en la defensió de 
sos vassalls e offensió de sos enemichs, qui li 
eren entrats en la sua terra.

a. ésser en la interlineat, damunt de anar ratllat.

 22r Jhesuschristus
Existente scriba majore generalis Jacobo Ferrer.

 23r Agost, M D III

Dimarts, lo primer. En aquest die juraren lo ve-
nerable micer Ferrer de Gualbes, canonge de 
Barchinona e ardiaca de Vallès, don Joffre de 
Cruÿlles, mossèn Felip de Ferrera, deputats, e 
frare Joan Valls, abat de San Lorenç del Munt, 
oÿdor eclesiàstic, e mossèn Galceran Sescomes 
d’Anfesta, oÿdor militar, e micer Hyerònim 
Coll, advocat.

 23v Dissapte, a XII. En aquest die jurà mossèn Jau-
me Traginer, oÿdor reyala.

 24v Dissapte, a XVIIII. En aquest die partiren en Jac-
me Lombard e en Peyró per les taules foranes 
de Barchinona.

 25r Divendres, a XXV. En aquest die tornaren Jacme 
Lombart e Peyró de les taules foranes de 
Barchinona.

Dissapte, a XXVI. En aquest die partí de Barchi-
nona don Joffre de Cruÿlles per sos fets.

Diumenge, a XXVII. En aquest die partí de 
Barchinona mossèn Felip de Ferrera per sos 
fets.

Dimarts, a XXVIIII. En aquest die tornà don Jof-
fre de Cruÿlles, deputat. En aquest die, enb la 
Cort General convocada en la ciutat de Barchi-
nona, sedens pro tribunali la majestat del senyor 
rey en lo refetor major del monastir de frares 
menors, fon fet acte del servey que la dita Cort 
fahie a sa altesa de CC mília lliures, convetidores 

a. a continuació ratllat En aquest die jurà mossèn Jacme 
Traginer, oÿdor de comptes del General.
b. en interlineat.
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[1504 ] 28v Octubre, M D III

Dissapte, a VII. En aquest die vench a la Depu-
tació, a hora de la missa, lo conseller en cap de 
Barchinona, per causa que és hu de les tres per-
sones eletes per la Cort per les monstres ab 
lo(s) deputats. E assentaren-lo en lo loch del 
deputat ecclesiàstich en la missa.

 29r Dissapte, a XIIII. En aquest die desembarcà lo 
comte de Pallars de una barxa en la present ciu-
tat de Barchinona, lo qual trametien de Nàpols, 
hon ere stat pres seguint lo servey del rey de 
França, enemich del senyor rey. E, per quant 
ere rebelle e traÿdor a sa altesa, lo manà portar 
al castell de Xàtiva; exí en gipó, però hu qui·s 
dehia ere stat son criat li vestí un capús. Portà’l 
lo veguer de Barchinona, qui·l reebè a la scuma 
de la mar, a peu a la pressó comuna de dita  
ciutat.

 29v Divendres, a XX. En aquest die, de matí, lo exèr-
cit del rey de França, qui stave sobre lo castell 
de Salses, se levà del siti per la venguda de la 
majestat del senyor rey a Perpinyà e, no gosant 
sperar la batalla que sa altesa los volia donar, 
se’n anaren dexant lo porch e algunes tendes, 
vitualles e altres coses.

Dissabte, a XXI. En aquest die partí lo noble 
don Joffre de Cruÿlles, deputat, per anar per sa 
voluntat al senyor rey, a Perpinyà. En aquest 
die partí de Barchinona per anar a la cerca dels 
safrans en Miquel Salines, cullidor.

 30r Dimecres, a XXV. En aquest die partí de Barchi-
nona per anar a la cerca dels saffrans en Hyerò-
nim Peyró, guarda.

 30v Noembre, M D III

Diluns, a VI. En aquest die, segons les letres re-
budes del exèrcit del seyor rey, qui té camp as-
sentat entre Leocata e Fitor, acabà de arresar e 
metre a terra la fortalesa de Leocata que havie 
presa, e posaren foch en lo loch e en les viles de 
la Palma, Fitor, Cija e altres que havien barre-
jats, que són camí de Narbona. E lo duch de Be-
ger e don Sancho de Castilla partiren del reyal 
ab part del exèrcit per posar siti a Sant Pau de 
Fonolleres, però no·y arribaren perquè·s seguí 
terva.

 31r Dimarts, a VII. En aquest die partí en Torres per 
anar a les taules foranes de Barchinona, per la 
terça.

Diumenge, a XII. En aquest die tornà en Torres, 
guarda de la bolla, de les taules foranes, ont era 
tramès per la col·lecta.

1504

 31v Divendres, a XVII. Tornà don Joffre. En aquest 
die tornà lo noble mossèn Jofre de Cruÿlles, de-
putat, qui era anat a Perpinyà per servey del se-
nyor rey.

Dissapte, a XVIII. Festa de la edificació [de] la 
Seu de Barchinona.

 32r Divendres, a XXIIII. En aquest die arribà la ma-
jestat del senyor rey. Venia de Perpinyà, hon 
ere anat per causa del exèrcit francès qui tenia 
assitiat Salses. E lo die matex continuà la Cort 
de Cathalunya.

 32v Dimarts, a XXVIII. En aquest die se partí la ma-
jestat del senyor rey per a Castella, e finiren les 
Corts de Cathalunya.

Dijous, a XXX. En aquest die fon la festa de sant 
Andreu. Fon feta extracció de consellers de 
Barchinona, mossèn Joan Bastida, mossèn Be-
renguer Montmany, mossèn Carles Setantí, 
ciutadans, mossèn Ferrer de Busquets, merca-
der, mossèn Johan Ferrer, notari.

 33r Deembre, M D III

Dissapte, a II. En aquest die partí de Barchino-
na Bernat Morera, porter, per anar a Perpinyà, 
tramès per lo senyors deputats ab comissió de 
star X dies, qui li sien pagats per la part contra 
qui va. E que per altres fets del General stigue 
tres o quatre dies e no més.

 34v Dimarts, a XVIIII. En aquest die tornà de Per-
pinyà Bernat Morera; stigué XVIII dies; demanà 
VIII dies, però, vistes les sues instruccions, fon 
declarat que no·n hagués sinó quatre segons la 
comissió.

Dijous, a XXI. Sant Thomàs. [En] aquest die 
partí de Barchinona mossèn Sescomes, oÿdor 
de comptes, per anar a casa sua, per sos fets.

Dissapte, a XXIII. En aquest die arribaren de la 
cerca dels saffrans en Miguel Salines e Hyerò-
nim Peyró.

 35r Diluns, a XXV. Nadal.

 36r Janer, any M D IIII

Dijous, a XI. En aquest die passà de aquesta vida 
fra Joan Valls, abat de Sant Lorenç del Munt, 
oÿdor de comptes. Anima eius requiescat in 
pace.

 36v Dissapte, a XIII. En aquest die tornà a Barchi-
nona mossèn Sescomes, oÿdor, de casa sua.

Diumenge, a XIIII. En aquest die partí de Bar-
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[1504 ] chinona en Bernat Morera, per anar a fra Benet 
Cardona, qui ere exit oÿdor.

Diluns, a XV. En aquest die tornà lo dit Bernat 
Morera.

Dimarts, a XVI. En aquest die jurà fra Beneta 
Cardona, oÿdor de comptes, elet en loch del 
abat de Sant Lorenç.

Dimecres, a XVII. Die de sant Antoni. Ab home 
propri vengut per mar ab navili propri, vench 
nova com Gonçalvo Ferrández, general capità 
de la majestat reyal en Itàlia, havie romput lo 
camp dels francesos a XXVIIII del mes de deem-
bre, e a tres del mes de janer se ere donada a ell 
la ciutat de Gayeta, ab pacte que los presos de 
una part e de altra fossen soltats excepto los del 
reyalme de Nàpols, als quals per la rebel·lió no 
havie volgut hi fossen compresos.

 37r Dimecres, a XXIIII. En aquest die partí en Ber-
nat Morera, porter, per anar a Perpinyà, per fer 
venir n’Antoni Cella.

 37v Dijous, a XXV. Die de sant Pau.

 39r Febrer, M D IIII

Dimecres, a XIIII. En aquest die partí don Jof-
fre, deputat, per anar a Perpinyà a pagar lo sou 
de la gent d’armes. En aquest die començà a 
signar los albarans de les pensiones de censals 
fra Cardona, oÿdor, per la malaltia greu de què 
ere detengut lo deputat ecclesiàstic, de la qual 
morí.

Dijous, a XV. En aquest die partiren de Barchi-
nona per anar a Mallorques micer Hyerònim 
Coll, advocat, e Francí Palomeres, notari, aju-
dant del regent los comptes.

Diumenge, a XVIII. En aquest die arribà en 
Barchinona, de Gerona, en Joan Modolell, no-
tari, de fogajar.

 39v Dimecres, a XXI. En aquest die partí n’Antoni 
Per, guarda, ab en Boffill per anar a la cerca de 
la col·lecta de la taula de Barchinona.

 40r Diluns, a XXVI. En aquest die tornà n’Antoni 
Per, guarda, de la col·lecta de la taula de 
Barchinona, hon ere anat ab en Boffill.

Dijous, a XXVIIII. Assí comense ésser absent 
don Jofre, perquè són passats los XV dies do-
nats per la Cort a pagar lo sou.

a. a continuació ratllat Miquel.

 40v Març, M D IIII

Divendres, lo primer. Mort de deputat micer 
Gualbes. En aquest die, cerca la migenit,  
passà de aquesta vida lo venerable micer  
Gualbes, deputat ecclesiàstich. Anima eius re-
quiescat in pace.

Diluns, a IIII. En aquest die fon feta solemne 
sepultura a mossèn Ferrer de Gualbes en la Seu 
de Barchinona. Foren convidats los deputats e 
los consellers. Los deputats e oÿdors qui eren 
presents anaren a la casa per acompanyar lo cos. 
Fon vist que los deputats eren lo cap del dol e 
que havien seure en lo primer banch. Fon açò 
tramès a dir als consellers, qui eren en la casa de 
la ciutat, los quals no volien annuhir a la tal de-
liberació, ans volien seure en lo primer banch. 
E per levar aquesta altercació, micer Joan de 
Gualbes, en nom de qui eren stats convidats, 
trameté a dir als consellers que no anassen a la 
dita sepultura.

Dimarts, a V. En aquest die tornà [lo] noble 
don Joffre de Cruÿlles, deputat, de Perpinyà, 
de pagar lo sou de la gent d’armes.

 41r Diluns, a XI. En aquest die fon feta extracció de 
deputat ecclesiàstich del reverendíssimo senyor 
arcabisbe de Tarragona, per mort de mossèn 
Ferrer de Gualbes.

Dimarts, a XII. En aquest die partí Joan Solde-
vila, porter, ab letra dels senyors deputats per 
anar al senyor arcabisbe de Tarragona, nova-
ment elet en deputat.

 41v Divendres, a XV. En aquest die tornà Joan 
Soldevila, porter, del senyor arcabisbe de Tar-
ragona.

 42r Dijous, a XXI. En aquest die anà e tornà en Joan 
Soldevila, porter, de Sant Boy, hon lo havien 
tramès los senyors deputats per parlar ab lo se-
nyor arcabisbe de Tarragona, lo qual se dehie 
venia.

Diumenge, a XXIIII. En aquest die partí de Bar-
chinona mossèn Felip de Ferrera, la via de Per-
pinyà, per sos fets.

 42v Diluns, a XXV. Anunciacio Virginis.

Dissapte, a XXX. En aquest die partí mossèn 
Galceran Cescomes, oÿdor, per sos fets.
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[1504 ] 43v Abril, M D IIII

Diume(n)gea, a VII. Festum Resureccionis.

 44r Dimarts, a XVI. Assí acaben los dos mesos de 
micer Coll e comença lo compte de micer Sal-
gueda.

 44v Dissapte, a XX. En aquest die arribà en Barchi-
nona mossèn Felip de Ferrera, de Perpinyà, 
hon ere anat per sos fets.

Diumenge, XXI. En aquest die tornà mossèn 
Cescomes de sa casa, hon ere anat per sos ne-
gocis.

Diluns, a XXII. En aquest die jurà lo reveren-
díssimo senyor arcabisbe de Tarragona, di-
putat.

Dimarts, a XXIII. La festa de sant Jordi.

 45v Maig, M D IIII

Diluns, a VI. En aquest die arribaren dues gale-
res de Nàpols e Cerdeña, ab què vench don Ra-
mon de Cardona.

 46r Dissapte, a XI. En aquest die partiren de 
Barchinona en Salvador Carbonell e Joan Ca-
nyelles, notari e procurador del General, tra-
mesos per los senyors deputats a Leyda e altres 
parts d’Urgell.

 47r Dimarts, a XXI. Don Joffre se partí de Barchino-
na per sos fets.

Dijous, a XXIII. En aquest die tornaren en Sal-
vador Carbonell e Joan Canyelles, notari e pro-
curador del General.

Divendres, a XXIIII. Aquest die tornà don Joffre 
en Barchinona.

 47v Dijous, a XXX. En aquest die partí de Barchi-
nona mossèn Felip de Ferrera, deputat, per 
anar a Perpinyà, per pagar lo sou a la gent 
d’armes.

 48v Juny, M D IIII

Dimarts, a XI. En aquest die partí de Barchino-
na don Joffre de Cruÿlles per sos fets.

 49r Dijous, a XIII. En aquest die tornà don Joffre en 
Barchinona.

Divendres, a XIIII. Assí comense ésser absent 

a. Diumenge interlineat, damunt de Dissapte ratllat.

mossèn Felip de Ferrera, perquè acaben los  
XV dies donats a pagar lo sou.

 49v Dimecres, a XVIIII. En aquest die tornà mossèn 
Felip de Perpinyà, de dar lo sou a la gent d’ar-
mes. En aquest die partí de Barchinona mossèn 
Sescomes, oÿdor, per sos fets.

Dissapte, XXII. En aquest die partí de Barchi-
nona mossèn Jacme Traginer.

 50v Juliol, M D IIII

Dissapte, a VI. En aquest die passà de aquesta 
vida mossèn Berenguer Monmany, conseller 
segon de Barchinona.

 51v Diluns, a XV. En aquest die partí lo senyor arca-
bisbe [de] Barchinona per a Sant Miquel [del] 
Fay, per por de calor.

Dimecres, a XVII. En aquest die, de matí, ven-
gueren tres galiotes de moros prop Sant Bertran 
e prengueren ayguada a Lobregat. En aquest 
die, a les deu hores de nit, ferí lo lamp en lo mo-
nastir de sancta Ana, e matà un canonge apellat 
mossèn Benet Çafont, persona tenguda en pa-
rer e reputació de sanctimònia e bondat.

 52v Dimarts, a XXX. En aquest die tornà mossèn 
Traginer, oÿdor, de casa sua.

 53r Agost, M D IIII

Divendres, a II. En aquest die tornà mossèn 
Cescomes de casa sua, hon ere anat per sos 
fetsa.

 54r Dimecres, a XIIII. Aquest die partí don Joffre de 
Cruÿlles per sos fets, de Barchinona.

Diumenge, a XVIII. Tornà dit don Joffre.

 54v Divendres, a XXIII. Assí comencen los tres 
doctors.

Dissapte, a XXIIII. En aquest die partí per sos 
fets don Joffre de Cruÿlles.

 55r Dijous, a XXVIIII. En aquest die tornà don Jof-
fre de la torre.

 55v Setembre, M D IIII

Dissapte, a VII. En aquest die partí mossèn Jof-
fre de Cruÿlles per a la sua torreb.

a. en l’assentament corresponent a dimarts, dia XIII, es llegeix 
ratllat Assí comensen comptar los tres.
b. en l’assentament corresponent a dilluns, dia VIIII, es llegeix 
ratllat En aquest die partí mossèn Sescomes, oÿdor, per sos 
fets. En aquest die tornà don Joffre de la torra.
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[1504 ]  56r Dimarts, a X. En aquest die partía mossèn Ses-
comes, oÿdor, per sos fets.

Dimecres, a XI. En aquest die tornà don Joffre 
de Cruÿlles de la torre.

Divendres, a XIII. En aquest die partí don Joffre 
per a la torreb.

 56v Diumenge, a XV. En aquest die tornà don Jofre.

Dimecres, a XVIII. En aquest die partí de 
Barchinona mossèn Felip de Ferrera per sos 
fets.

Dijous, a XVIIIIo. En aquest die tornà mossèn 
Cescomes, oÿdor.

 57r Divendres, a XX. En aquest die partí don Joffre 
per a la torra.

Dimarts, a XXIIII. En aquest die tornà don Jofre 
de la torra. Lo matex die tornà mossèn Felip de 
Ferrera.

 57v Dijous, a XXVI. En aquest die partí don Joffre 
per a la torre.

Divendres, a XXVII. En aquest die tornà lo reve-
rendíssimo senyor arcabisbe de Sant Miquel 
dez Fay.

Diluns, XXX. En aquest die tornà don Jofre de 
Cruÿlles de la torra.

 58v Octubre, M D IIII

Diluns, a VII. En aquest die partí don Jofre de 
Cruÿlles per anar pagar lo sou de la gent d’ar-
mes.

Dimarts, a VIII. És hic mossèn Felip.

Dissapte, a XII. En aquest die tornà micer Coll 
de Mallorquesc.

 59r Dimecres, a XVI. Aquest die partiren Miquel 
Salines, albaraner, e Joan Argimir, guarda, qui 
anaren a la cerca dels safrans.

 59v Diluns, a XXI. Ací acaben los XV dies de la anada 
de pagar lo sou de don Jofre de Cruÿlles, dich 
dilluns, a XXI de octubre.

a. partí interlineat, damunt de tornà don Joffre de la torra 
ratllat.
b. a continuació ratllat En aquest die partí mossèn Cesco-
mes, oÿdor.
c. en l’assentament corresponent a dilluns, dia XIIII, es llegeix 
ratllat En aquest die tornà mossèn Felip de Ferrera.

 60r Diluns, a XXVIII. En aquest die tornà de pagar 
lo sou de la gent d’armes don Jofre de Cruÿ- 
lles.

 60v Noembre, M D IIII

Dimarts, a V. En aquest die partí de Barchinona 
en Pere Olzina per anar, ab comissió dels se-
nyors deputats, per deutes.

 61r Diumenge, a X. En aquest die se’n anà don Jo-
fre a la torre.

Diluns, a XI. Tornà don Joffre de la torre. En 
aquest die partiren mossèn Peramon, Vicens de 
Sanmenat e Jaume Lombart, notari, tramesos a 
Vilafranca de Conflent.

Dimarts, a XII. En aquest die tornà n’Alzina de 
la comissióa que ere anat.

Dimecres, a XIII. En aquest die partiren micer 
Hierònim Coll, advocat, e Francesch Palome-
res, per a la Cort, per llurs fets.

 61v Dissapte, a XVI. Anà-sse’n don Joffre a la torre.

Diluns, a XVIII. Tornà don Joffre de la torre.

 62r Dissapte, a XXIII. Anà don Joffre a la torre.

Diumenge, a XXIIII. En aquest die partí mossèn 
Felip de Ferrera per anar pagar lo sou de la 
gent.

Diluns, a XXV. Tornà don Joffre de la torre. En 
aquest die tornaren mossèn Pere Ramonb, Vi-
cens de Sanmenat e Jacme Lombard.

 62v Dimarts, a XXVI. En aquest die passà de aquesta 
vida la sereníssima senyora, la senyora dona 
Ysabel, reyna de Castella e de Aragó, nostra se-
nyora, la qual mort fon molt dolorosa a tots los 
de aquesta ciutat e Principat e, per consegüent, 
a tots sos regnes, qui perderen gran regiment e 
defensió que la dita senyora reyna ab lo seu re-
yal ànimo e poderós sforç defenia e governave, 
regie e ere norma de tota reformació, axí en lo 
spiritual com temporal, e en la justícia molt 
egual.

Divendres, a XXVIIII. En aquest die partí mos-
sèn Cescomes, oÿdor, per sos fets.

Dissapte, a XXX. En aquest die tornà de [...]lada 
mossèn Felip de Ferrera, [de] pagar lo sou.

a. a continuació ratllat en.
b. Ramon interlineat, damunt de Joan ratllat.
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Diumenge, a VIII. En aquest die tornaren micer 
Hyerònim Coll, advocat, e en Palomeres del 
camí de la Cort, hon anaven per dar rahó de la 
comissió de Mallorques.

Diluns, a VIIII. En aquest die partí mossèn Fe -
lip de Ferrera, deputat, per a Perpinyà, a pagar 
lo sou de la gent d’armes.

Divendres, a XIII. En aquest die tornà mossèn 
Cescomes, oÿdor.

 64r Dissapte, a XIIII. En aquest die tornà en Francí 
Bofill de la col·lecta del fogatge.

Diluns, a XVI. En aquest die partía Hyerònim 
Peyró per les taules foranes de Barchinona.

Dimarts, a XVII. En aquest die acabaren los XV 
dies donats per la Cort General per anar a pagar 
lo sou mossèn Felip.

 64v Divendres, a XX. En aquest die foren celebrades 
les exèquies de la sereníssima senyora reyna 
dona Elisabet, nostra senyora, de gloriosa me-
mòria, en la Seu de Barchinona. Féu solemnís-
sim sermó lo reverend mestre Guillem Serra, 
bisbe de Bona, del orde de san Francesch.

Diumenge, a XXII. En aquest die tornà en Gerò-
nym Peyró de la col·lecta de la taula de Bar-
chinona.

Dimarts, a XXIIII. Fins en aquest die sie feta cau-
tela a·n Miquel Salines e Joan Argimir, com los 
senyors deputats se retenguen deliberació so-
bre la paga fahedora fins a III de janer, 1505, 
que tornaren.

Dimecres, a XXV. Festum Nativitatis Domini.

 65r Dimarts, a XXXI. Salines.

 65v Janer, M D V

Dimecres, lo primer. Festum Circumcisionis.

Divendres, a III. En aquest die fon pres micer 
Franch per los inquisidors. En aquest die torna-
ren en Salines e n’Argimir de la col·lecta dels sa-
frans.

Diluns, a VI. Festum Epifanie.

 66v Dijous, a XVI. En aquest die tornà en Barchi-
nona mossèn Felip de Ferrera. 29, tornà.

a. a continuació ratllat mossèn Joan.
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 67r Dimecres, a XXII. En aquest die partí de Barchi-
nona mossèn Cescomes.

Dijous, a XXIII. En aquest die partí mossèn 
Jaume Traginer, oÿdor, per sos fets.

 68v Febrer, 1505

Dimecres, a XII. En aquest die tornà en Barchi-
nona mossèn Sescomes, oÿdor.

 69r Dijous, a XIII. En aquest die foren fetes solem-
nes exèquies al reverend senyor bisbe de 
Barchinona, trahent-lo del palau episcopal, 
hon lo havien tengut ab la acostumada solem-
nitat quatre dies, e per Sant Jaume, Regomir e 
carrer Ampla, e tota la volta de la professó de 
Corpus. Anaren los honorables consellers de 
Barchinona ab lo dol, los deputats se’n anaren 
a la Seu e assentaren-se devant lo altar major, a 
la par del Evangeli; e, venint los consellers, se 
volgueren assentar en dit loch, recusant de seu-
re en los banchs posats a la part de la sacristia, 
hon se acostumaven de seure en totes le altres 
exèquies, axí de reys com de particulars. E los 
deputats no volgueren mudar de loch, de què 
se seguí entre ells molta altercació. E per quant 
lo offici ere procehit tant avant que lo sermó 
ere ja propinque, fon pres spedient que axí los 
deputats com los consellers anassen al cor per 
oyr lo sermó, stant cada uns a sa part, e que, 
stant allí, se acabàs lo offici divinal.

 70v Març, M D V

Dimecres, a V. En aquest die partí don Joffre de 
Cruÿlles, deputat, per anar pagar lo sou.

 71r Divendres, a VII. En aquest die entrà en la Rota 
micer Hierònim Coll.

Dissapte, a VIII. En aquest die jurà com advocat 
micer Onofre Salgueda, creat per renunciació 
de micer Luýs, son germà.

Diluns, a X. En aquest die partí lo senyor arca-
bisbe per sos fets.

 72r Dimecres, a XVIIII. En aquest die tornà lo dit 
noble don Jofre de Cruÿlles de fer les mostres 
de les gents d’armes.

Divendres, a XXI. En aquest die partí mossèn 
Cescomes, oÿdor, per so< t >s fets propris.

 72v Dissapte, a XXVIIII. En aquest die tornà mossèn 
Jacme Traginer.
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Divendres, a XI. En aquest die partí don Jofre 
de Cruÿlles, qui anà per a pagar lo sou.

Digmenge, a XIII. En aquest dia tornà lo dit 
mossèn Cruÿlles.

 74r Dimarts, a XV. En aquest dia tornà lo dit mos-
sèn Cescomes.

 74v Divendres, a XXV. En aquest dia partí mossèn 
Jaume Traginer, oÿdor, per anar a Perpinyà, 
per un fill seu quia stà malalt.

 75r Dissapte, a XXVI. En aquest dia partí mossèn 
Cruÿller, deputat, qui anà a la sua torra.

Dilluns, a XXVIII. En aquest dia, de matí, tornà 
lo dit mossèn Cruÿlles. En aquest mateix dia de 
dilluns, a vespra, se’n tornà lo dit mossèn 
Cruÿlles a la sua torra.

Dimecres, a XXX. En aquest dia, de matí, tornà 
lo dit mossèn Cruÿlles de la torra. E lo mateix 
dia, al vespra, se’n tornà.

 75v Maig del any mil D V

Divendres, a II. En aquest dia, de matí, tornà 
en consistori lo dit don Jofre.

Dissapte, a III. En aquest dia, deprés dinar, anà 
lo dit don Jofre a la sua torra.

Dilluns, a V. En aquest dia, de matí, tornà en 
consistori lo dit don Jofre, de la sua torra.

 76r Dissapte, a X. En aquest die partí per sos fets 
mossèn Cescomes, oÿdor.

 76v Dissapte, a XVII. En aquest die jurà micer Do-
mingo Bofill en assessor e advocat del General.

Diumenge, a XVIII. En aquest die tornà mossèn 
Traginer de sa casa.

 77r Dimecres, a XXI. Tornà mossèn Sescomes, 
oÿdor.

Dijous, a XXII. Corpus Christi.

Dissapte, a XXIIII. En aquest die partí don Joffre 
per a la torre, deprés dinar.

 77v Diluns, a XXVI. En aquest die tornà de la torre 
don Joffre, de matí.

a. a continuació ratllat stava.

Dimarts, a XXVII. En aquest die partí de Barchi-
nona mossèn Felip de Ferrera per sos fets.

Divendres, a XXX. En aquest die partí per a la 
tor re don Joffre de Cruÿllesa.

 78r Juny, M D V

Dimarts, a III. Aquest die tornà don Jofre de 
Cruÿlles, deputat, de la torre.

Dissapte, a VII. En aquest die, deprés dinar, 
partí don Joffre per a la torre.

 78v Diluns, a VIIII. En aquest die, de matí, tornà 
don Joffre.

Dimarts, a X. [En] aquest die, deprés dinar, 
partí don Joffre de la torre.

Dimecres, a XI. Sant Bernabé. En aquest die 
tornà mossèn Felip de Ferrera.

Dijous, a XII. En aquest die tornà de la torre, de 
matí, don Jofre [e] se’n tornà lo deprés dinar.

Divendres, a XIII. Sant Antoni de Pàdua.

 79r Diluns, a XVI. En aquest die tornà don Jofre, de 
matí, de la torre.

 79v Divendres, a XX. En aquest die partí per sos fets 
mossèn Sescomes, oÿdor.

 80v Juliol, M D V

Dimecres, a II. En aquest die partí mossèn Felip 
de Ferrera [per] anar a pagar lo sou.

 81v Dimecres, a XVI. Ací acaben los XV dies del sou 
de mossèn Felip.

 82v Dijous, a XXXI. En aquest die tornà mossèn 
Cescomes, oÿdor.

 83r Agost, M D Vb

Diumenge, a III. En aquest die tornà mossèn 
Felip de Ferrera.

 84r Dimarts, a XII. En aquest die partí mossèn Ses-
comes, oÿdor, per sos fets.

Dimecres, a XIII. En aquest die partí mossèn Fe-
lip de Ferrera, deputat, per sos fets.

a. en l’assentament corresponent a dissabte, dia XXXI, es lle-
geix ratllat En aquest die partí don Jofre de Cruÿlles per a la 
torre.
b. en l’assentament corresponent a dijous, dia I, es llegeix rat-
llat En aquest dia tornà mossèn Cescomes, oÿdor.
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Felip de Ferrera.

 84v Divendres, a XXII. En aquest die vench nova, ab 
un barco que venie de Màlega, com don Ra-
mon de Cardona, capità de les galeres del se-
nyor rey, havie preses tres galiotes de moros en 
aquelles mars, en què eren los millors patrons e 
pilots que los moros tenguessen en Àfrica per 
les terres e marines de part daçà.

 85r Diumenge, a XXIIII. En aquest die tornà mos-
sèn Sescomes.

Dijous, a XXVIII. En aquest die partí lo senyor 
don Jofre per anar pagar lo sou de la gent de 
guerra.

 86v Setembre, M D V

Dijous, a XI. En aquest die complen los XV dies 
del sou.

 87r Dimecres, a XVII. En aquest die tornà don Jofre 
de Cruÿlles de pagar la gent d’armes.

Divendres, a XVIIII. En aquest dia partí mossèn 
Cescomes, oÿdor, per sos fets propris.

Diluns, a XXII. En aquest die partí de Barchino-
na per sos fets mossèn Felip de Ferrera.

 87v Divendres, a XXVI. Aquest die tornà mossèn Fe-
lip de Ferrera, deputat.

Dissapte, a XXVII. En aquest die partí de Barchi-
nona lo senyor castellàa de Amposta, loctinent 
general.

 88r Octubre, M D V

Dijous, a II. En aquest die partí Joan Soldevila, 
porter.

Dissapte, a IIII. En aquest die vench nova, per 
via de València, que la armada de mar de la 
majestat del senyor rey havie pres lo castell e 
vila de Massalquivir, a XVI del mes de se -
tembre.

Diluns, a VI. En aquest die acabà la Audiència 
Reyal per la partida del senyor loctinent gene-
ral, qui és exit de Cathalunya.

 88v Dimecres, a VIII. En aquest die fon rebuda letra 
del senyor rey, avisant com lo seu reyal exèrcit 
havie pres terra en Àfrica, contrestant-hi gran 
multitut de moros, a X de setembre passat; e a 

a. castellà interlineat, damunt de duch de Luna ratllat.

XIII de dit fon pres per dit exèrcit la vila e forta-
lesa de Marcequebir, qui és la clau e lo millor 
port de tota Àfrica.

Diumenge, a XII. En aquest die tornà Joan Sol-
devilaa.

 89v Diumenge, a XVIIII. En aquest die, en la villa de 
Bles, en lo regne de França, en presència dels 
christianíssimos rey e reyna de França, lo spec-
table comte de Cifuentes, procurador de la ma-
jestat del rey nostre senyor, sposà la sereníssima 
senyora dona Jermana de Narbona e de Foix, 
nostra reyna.

Dimarts, a XXI. En aquest die tornà micer Nofre 
Salgueda, advocat. En aquest die partiren en 
Ram e en Boffill per a la col·lecta dels safrans.

Dijous, a XXIII. En aquest die tornà mossèn Ces-
comes, oÿdor.

Divendresb, a XXIIII. En aquest die partí micer 
Nofre Salgueda, advocat, per a Monblanch. En 
aquest die tornà jurar micer Felip de Ferrera 
per advocat.

 90r Dimecres, a XXVIIII. En aquest die partí mossèn 
Jacme Traginer per sos fets. En aquest die partí 
en Pere Olzina, porter, per lo fet dels fogatges. 
En aquest die tornà micer Noffre Salgueda, ad-
vocat.

 90v Noembre, M D V

Dimecres, a V. En aquest die fon publicada la 
crida en la present ciutat de la pau e confederació 
de la majestat del rey nostre senyor e sos succes-
sors ab los rey e dalfí de França e llurs successors, 
ab gran alegria e jubilació, com axí ne scrigués sa 
altesa. E scrigué als senyors deputats del matri-
moni fet ente sa majestat e la sereníssima dona 
Ermana de Foix e de Narbona.

 91v Dijous, XIII. En aquest die tornà lo il·lustre se-
nyor loctinent general en Barchinona, venint 
de Aragó e de les bodes de son fill ab la filla del 
il·lustre senyor duch de Cardona. Lo die matex 
tornà Pere Olzina, porter, de Ampurdà.

Dissabte, XV. En aquest die tornà lo reverendís-
simo senyor arcabisbe de Tarragona, deputatc.

 92v Dijous, XXVII. En aquest die reeberen los se-
nyors deputats e tres persones la provisió ab què 
lo senyor rey declare deure’s pagar lo mig sou  

a. en l’assentament corresponent a dilluns, dia XIII, es llegeix 
ratllat En aquest die jurà micer Felip de Ferrera per advocat.
b. Divendres interlineat, damunt de Dijous ratllat.
c. en l’assentament corresponent a dijous, dia XX, es llegeix 
ratllat En aquest die arribà als senyors deputats e tres perso-
nes la íntima que ab la reyal provisió lo senyor rey declare 
deure’s pagar a la gent del servey mig sou. E lo matex die fon 
despachat correu propri al senyor duch de Cardona ab còpia 
auctèntica de la reyal provisió.
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matex die fon tramès correu propri al il·lustre 
senyor duch de Cardona ab còpia auctèntica de 
dita provisió.

Divendres, XXVIII. En aquest die féu lo dit se-
nyor duch les letres per als capitans sobre la 
paga del mig sou, trametent-les aba lo matex 
correu.

Diumenge, XXX. En aquest die, que fon la festa 
del beneventurat apòstol sant Andreu, foren 
extrets consellers de la ciutat de Barchinona 
mossèn Francesch Marquet, mossèn Joan Be-
net Ros, mossèn Francesch de Junyent, Balte-
sar Romaguera, mercader, mossèn Andreu 
Castera, cirurgià.

 93r Deembre, M D V

Diluns, lo primer. En aquest die los senyors de-
putats e tres persones reeberen lo correu del 
senyor duch de Cardona, ab les letres per als 
capitans de la gent, perquè la mostra e lo paga-
ment del mig sou se fes en Gerona per a V de 
deembre. Però, per ésser lo temps curt per los 
de Rosselló, scrigueren als capitans que fossen 
en Gerona per al vuytèn dia de deembre.

 93v Diumenge, a VII. En aquest die partí mossèn 
Felip, deputat, per anar a pagar lo soub.

Diluns, a VIII. En aquest die tornà mossèn Jac-
me Traginer, oÿdor, de sa casa.

 94v Diumenge, a XXI. Assí acaben los XV dies del 
sou de mossèn Felip.

Dimarts, a XXIII. En aquest die partí de Barchi-
nona mossèn Sescomes per sos fets.

 95r Dijous, XXV. Nadal. En aquest die tornaren de 
la col·lecta del saffrà Francesch Ram e Francí 
Boffill.

 95v Janer, M D VI

Dijous, lo primer. Circumcisio Domini.

Diluns, a V. En aquest die tornà mossèn Felip 
de Ferrera, deputat.

 96r Diluns, a XII. En aquest die partí micer Lonch 
per anar a la cort del senyor rey e per aturar allí.

a. ab interlineat.
b. a continuació ratllat En aquest die tornà de Perpinyà 
mossèn Jacme Traginer, oÿdor.
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 99r Febrer, M D VI

Divendresa, a VI. En aquest die tornà mossèn 
Sescomes, oÿdor de comptes.

 99v Dimecres, a XI. En aquest die anà a la torre don 
Joffre.

Dijous, a XII. Sancta Eulàlia.

 100r Divendres, a XIII. En aquest die tornà de la tor-
re don Joffre.

Dissapte, a XIIII. En aquest die partí per a la tor-
re don Joffre.

Diluns, a XVI. En aquest die tornà don Joffre de 
la torre.

Dimarts, a XVII. En aquest dia partí lo dit don 
Jofre per anar a la torra.

Dimecres, a XVIII. En aquest die partí mossèn 
Jacme Traginer per sos fets.

 100v Divendres, a XX. En aquest dia tornà don Jofre 
de la torra.

 101r Divendres, a XXVII. En aquest dia partí don Jo-
fre la volta de Gerona e Figueres per pagar lo 
sou a la gent d’armes.

 101v Març, any mil D VI

Dijous, a V. En aquest die jurà micer Luýs Sal-
gueda per hu dels vuyt de la Rota.

Divendres, a VI. En aquest dia tornà don Jofre 
de pagar lo sou.

 102r Dimecres, a XI. En aquest dia partí don Jofre 
per anar a la vila de Golada, per pagar lo sou.

 102v Dissapte, a XIIII. En aquest die tornà lo senyor 
don Jofre de Cruÿlles de pendre la monstra de 
la gent d’armes de la vila de Golada.

Dimecres, a XVIII. En aquest die, segons les le-
tres rebudes de la cort del senyor rey, sa altesa 
féu bodes en la vila de Duenyas, del regne de 
Castella, ab la sereníssima senyora reyna dona 
Germana de Foix. Nostre Senyor Déub los do 
la sua gràcia.

 103r Divendres, a XX. En aquest die tornà mossèn 
Jaume Traginer, oÿdor, venint de casa sua.

a. Divendres interlineat, damunt de Dijous ratllat.
b. Déu interlineat.
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fre de Cruÿlles, deputat militar, e mossèn Felip 
de Ferrera, deputat reyal, per anar a la cort del 
senyor rey, per la festa de les bodes de sa ma-
jestat.

 106r Abril, M D VI

Dimecres, a XXVIIIIo. En aquest die tornà en 
Bernat Morera, porter, tornant per malaltia del 
camp de Castella, a hon anave ab los senyors de-
putats.

 106v Maig, M D VI

 107v Diumenge, a XVII. Tornaren los senyors don 
Joffre e mossèn Felip de Ferrera en Barchino-
na. En aquest die tornaren de la cort de la ma-
jestat del senyor rey los noble e magnífichs se-
nyors don Joffre de Cruÿlles e mossèn Felip de 
Fer r(er)a, deputats, hon eren anats per les be-
neventurades bodes de la dita majestat ab la se-
reníssima senyora reyna dona Jermana, nostra 
senyora. E és haguda relació com los dits se-
nyors deputats foren rebuts ab gran honor e 
amor de ses alteses, qui manaren e ordonaren la 
forma de llur entrada en la vila de Valladolit ab 
les masses altes e porters devant. Isqueren a llur 
recepció los senyors almirant de Castella, lo co-
nestable de Castella.

 109v Juny, (M D VI)

Diluns, XV. Los senyors deputats han remès al 
jurament de Jaume Ferrer la partida sua per 
anar per lo negoci de les canamasseries, e ha ju-
rat partí en aquest die.

Dijous, XVIII. En aquest die partí an Pere Al-
zina, porter, per a Agramunt y per Cardona, 
per portar presos los cullidors del fogatge de 
dits lochs.

 110r Dimenge, aa XXI. En aquest die partí en Francí 
Bofill per anar per lo fet de les canamasseries. 
En lo matex jorn partí Pere Perellada, e axí ho 
ha jurat ab voluntat dels senyors deputats qui li 
han remès dit jurament.

Dijous, XXVob. En aquest die tornà en Pere Al-
zina, porter, dels loch(s) de Agramunt y Car-

a. a XXI interlineat, damunt de XVIIII ratllat.
b. Vo interlineat, damunt de IIII ratllat.

dona, hont ere stat tramès per los senyors depu-
tats e tres persones, per portar presos los culli- 
dors de dits lochs.

 111r Juliola, M D VI

Divendres, a III. En aquest die partí mossèn Fe-
lip de Ferrera per a Figueres, a les mostres.

 111v Dissapte, a XI. En aquest die tornà mossèn Fe-
lip de Ferrera de les monstres d’Ampurdà.

Dilluns, a XIII. En aquest die partí mossèn Felip 
per fer les mostres a Golada.

 112r Divendres, a XVII. En aquest die tornà mossèn 
Felip de Golada.

 112v Dimecres, a XXII. En aquest die de sancta Mag-
delena forent trets per deputats lo reverend 
mossèn Luýs Dezplà, ardiaca major de Barchi-
nona, mossèn Guillem Pere Dusay e mossèn 
Johan Ballaró. E oÿdors, mossèn Francí Vila-
rasa, canonge de Elna, mossèn Francesch de 
Calders, donzell, e mossèn Valentí Gibert, ciu-
tedà de Barchinona.

Dijous, a XXIII. En aquest die partí en Johan 
Soldevila, porter, per a la vila de Perpinyà e ciu-
tat de Elna, per portar la letra a mossèn Johan 
Ballaró, deputat, e a mossèn Francesch Vila- 
rasa, de Elna, oÿdor de comptant, portant-lus 
la nova de la extracció de ells feta. En aquest die 
partí en Pere Alzina, porter de la Deputació, 
per portar la letra a mossèn Francesch Caldes, 
donzell, en lo loch de Sancta Fe domiciliat, no-
tificant-li com lo havien tret lo die de senta 
Maddalena per hoÿdor de comptes del present 
trienni.

 113r Dimarts, a XXVIII. En aquest die tornà an Pere 
Alzina, porter, de portar la letra a mossèn Fran-
cesch Caldes, notificant-li com lo havien tret lo 
die de sancta Magdalena en hoÿdor de comptes 
del present trienni.

Divendres, a XXXI. En aquest die tornà en Johan 
Soldevila, porter, de la ciutat de Elna e vila de 
Perpinyà per portar la letra a mossèn Joan Ba-
llaró, deputat, e a mossèn Francesch Vila-rasa, 
oÿdor de comptes.

a. a continuació ratllat maig.
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[1506 ] 1506-1509
DIETARI NÚMERO 12

Folis 1r-90v

al Born e la volta de la professó fins a la Seu, 
hon descavalcaren, e aprés per la plaça de Sant 
Jaume e Regomir anaren a la posada del reve-
rend bisbe de Urgell, hon posaven.

 3r Divendres, a XIIII. En aquest die arribà micer 
Alfonso de Cavalleria, vici-canceller, en Bar-
chinona.

 3v Divendres, XXI. En aquest die jurà per advocat 
micer Felip de Ferrera.

 4v Setembre, M D VI

Divendres, a IIII. En aquest die partiren de la 
present ciutat, per mar, les majestats del rey e 
reyna nosotres senyors, ab X galeres y quatre 
fustes de rems per al realme de Nàpols, acom-
panyats de moltes naus grosses, barxes y altres 
fustes de gàbia en gran nombre, en les quals 
anaven duchs, comtes y molts hòmens de títol 
y gentils hòmens. Plàcia a Nostre Senyor los do 
bon vitge.

 5v Diluns, a XIIII. En aquest die partí mossèn Ba-
lleró, deputat, per anar a Golada, per pendre les 
mostres.

Dimarts, a XV. En aquest die partí mossèn 
Francí de Caldes, oÿdor, per anar a sa casa.

Dimecres, a XVI. Quatre trempes.

Divendres, a XVIII. En aquest die tornà mossèn 
Balleró de Gualada, de pendre les mostres de la 
gent d’armes.

 6r Dissapte, a XVIIII. En aquest dia partí lo senyor 
ardiacha, deputat, per anar a Lella.

Diluns, a XXI. Sant Mateu. Aquest die partí 
mossèn Balleró, deputat, per a Figueres, per 
pendre la monstra de la gent d’armes a Am-
purdà.

 1r Jhesuschristus
Existente scriba majore Jacobo Ferrer.

 2r Agost, M D VI

Dissapte, lo primer. En aquest die juraren los 
reverend a magnífichs senyors mossèn Luýs 
Dezplà, ardiaca major de Barchinona, mossèn 
Guillem Pere Dusay, cavaller, mossèn Joan  
Ballaró, burgès de Perpinyà, deputats; micer 
Francesch Vila-rasa, mossèn Francesch de Cal-
des e mossèn Valentí Gibert, ciutadà de Barchi-
nona, oÿdors de comptes del General.

Diumenge, a II. En aquest die tornà en Francí 
Bofill, qui ere anat per los fets de la canamasse-
ria. Lo matex die tornà en Pere Perellada, e axí 
ho ha jurat de volunt at dels senyors deputats. 
Ere anat per lo matex càrrech, ultra lo càrrech 
de sobrecullidor.

 2v Divendres, a VII. En aquest die partí [per] al 
senyor rey, qui ere a Molín de Reig, tramès per 
los senyors deputats a sa altesa, mossèn Bertran 
Boscà e ab ell en Bernat Morera, porter.

Dissapte, a VIII. En aquest die tornà lo dit 
mossèn Boscà ab lo dit Morera. En aquest die 
arribà la majestat del senyor rey ab la serenís-
sima senyora reyna dona Germana, muller sua, 
venint de Castella e Aragó, en lo monastir de 
Valldonzella. Foren fetes en la nit solemnes 
alimares per tota la ciutat e per les torres de les 
faldes de Barchinona. En lo matex die tornà 
Jacme Fer rer, sobrecullidor, del negoci de la 
canamasseria, e axí ho ha jurat per deliberació 
dels senyors deputats, qui li han remès lo ju-
rament.

Dimecres, a XII. En aquest die entraren en Bar-
chinona, ab molt triumpho, les dites reyals ma-
jestats dels senyors rey e reyna ab pali; e fon fet 
cadafal en la plaça de Framenors, e aprés tiraren 
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[1507 ]Dimecres, a XXIII. Santa Tecla.

Dijous, a XXIII. En aquest dia tornà lo senyor ar-
diacha de Lella.

 7r Octubre, M D VI

Dijous, lo primer. En aquest die tornà micer 
Albanell del pagament de la gent d’armes 
d’Ampurdà.

Diluns, a V. En aquest die partiren en Ffran-
cesch Sala, receptor de les bolles, e en Jacme 
Lombard, notari, ajudant, per cercar fraus e 
pendre juraments e seguretats dels cullidors  
e sastres de les taules de la col·lecta de Barchi-
nona.

 7v Dimecres, a VII. En aquest die tornà mossèn 
Joan Balleró, deputat, que ere anat per pagar lo 
sou. Fa notar que stech per sos fets los dies que 
ha stat més que micer Albanell, qui tornà lo pri-
mer del present.

Diumenge, a XI. En aquest die tornaren en 
Ffrancí Solà, receptor, e Jaume Lombard, no-
tari, de fer la serca de la col·lecta de les taules.

 8v Dijous, a XXII. En aquest die partiren per als sa-
frans en Francí Ram e Joan Tomàs.

Diumenge, a XXV. En aquest die tornà mossèn 
Francesch de Caldes de sa casa.

 9r Dimecres, a XXVIII. En aquest die partí per a sa 
casa mossèn Francesch Vila-rasa, oÿdor.

 13v Deembre, M D VI

Diluns, a XXI. En aquest die partí mossèn Ffran-
cesch de Caldes [per] a sa casa.

Divendres, a XXV. Nadal.

 14r Dimecres, a XXX. En aquest die tornaren dels 
saffrans Francí Ram e Joan Tomàs.

 16v Janer, M D VII

Divendres, a XXVII. En aquest die tornà mossèn 
Ffrancesch de Caldes de sa terra.

 18v Febrer, M D VII

Dissapte, a XX. En aquest die tornà mossèn 
Francesch Vila-rasa, oÿdor de compte, de casa 
sua.

 19r Dijous, a XXV. Aquest die fonch atorgada licèn-
cia a micer Domingo Bofill, advocat del Gene-

1507

ral, per a temps de dos mesos segons forma del 
capítol. En aquest die se féu la mutuació del 
consistori per la peste, però que hi havie haver 
consistori fins diluns, primer de març. E porro-
garen fins lo primer de maig per a Lella; si no 
ere sana, per a Materó al quart die e, si no hi ha-
via sanitat, que fossen a Sabadell.

 19v Març, M D VII

Dilluns, lo primer. En aquest die se tengué lo 
consistori per virtut de la deliberació feta a XXV 
de febrer, e de huy avant cadahú fon licenciat 
de anar-se’n.

 22r Abril, M D VII

Diumenge, a IIII. Lo die de Pascua de Resu-
recció.

 22v Diluns, a XII. Per aquest die ere porrogada la 
audiència per lo senyor duch, loctinent gene-
ral, per a Balaguer.

 23r Dimarts, a XIII. En aquest dia passà d’esta vida, 
en la vila de Montblanch, micer Luýs Salgueda, 
hun dels huyt doctors de la Rota o Consell 
Real.

 24v Maig, M D VII

Diumenge, a II. En aquest die, segona de maig, 
que és lo termini ad quem de la porrogació feta 
de la mutació del consistori per Alella per causa 
de la peste. E no s’i troba dit die ningun depu-
tat ni oïdor, sinó lo deputat ecclesiàstich.

Diluns, a III. Sancta Creu.

Dimarts, a IIII. En aquest dia se congregaren lo 
senyor ardiaca, mossèn Guillem Pere Durall, 
deputats, e mossèn Ffrancesch de Caldes, e 
mossèn Valentí Gibert, oÿdors de comptes, en 
lo loch de Alella, a hon se continuà lo consis-
tori, en lo qual foren presents micer Felip de 
Ferrera, altre dels advocats ordinaris del Gene-
ral, mossèn Bertran Boscà, racional, mossèn 
Jacme Ferrer, scrivà major, Joan Vilana e Joan 
Canyelles, notarisb, e Pere Alzina e Joan Solde-
vila, porters. E lo matex die se féu deliberació 
de mudar lo consistori fins al primer de juliol 
primervinent, per ajustar-se en lo loch de Ale-
lla, si serà sà, o Materó, o Sabadell, o Sant Cu-
gat de Vallès, si seran sans, o elegir loch sà hon 
puguen habitar.

a. segon de maig interlineat.
b. notaris interlineat.
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[1507 ]  29v Juliol, M D VII

Dijous, lo primer. En aquest dia los senyors de-
putats, ço és, lo senyor ardiaca e mossèn Gui-
llem Pere Durall, e mossèn Ffrancesch de Cal-
des e Valentí Gibert, oÿdors, se ajustaren en la 
vila de Sabadell, a hon ere prorogat lo consis-
tori de Alella, en lo qual foren presents micer 
Felip de Ferr(er)a, advocat, mossèn Bertran 
Boscà, racional, mossèn Guillem Ramon Soler, 
mossèn Fuster, mossèn Joan Steve, Joan Vi-
lana, Joan Canyelles e los dosa porters. E per 
quant fonch trobat que Sabadell no ere vila ni 
loch real e, per consegüent, segons lo capítol de 
Cort, lo consistori no·s podie continuar en dita 
vila, per çob prorogaren lo dit consistori per al 
monestir de Sanct Hierònim de la Vall de 
Ebron, per al dissapte propsegüent, que comp-
tàvem III de dit mes.

Dissapte, a III. En aquest die foren presents en 
lo dit monestir de Sanct Hierònim tots los de-
muntdits deputats e altres. E lo mateix, per les 
causes e rahons contengudes en la delliberació 
d’aquén feta, prorogaren lo consistori de la De-
putació a Manresa, per a XV del present mes.

 30v Dimecres, a XIIII. En aquest die lo rey nostre 
senyor e la senyora reyna, venints del realme de 
Nàpols ab XIIII galeres, passaren a la vela a la 
plage de Barchinona, a les X hores, ans de mig-
die. E los consellers, qui ja havien armada una 
galera, anaren a parlar ab sa altesa; e, per ésser 
lo temps de morts en ciutat, no entraren en la 
galera, sinó que lo senyor rey se féu a la popa e 
de aquí parlaren.

Dijous, a XV. En aquest die, que és lo termini 
ad quem de la prorogació feta de la mutació del 
consistori per a Manresa, se congregaren en la 
dita ciutat tots los tres deputats e los oÿdors 
militar e reyal, e començaren tenir consistori en 
casa del senyor artiaca, hon fon present en Joan 
Canyelles, notari, intervenint-hi per mossèn 
Jacme Ferrer.

Divendres, a XVI. En aquest die començaren a 
fer dir la missa per lo consistori en lo monestir 
de prehicadors de Manresa, e començaren tenir 
lo consistori en lo capítol del dit monestir.

Dissapte, a XVII. Aquest die arribà Bernat Mo-
rera a Manresa, ab lo bací d’argent per fer la 
extracció de oÿdor e per ensacular.

 31r Dilluns, a XVIIIIo. Aquest die se’n tornà en Ber-

a. dos interlineat, damunt de tres ratllat.
b. a continuació ratllat continuaren.

nat Morera a Barchinona. En aquest die arribà 
micer Felip de Ferrera, advocat, en Manresa.

Dimecres, a XXI. Aquest die se’n anà micer Fe-
lip a sa casa, ab licència, per sos fets.

Divendres, a XXIII. Aquest die se’n anà mossèn 
Durall, deputat, per a Barchinona, per sos fets. 
Aquest dia fonch provehit en Joan Canyelles, 
notari, del offici de hu dels ajudants ordinaris 
de la scrivania major de la Deputació. E dit die 
prestà lo acostumat jurament e homenatge en 
poder d’en Pere Alzina, porter.

Dissapte, a XXIIII. Aquest die partí mossèn Gi-
bert, oÿdor, per a sa casa.

 31v Diumenge, a XXV. En aquest die tornà mossèn 
Durall. En aquest die tornà mossèn Guillem 
Pere Durall, deputat, de sa casa.

Dilluns, a XXVI. En aquest die tornà mossèn Gi-
bert de sa casa.

Dimarç, a XXVII. En aquest die tornà micer Fe-
lip de Ferrera, advocat de la Deputació,

Divendres, a XXX. Aquest die partí Bernat Mo-
rera, porter, de Barchinona [a] portar la nova a 
mossèn Sanctmartí, qui ere exit per oÿdor.

 32r Agost, mil D VII
Dilluns, a II. Aquest die partí de Manresa mos-
sèn Durall, diputat, ab licència del consistori, 
per a sa casa. Dit die partí mossèna Gibert, 
oÿdor, per sa casa e ab licència del dit con-
sistori.

Dimarç, a III. Aquest die tornà alb consistori 
Bernat Morera, qui havie portada la nova a 
mossèn Sanctmartí, qui ere a Ropià.

Dimecres, a IIII. En aquest die fonch feta extra-
cció del magnífich mossèn Antoni Codó en 
oÿdor de comptes del General.

Dijous, a V. Aquest die partí en Bernat Morera 
perc Barchinona, ab letres dirigides a mossèn 
Anthoni Codó, canonge de Barchinona, notifi-
cant-li la extracció feta de ell en oÿdor de comp-
tes. Aquest die fonch tramès en March Nadal a 
Tarragona, ab letres dirigides al deputat local, 
per quant se deya que lo dit mossèn Codó ere 
en dita ciutat, perquè li notificàs dita extracció; 
e, si·s trobave que no fos present en lo Princi-
pat, que·n reebés informació.

a. a continuació ratllat mossèn.
b. al consistori interlineat.
c. per Barchinona interlineat.
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[1508 ] 32v Dissapte, a VII. Aquest die tornà Bernat Mo-
rera, porter, de Barchinona, hon ere anat per 
in timar [a] mossèn Codó la extracció.

Dilluns, a VIIIIo. Aquest die se’n partí Bernat 
Morera de Manresa per a Barchinona.

Dimarç, a X. En aquest die arribà a Barchinona 
Bernat Morera, porter.

Dimecres, a XI. Aquest dia jurà lo magnífich 
mossèn Anthoni Codó, oÿdor de comptes.

Dijous, a XII. Aquesta jornada prorogaren lo 
consistori los senyors deputats per a Barchino-
na, pus tenien nova que per gràcia de Nostre 
Senyor hi havie bona sanitat, a XXIII de agost 
present. 

 32 Diumenge, a XV. Aquest die partí en Pere Al-
sina de Barchinona per a Manresa, per signar 
dos albarans del senyor ardiaca, deputat, qui 
ere en dita ciutat.

Dilluns, a XVI. Aquest die tornà dit Pere Alzina.

 32 Diluns, a XXIII. Aquest die jurà en Tomàs Port 
per lo offici de què és provehit en lo archiu. 
Aquest die los senyors deputats continuaren lo 
consistori en la casa de la Deputació en Barchi-
nona, hont foren presents los senyors tres de-
putats e dos oÿdors de comptes, ço és, lo eccle-
siàstich e lo real, absent lo militar, e micer Felip 
de Ferrera, assessor e advocat ordinari.

 33v Setembre, M D VII

Dimecres, I. Aquest dia partí lo magnífich mos-
sèn Balleró, deputat, per a Perpinyà, per sos 
fets.

 34r Diluns, a VI. En aquest die tornà micer Bofill, 
advocat.

Dimarts, a VII. En aquest die partí de Tarrago-
na micer Coll, de Tarragona, ab les galeres.

Dissapte, a XI. En aquest die micer Pere Boix, 
doctor en cascun dret, per absència de micer 
Hierònym Coll, jurà e prestà lo acostumat sa-
grament e homenatge en poder del senyor go-
vernador, e oÿda sentència de excomunicació 
per hu dels vuyts doctors de la Real Audiència.

 35r Dijous, a XXIII. Tornà mossèn Caldes, oÿdor, a 
XXIII de setembre.

 35v Dimarts, a XXVIII. En aquest die se’n anà mos-
sèn Caldes, oÿdor< s >.

bisr

bisv
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 36r Octubre, M D VII

Dimarts, a V. En aquest die entrà e jurà en 
Barchinona lo spectable don Jaume de Luna, 
loctinent general del senyor rey.

 37r Dissapte, a XVI. Aquest die tornà mossèn Joan 
Balleró.

 39r Noembre, M D VII

Diluns, a VIII. En aquest die partí Francí Ram e 
Argimir per la cerca dels saffrans.

 40v Dijous, XXV. En aquest die tornà mossèn Cal-
des de sa casa.

Dimarts, XXX. En aquest die foren fets conse-
llers per extracció de les boças, en Barchi- 
nona, mossèn Dionís Miquel, mossèn Gui- 
llem Ramon Dezsoler, mossèn Joanot To- 
rrent, ciutadans, Joan Riba, mercader, Luýs 
Mir, notari.

 41r Deembre, M D VII

Dimecres, lo primer. En aquest die jurà micer 
Albanell per advocat.

 42v Diumenge, a XVIIII. Aquest die partí mossèn 
Anthoni Codó per sos fets.

Dijous, a XXIII. En aquest die partí mossèn Cal-
des, oÿdor, per anar a sa casa.

Divendres, a XXIIII. En aquest die tornaren de 
la cerca del saffrà en Francí Ram e Joan Arge-
mir.

Dissapte, a XXV. Nativitas Domini.

 43r Dimarts, a XXVIII. Aquest die tornà mossèn An-
toni Codó.

 43v Janer, M D VIII

Dissapte, lo primer. En aquest die jurà micer 
Domingo Boffill, hu dels vuyt del Reyal  
Consell.

Dimarts, a IIII. En aquest die trobe ere present 
mossèn Caldes, oÿdor.

 45v Dijousa, a XXVII. Per certificació ab una cè -
dula feta e sotescrita per mossèn Pere Be - 
lloch, scrivà del senyor rey, és notat que lo 
magnífich micer Joan de Gualbes, hu dels  
vuyt del Consell Reyal, partí de la present  

a. Dijous interlineat, damunt de Dissapte ratllat.
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[1508 ] ciutat en aquest die de XXVII de janer, M D VIII, e 
tornà a XIIII de abril del matex any.

 46r Febrer, M D VIII

Dimecresa, a II. Nostra Dona.

Divendresb, a IIII. En aquest die fon donada 
possessió a·n Antoni Caldes, porter, Joanot 
Sporsa, guarda, Joan Scanelles, guarda.

 46v Dissapte, a XII. Sancta Eulàlia.

 47v Diluns, a XXI. En aquest die partí mossèn Anto-
ni Codó per sos fets.

Dijous, a XXIIII. Sanct Macià.

 48r Diluns, a XXVIII. En aquest die tornà mossèn 
Codó.

 48v Març, M D VIII

Dimecres, lo primer. En aquest die jurà lo se-
nyor governador de Cathalunya.

 49r Dimarts, a VII. Sanct Tomàs de Aquí.

Diumenge< s >, a XII. Sanct Gregori.

 50v Dissapte, a XXV. La Anunciació de la gloriosa 
Verge Maria.

 51r Abril, M D VIII

Dimarts, a IIII. Sanct Ambròs.

 52r Divendres, a XIIII. En aquest die tornà micer 
Joan de Gualbes de la cort del senyor rey.

Diumenge, a XVI. De Rams.

 60r Juliol, M D VIII

Divendres, a XXI. En aquest die partí lo senyor 
ardiaca a Lella.

Dissapte, a XXII. Sancta Magdelena.

Dimarts, a XXV. En aquest die tornà lo senyor 
ardiaca.

 61v Agost, M D VIII

Dimarts, a VIII. En aquest die partí mossèn Cal-
des, oÿdor, per sos fets.

a. Dimecres interlineat, damunt de Diluns ratllat.
b. a continuació ratllat a V.

Divendres, a XI. En aquest die partí lo senyor 
ardiaca per anar a Lella.

 62r Diluns, a XIIII. Tornà lo senyor artiaca de Lella.

Dimarts, a XV. Assumpcio Beate Marie.

 62v Dimecres, a XXIII. Aquest die partí lo senyor ar-
diaca per Alella.

 63r Dimecres, a XXX. Tornà lo senyor ardiaca. 
Aquest die tornà lo senyor ardiaca de Alella.

 64r Setembre, M D VIII

Diluns, a XI. En aquest die partí mossèn Balle-
ró, deputat, per sos fets.

 65r Dissapte, a XXIII. Aquest die partí mossèn lo ar-
diaca Desplà per Alella, per sos fets.

 65v Dimecres, a XXVII. En aquest die partí mossèn 
Francesch de Marimon e altres per anar a la vi-
sitaa e col·lecta dels saffrans, ço és, en Miquel 
Salines, albaraner de la taula de les entrades y 
exides del General de Barchinona e receptor 
dels drets de dits safrans, e Johan Tomàs, guar-
de del dit General, Rafel Sala, apothecari, Hye-
rònim Ropit, notari, ajudant en les cambres del 
archiu y regent los comptes de la casa de la De-
putació, e en Pere Alzina, porter.

 66v Octubre, 1508

Dimecres, a XI. En aquest die és la porrogació 
de la Audiència Reyal per a Gerona, ço per co-
mensar aquella.

 68v Noembre, M D VIII

Divendres, a III. En aquest die tornà de Lella lo 
senyor ardiaca.

 69r Dissapte, a XI. En aquest die tornà mossèn Be-
lleró de Perpinyà, de sos fets.

 69v Dijous, a XVI. En aquest die partí micer Felip de 
Ferrera, advocat, per anar al cort, per sos fets.

 71v Deembre, 1508

Dimarts, a XII. En aquest die tornà en Sala, spe-
cier, dels safrans.

 72r Dimecres, a XIII. En aquest die tornà mossèn 
Caldes.

 72v Dijous, a XXI. Sant Tomàs.

a. visita e interlineat.
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[1509 ]Dissapte, a XXIII. En aquest die tornaren dels 
safrans mossèn Marimon, Hierònim Ropit, no-
tari, e·n Pere Alzina, porter.

 73r Diluns, a XXV. Nadal.

 73v Janer, M D VIIII

Divendres, a V. Aquest die tornaren Miquel Sa-
lines, albaraner, e Johan Thomàs, guarda del 
General, qui eren anats a la cerca dels safrans.

 74v Dissapte, a XIII. Partí lo senyor ardiaca. Aquest 
die partí lo senyor ardiaca, deputat, per a Ter-
raça a fer un fillol.

Diluns, a XV. Aquest die tornà lo senyor ar-
diaca.

 75r Divendres, a XVIIII. En aquest die jurà micer 
Vicens Gibert per advocat del General, per ab-
sència de micer Felip de Ferrera.

 77r Febrer, M D VIIIIo

Diluns, a XVIIII. En aquest die morí mossèn 
Caldes, oÿdor de comptes. Nostre Senyor Déu 
li hage sancta glòria.

 77v Dimarts, a XX. Carnestoltes.

Dijous, a XXII. La cadira de Sant Pere. Aquest 
die anà lo senyor ardiaca a Lella.

Dissapte, a XXIIII. Sant Macià

Diluns, a XXVI. Aquest die tornà lo senyor artia-
ca.

 78r Dimecres, a XXVIII. En aquest die fon tret per 
oÿdor del stament militar, per mort de mossèn 
Caldes, mossèn Galceran Burguès.

 78v Març, M D VIIIIo

Dijous, lo primer. En aquest die jurà mossèn 
Galcerana Burguès.

 80r Diluns, a XVIIIIo. En aquest die tornà de la cort 
micer Felip de Ferrera.

 81v Abril, 1509

Dimarts, a X. En aquest die partí Joan Tomàs, 
guarda del General, tramès per los senyors de-
putats a les parts de Urgell.

a. a continuació ratllat Francesch.

1509

 84r Maig, M D VIIII

Dimarts, a VIII. En aquest die passà correu per 
la present ciutat, de la cort anant a Itàlia. Portà 
nova com lo dijous passat, que eren III del pre-
sent, la sereníssima senyora reyna, nostra se-
nyora, parí un fill, ena Valladolit, lo qual visqué 
sols dos hores o cerca; hagué lo sant sagrament 
del baptisme. Plague a Nostre Senyor Déu fer-
lo regnar en lo cel per fer-li major bé, però plà-
cia a la clemència sua donar bona consolació e 
smena a ses alteses e a nosaltres bon repòs e 
pau.

Dimecres, a VIIII. En aquest die tornà Joan To-
màs, guarda del General.

 85r Diumenge, a XX. En aquest die, de matí, passà 
correu del camp del rey de França, qui ere en 
Carvajo, del ducat de Milà. Portava nova a la 
cort del senyor rey com lo exèrcit del dit rey de 
França havia destrossat part del exèrcit de vene-
cians, en què ere stat pres Bartholomé d’Albia-
no, capità de venecians, e morí molta gent.

Dimarts, a XXII. En aquest die partiren en Ca-
nyelles e en Safranquesa per a la Seu d’Urgell, 
per lo plet del senyor bisbe d’Urgell ab lo Ge-
neral.

 85v Dimarts, a XXVIIII. En aquest die passà correu 
de Itàlia per al rey nostre senyor. Scrigué mos-
sèn Albion, embaxador de sa altesa, ab letra de 
25 feta en Bressa, com lo rey de França havie 
pres Bèrgamo, Crema, Carmona e Bressa e to-
tes les terres del ducat de Milà que venecians 
tenien ocupades, les quals se eren retudes de 
bona voluntat.

 86r Juny, M D VIIIII

Divendres, lo primer. En aquest die arribà de 
ponent un barco, qui portà nova que la armada 
del rey nostre senyor havie pres e barrejada la 
ciutat de Orà, en África, en esta forma, que los 
moros de Orà pujaren en la montanya qui [és] 
entre Orà e Maçalquibir per veure la gran ar-
mada de naus qui arribave, e meté’s una gran 
bomba, e los pehons de la armada tiraren a Orà 
e, trobant les portes de la ciutat sens defensa, 
entraren e barrajaren la ciutat, e aprés donaren 
sobre los moros, los quals meteren a la spasa, 
matant-los tots. Aprés, arribaren letres ab què 
fon certificada la presa de Orà, e que los cristi-
ans havien peleat ab los moros en la montanya 
e los romperen e, seguint-los fins a la ciutat, 
combatent, entraren dita ciutat.

a. en Valladolit interlineat.
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[1509 ]  86v Divendres, a VIII. En aquest die tornaren Joan 
Canyelles e Gaspar Safranquesa, notaris, de la 
Seu d’Urgell, hon eren anats per la qüestió del 
senyor bisbe de Urgell.

Diumenge, a X. En aquest die partí en Pere Ol-
zina, porter, per anar a la Seu d’Urgell per citar 
lo veguer.

 87r Diumenge, a XVII. En aquest die tornà en Pere 
Olzina, porter, de la Seu d’Urgell, hon ere anat 
per una citació del veguer de la S(e)u.

 88v Juliol, M D VIIII

Diluns, a II. En aquest diea partí misser Joan de 
Gualbes, hu dels VIII doctors del Consell Reyal, 
per anar a la cort.

Dimarts, a III. En aquest die partí micer Joan 
de Gualbes, hu dels doctors de la Reyal Audi-
ència, per anar a la cort del senyor rey.

Dimecres, a IIII. En aquest die partiren n’An-
thoni Ferran e Joan Canyelles per a la Seu  
de Urgell, per la causa del senyor bisbe de Ur-
gell.

a. a continuació ratllat jurà.

 90r Divendres, a XX. En aquest dia tornaren en Joan 
Canyelles e Anthoni Ferran de la Seu de Ur-
gella.

Diumenge, a XXII. Sancta Magdelena. Fon feta 
elecció de nous: mossèn Jordi Sanç, paborde de 
València, mossèn Hierònym Tord, mossèn 
Joan Vicens de Terrades, ciutadà de Girona. 
Oÿdors de comptes: fra Jaume Coll, prior de 
Vilabertran, Joanot Ferrer, donzell, Pere Joan 
Texidor, ciutadà de Leyda.

Diluns, a XXIII. En aquest die partiren Joan Sol-
devila e Antoni Caldes, porters, per anar als de-
putats nous.

 90v Diumenge, a XXVIIII. En aquest die tornà Joan 
Soldevila, porter.

Dimarts, a XXXI. En aquest die jurà micer Joan 
Guillem Jordà per hu dels VIII doctors de l Re-
yal Consell, vacant per la anada a la cort de mi-
cer Joan de Gualbes, e per albarà de sa mà scriu 
dit micer Jordà que del seu temps sien levats XI 
dies e sien donats al [...]b.

a. en l’assentament corresponent a dissabte, dia XXI, es llegeix 
ratllat En aquest dia tornaren en Joan Canyelles e Anthoni 
Ferran de la Seu d’Urgell.
b. text incomplet per ésser retallat el foli pel seu marge inferior.
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Dimarts, a XVIII. En aquest die fon la partida 
de mossèn Tort.

 5v Diluns, a XXIIII. En aquest die tornà Joan To-
màs, qui ere anat a portar los cartells dels saf-
frans.

Dimarts, a XXV. En aquest die partí mossèn 
Ffrancesch de Marimon per la cerca de saffrà, 
però anà a la sua casa, perquè lo die següent se 
trobassen a Martorell lo porter Pere Olzina, 
Joan Canyelles, notari, e Ffrancí Ram, cu- 
llidor.

Divendres, a XXVIII. En aquest die partí Joan 
Tomàs per anar a la cerca dels saffrans.

Dissapte, a XXVIIII. En aquest die tornà de casa 
sua mossèn Jacme Dezcoll.

 6r Octubre, M D VIIII

Diluns, lo primer. En aquest die partí micer  
Felip, advocat, per sos fets.

 6v Diumenge, a VII. Fins ací stech Joan Tomàs 
per portar e cobrar resposta de les letres del se-
nyor duch de Cardona, e axí lo jurà.

 7r Dimarts, a XVI. En aquest die tornà Hierònym 
Tord.

 7v Dimarts, a XXIII. En aquest die partí en Gabriel 
Oller, apotecari, per als saffrans.

 8v Noembre, 1509

Diluns, a V. Lo magnífich micer Felip de Fer-
rera, remetent-li lo jurament los senyors depu-
tats, jurà que en aquest die fon expedit del se-
nyor rey per poder-se’n tornar de la cort. E que 
restà per los negocis que li cometeren los se-
nyors deputats.

Jhesuschristus
Existente scriba majore Jacobo Ferrer.

 1r Agost, any mil D VIIIIo

Dimecres, lo primer. En aquest die tornà en 
Caldes, porter, dels deputats. En aquest die ju-
raren los reverend e magnífichs mossèn Jordi 
Sanç, sacristà major de Vich, mossèn Hierò-
nyma Tord, donzell, e mossèn Joan Vicens de 
Terrades, deputats; e mossèn Jaume Dezcoll, 
canonge e prior de Vilabertran, e mossèn Joa-
not Ferrer, donzell, oÿdors de comptes.

Dissapte, a IIII. En aquest die jurà mossèn Pere 
Joan Texidor, ciutadà de Leyda, oÿdor de 
comptes.

 3v Setembre, M D VIIII

Diluns, a III. En aquest die partí mossèn Jacme 
Coll, oÿdor, per sos fets. En aquest dia partí lo 
honorable mossèn Jacme Dezcoll, oÿdor de 
comptes, per a sa casa.

Dimecres, a V. En aquest die partí Joan Tomàs 
per portar los cartells del(s) safrans.

Diluns, a X. En aquest die anà Joan Canyelles ab 
mossèn Durall per la col·lecta, per pendre ho-
menatges e seguretats dels cullidors, ensemps 
ab n’Anthoni Garganter, guarda de la bolla.

 4v Dissapte, a XV. En aquest die tornà Joan Canye-
lles, notari, de la cerca de les taules foranes de 
Barchinona, ensemps ab n’Anthoni Garganter, 
guarda de la bollab.

a. a continuació ratllat de.
b. en l’assentament corresponent a diumenge, dia XVI, es lle-
geix ratllat En aquest die tornà Joan Canyelles ab mossèn 
Durall, receptor; en l’assentament corresponent a dilluns, dia 
XVII, es llegeix ratllat En aquest die partí mossèn Tord, de-
putat, per sos fets.
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[1510 ]  9r Diluns, a XII. En aquest die arribà Pere Olzina, 
porter, dels saffrans.

 10v Divendres, a XXX. En aquest die foren elets per 
consellers de Barchinona mossèn Joan Beren-
guer Aguilar, mossèn Galceran Civaller, mos-
sèn Francí de Junyent, mossèn Pere Deyà e  
Steve Ponç, notari.

 11r Deembre, 1509

Dimarts, a IIII. En aquest die hagué despedits 
micer Felip de Ferrera los fets del General per 
partir de la cort, e ab deliberació dels senyors 
deputats fon pagat com si fos stat tramès e no li 
fos pagada la venguda, attès que ja havie venir 
per sos fets pus hi ere anat.

Dimecres, a V. En aquest die partí mossèn Texi-
dor per sos fetsa.

 11v Diluns, a X. En aquest die partí mossèn Jacme 
Dezcoll, oÿdor, per sos fets.

 12r Diluns, a XVII. En aquest die tornà micer Felip 
de Ferrera, advocat, de la cort, hon ere anat per 
sos fets.

 12v Divendres, a XXI. Sant Tomàs.

Dissapte, a XXII. En aquest die tornaren dels 
saffrans mossèn Marimon, Joan Canyelles, no-
tari, e Gabriel Oller, specier.

Diluns, a XXIIII. En aquest die tornà Joan To-
màs, guarda, de la col·lecta dels saffrans, e en 
Ram, cullidor.

Dimarts, a XXV. Nadal.

 14r Janer, M D X

Dimecres, a VIIII. En aquest die, de matí, passà 
de aquesta vida en Pere Olzina, porter. Nostre 
Senyor Déu li do sancta glòria.

 14v Diumenge, a XIII. En aquest die tornà mossèn 
Jacme Dezcoll, oÿdor.

 16r Febrer, M D X

Diumenge, a III. En aquest die se feren professó 
en la volta que·s fa lo die de Corpus Christi, e ali-
mares per la presa de la ciutat de Bugia, la qual 
la gent del rey nostre senyor, capità lo comte 
Pedro Navarro, pres lo die de la festa dels Reys, 

a. en l’assentament corresponent a dijous, dia VI, es llegeix rat-
llat En aquest die partí mossèn Texidor, oÿdor, per sos fets.

1510

en la qual presa Nostre Senyor Déu mostrà mi-
racle, axí en posar en lo enteniment del dit ca-
pità, que ab IIII mília hòmens de peu exint de la 
mar hagués combatre una ciutat de VIIII mília 
fochs, com en la execució donant ànimoÿ sforç 
als christians en fort combatre e terror en los 
moros, que fàcilment fugiren de la cara dels  
christians. Nostre Senyor Déu, vençedor de les 
batalles, ne sia loat e li plàcia endreçar la prose-
cució de la empresa, pus és en favor e augment 
de la sua sancta fe cathòlica.

 16v Dimarts, a XII. Die de Carnestoltes e festa de 
santa Eulària.

 17r Dijous, a XIIII. En aquest die partí Joan Tomàs, 
guarda del General, per anar per los negocis de 
la Vall d’Arana.

 17v Dijous, a XXI. En aquest die tornà mossèn Texi-
dor de casa sua.

Diluns, a XXV. En aquest die partí lo senyor bis-
be d’Urgell, canceller.

 19v Març, M D X

Dissapte, a XVI. En aquest (die) vench en 
Barchinona lo senyor bisbe de Urgell.

Diluns, a XVIII. En aquest die partí lo prior de 
Vilabertran, oÿdor, per sos fets.

 20v Diumenge, a XXXI. Festum Pasce.

 21r Abril, M D X

Diluns, lo primer. Joan Tomàs vench en aquest 
die de Pallars e de la via de la Vall d’Aran.

 22r Dijous, a XVIII. En aquest die tornà mossèn lo 
prior de Vilabertran, oÿdor.

 24r Maig, M D X

Dijous, a VIIII. En aquest die partiren per a Vi-
lafranca, per la causa de mossèn Botella, micer 
Pla, micer Felip e en Çafranquesa, procurador 
del General.

Dissapte, a XI. En aquest die tornaren de Vila-
franca los sobredits doctors e procurador.

 24v Dimarts, a XIIII. En aquest die partí mossèn 
Ter rades per sos fets.

a. en l’assentament corresponent a dissabte, dia XVI, es llegeix 
ratllat En aquest die arribà lo senyor bisbe de Urgell; en l’as-
sentament corresponent a dilluns, dia XVIII, es llegeix ratllat 
En aquest die partí lo prior de Vilabertran, oÿdor, per sos 
fets.
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[1510 ] 25v Dimecres, a XXVIIII. En aquest die tornà mos-
sèn Terrades de Gerona, qui ere anat per sos 
fets.

 26r Juny, M D X

Diluns, a III. En aquest die partí mossèn Joanot 
Ferrer, oÿdor, per sos fets.

Dimecres, a V. En aquest die tornà mossèn Joa-
not Ferrer, oÿdor.

 26v Divendres, a VII. Per manament dels senyors 
deputats fon continuat per mi, Jacme Ferrer, 
que mossèn Joanot Ferrer vench en lo consis-
tori e dix que ere vengut lo dimecres.

Diluns, a X. En aquest die partí mossèn Texi-
dor, oÿdor, per sos fets.

 28v Juliol, M D X

Dimecres, a III. En aquest die partí per sos fets 
micer Felip de Ferrera.

 29v Dijous, a XVIII. En aquest die partí mossèn Jac-
me Coll, prior, per sos fets, oÿdor.

 30v Dissapte, a XXVII. Aquest die lo honorable mos-
sèn Barthomeu Ferrer, adjunct per la Cort do-
nat a mossèn Jacme Ferrer, scrivà major del Ge-
neral, jermà seu, continuant la possessió la qual 
ja havie presa del dit offici, e encara ab mana-
ment e delliberació dels senyors deputats, con-
tinuà lo exercici del dit offici e clougué moltes 
àpoques y féu los actes de la ensaculació y altres 
actes que concorrien en dita casa. Aquest dia 
tornà lo honorable mossèn Jaume Dezcoll, 
oÿdor de comptes ecclesiàstich.

Dimecres, a XXXI. Aquest die tornaren los ho-
norables mossèn Pere Joan Texidor, oÿdor 
real, e micer Felip de Ferrera, advocat del Ge-
neral.

 31v Agost, M D X

Divendres, a VIIII. En aquest die partí per sos 
fets lo prior de Vilabertran, oÿdor.

Senyor mossèn Jaume: Yo trop per legítima in-
formació com micer Johan Rossell, quòndam, 
morí lo dematí de sant Barthomeu, que comp-
tàvem XXIII de agost del any mil D e deu, en la 
vila de Monçó. Vostre, Pere Bellocha.

 32r Dissapte, a XVII. En aquest die arribaren letres 
de la majestat del rey nostre senyor, de Monçó, 

a. anotació en full a part, entre els folis 31 i 32.

fetes a XIII del present mes, narrant com lo die 
del gloriós apòstol sant Jaume, que teníem XXV 
de juliol, lo exèrcit de sa altesa, capità general lo 
comte Pedro Navarro, desembarcà devant la 
ciutat de Trípol, de Barberia, la qual stava molt 
fornida de gent de peu e cavall, armes e artella-
ria. E lo reyal exèrcit, vehent que los moros e 
turchs se eren partits part en lo camp e part res-
tats a la defensió de la ciutat, axí bé féu de ssi 
dos parts, la una anà a combatre los del camp, 
los altres a combatre la ciutat scala vista, sens ti-
rar artellaria ni derrocar la muralla, qui·s diu és 
molt fort alta e torrejada. E plagué a Nostre Se-
nyor Déu, vençador de les batalles, donar tant 
sforç als christians que en dues hores entraren e 
prengueren la ciutat, riquíssima e potent, fa-
hent menció sa altesa que en la hora que·s féu 
la letra del comte Pedro Navarro stimaven los 
moros morts X mília; dels christians morts no 
dehie nombre, encara que significava haver re-
but dan de persones principals, los quals se pot 
dir són morts gloriosament per exaltació de la 
sancta fe cathòlica e, per consegüent, posats en 
glòria e corona de màrtirs.

 32v Divendres, a XXIII. En aquest die, segons rela-
ció de mossèn Pere Belloch, scrivà del rey nos-
tre senyor, fet a mi, Jaume Ferrer, scrivà major 
del General, passà de aquesta vida micer Joan 
Rossell, doctor, hu dels vuyt del Reyal Consell.

 33r Dimarts, a XXVII. En aquest die fon licenciat per 
fer absència mossèn Joanot Ferrer, oÿdor, per 
sos fets. En aquest die partí micer Felip, advo-
cat, per sos fets.

 33v Setembre, M D X

Diluns, a II. En aquest die finiren les Corts en 
Monçó.

 34r Diumenge, a VIII. En aquest die tornà de la 
Cort micer Felip de Ferrera.

Dijous, a XII. Aquest die arribaren de la vila de 
Montsó en Joan Vilana e Anthoni Ferran, aju-
dants ordinaris de la scrivania de la Deputació.

 34v Divendres, a XIII. En aquest dia jurà e hoý sen-
tència de excomunicació micer Joan Sunyer per 
hu dels vuyt de la Rotaa.

 35r Dimarts, a XXIIII. En aquest dia tornà mossèn 
Coll, oÿdor.

a. en l’assentament corresponent a dimarts, dia XVII, es llegeix 
ratllat En aquest die jurà e oí sentència de excomunicació 
micer Joan Sunyer, doctor, per hu dels vuyt de la Rota.
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[1511 ]  36r Octubre, M D X

Dimecres, a II. En aquest die jurà e oý sentència 
de scomunicació lo senyor don Jaume de Luna, 
en Barchinona, com a loctinent general de sa al-
tesa en lo principat de Cathalunya.

 37r Dimecres, a XVI. En aquest die partiren lo culli-
dor e guarda per a los safrans, y són Miquel Sali-
nes y en Joan Argimir.

 37v Dijous, a XXIIII. En aquest die partí mossèn Te-
xidor, oÿdor de comptes, per sos fets.

 38r Dissapte, a XXVI. Ena... mossèn Joanot Ferrer.

 38v Noembre, M D X

Divendres, lo primer. Festum Omnium Sanc-
torum.

 39r Dijous, a VII. En aquest die partiren mossèn Du-
ray, receptor, e en Garganter, guarda, per anar 
a la cerca.

Diumengeb, a X. En aquest die tornaren mos-
sèn Duray e en Garganter de la cerca.

 39v Dijous, a XIIII. En aquest die tornà mossèn Te-
xidor, oÿdor, de casa suac.

 41r Deembre, M D X

Diumenge, lo primer. En aquest die partí An-
toni Caldes per la anada a Sancta Coloma de 
Queralt.

Dimecres, a IIII. En aquest die tornà Antoni 
Caldes.

 41v Dimarts, a X. En aquest die partí mossèn Texi-
dor, oÿdor de comptes.

 42r Diluns, a XVI. En aquest die partí lo oÿdor eccle-
siàstich per sos fets.

 43r Dimecres, a XXV. Nadal.

Divendres, a XXVII. En aquest die tornaren de la 
col·lecta dels saffrans Miquel Salines e Joan Ar-
gimir.

 45r Janer, M D XI

Dimarts, a XXI. En aquest die tornà fra Coll, 
oÿdor.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 30 mms.
b. Diumenge interlineat, damunt de Diluns ratllat.
c. en l’assentament corresponent a dimecres, dia XXVII, es lle-
geix ratllat En aquest die demanà licència mossèn Joanot 
Ferrer, oÿdor.

1511

 46r Febrer, M D XI

Dijous, a VI. En aquest die mossèn Pere Be-
lloch, tenint los segells de la Cancellaria en lo 
principat de Cathalunya, seguint la forma de la 
constitució nova sobre les absències dels del 
Reyal Consell, ha feta ostenció del dietari de la 
Audiència. E per no tenir notat algun doctor de 
absència, sinó de impediment de malaltia, ço 
és, de dos de octubre, M D X, que jurà lo senyor 
loctinent general, fins a XXVI de janer, 1511a, 
que és lo terme de la terça. E féu relació que lo 
senyor loctinent general, a qui és comesa la co-
naxença dels justs impediments segons capítol 
de Cort, ha tengut per just impediment la ma-
laltia de micer Boffil e micer Clariana; per ço no 
fon donada còpia alguna del dit dietari. E més 
féu relació que tenia notada absència del reve-
rendíssimo senyor bisbe, canceller, del diluns, 
que teníem VIIII del mes de deembre, fins al 
dissapte aprés següent, però que pretén lo se-
nyor canceller que no li ha ésser [...] absència, 
attès que no va fora la vegaria.

 46v Diluns, a X. En aquest die partí Garganter per 
anar per les taules de la col·lecta de Barchinona.

 47r Dissapte, a XV. En aquest die tornà en Gargan-
ter, guarda.

 47v Dijous, a XX. En aquest die tornà mossèn Texi-
dor, oÿdor, de casa sua.

Diumenge, a XXIII. En aquest die partiren de 
Barchinona per anar als safrans Francesch Ram, 
cullidor, e Joan Argemir, guarda del General.

 50v Març, M D XI

Dissapte, a XXVIIII. En aquest die tornaren dels 
saffrans Francí Rams, cullidor, e Joan Argemir, 
cullidor del General.

 52v Abril, M D XI

Dimarts, a XXII. En aquest die partiren Joan Ca-
nyelles, notari, e Joan Tomàs, guarda, per lo fet 
de les llanes.

Dimecres, a XXX. En aquest die partí de Barchi-
nona per sos fets micer Vicens Gibert, assessor 
ordinari.

A XXVI del dit mes és feta ostenció del dietari 
per mossèn Pere Belloch, tenint los segells de la 
Cancellaria, e fon trobat un die de absència de 
micer Boix, ço és, a XII de dit. Micer Aybrí se’n 
anà a XXII de abril, però les fèries comensaren a 

a. 1511 interlineat.
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[1511 ]XIII de dit e acaben a 26 de dit, e encara no és 
tornat. Micer Clariana és stat absent per malal-
tia, e lo matex micer Boffill, però lo senyor loc-
tinent, en virtut del poder a ell atribuhit, los té 
per justament impedits. Lo senyor bisbe, can-
celler, se’n anà a 16 de març e tornà a VI de 
maig.

 53v Maig, M D XI

Diluns, a V. En aquest die tornà misser Vicens 
Gibert.

 54r Diluns, a XII. En aquest die partí lo prior de Vi-
labertran, oÿdor, per sos fets.

 54v Dimarts, a XIII. En aquest die tornaren Joan 
Canyelles, notari, e Joan Tomàs, guarda.

 55v Dimecres, a XXVIII. En aquesta jornada tornà lo 
prior mossèn Jacme Dezcoll, oÿdor.

Divendres, a XXX. En aquest die partí lo senyor 
pabordre, deputat, per sos fets.

Diluns, a II de juny, any 1511, mossèn Galse-
ran Dural e jo, Anthoni Garganter, anarem a 
fer serca per la col·lechta de Barsalona; tornam 
dimecres; estigem tres dies a raó de VI sous, VI 
per dia. Suma XVIIII sous, VI, los quals me són 
deguts e per so ne fas lo presents recort, a V de 
juny, any 1511a.

 56r Juny, M D XI

Diluns, a II. En aquest die partiren per la cerca 
de Barchinona mossèn Durall, receptor, e An-
toni Garganter, guarda.

Dimecres, a IIII. En aquest die tornaren mossèn 
Durall e Garganter.

 56v Dijous, a XII. En aquest die partí per sos fets 
mossèn Texidor, oÿdor de comptes.

 59r Juliol, M D XI

Divendres, a XI. En aquest die tornà lo senyor 
pabordre, deputat, de sos fets.

Dissapte, a XII. En aquest die tornà mossèn Te-
xidor de Leyda per sos fets.

 59v Divendres, a XVIII. En aquest die morí en Macià 
Pestell.

 60v A IIII de agost, 1511, mossèn Pere Belloch, te-
nint los segells de la Cancellaria del rey nostre 

a. anotació en full a part, entre els folis 55 i 56.

senyor, féu ostenció del dietari per la terça de 
maig, juny e juliol. Lo micera Aybrí, qui en la 
terça passada se fa menció que a 26 de abril no 
ere tornat, ara done que tornà a XX de maig. E 
més que lo senyor loctinent general done per 
just impediment la malaltia de micer Clariana e 
micer Boffill, e per ço no és notada absència 
d’ells. Micer Box partí per visura a XXIII de 
abril e tornà a XV de maig. Confesse que en 
aquest temps se pres per sos fets V dies. Micer 
Sunyer stigué VI dies malalt de la cayguda de 
la mula; fon-li hagut per just impediment. Mi-
cer Aybrí és sta(t) absent a XVIIII e a XX de ju-
liol. Les fèries de Pascua comensaren a XIII de 
abril e finiren a XXIII de dit.

 61v Agost, M D XI

Diumenge, a X. En aquest die partí lo prior de 
Vilabertran per llurs fets.

 64r Setembre, M D XI

Dijous, a XI. En aquest die partí mossèn Joanot 
Ferrer, oÿdor.

 64v Diumenge, a XIIII. En aquest die tornà mossèn 
Joanot Ferrer, oÿdor.

Diluns, a XV. En aquest die partí Antoni Gar-
ganter ab mossèn Galceran Durall per a la co-
llecta.

Divendres, a XVIIII. En aquest die tornaren An-
toni Garganter, guarda, de la sobrecol·lecta ab 
mossèn Galceran Durall.

 65v Lo derrer del mes de setembre, 1511, mossèn 
Pere Belloch, tenint los segells de la Cancella-
ria, féu ostenció del dietari que ell té segons la 
constitució. En lo mes de agost no·y ha absèn-
cia de algú. En lo mes de setembre, Pere Bota-
ller e micer Clariana, malalts per alguns dies del 
dit mes, lo senyor loctinent los tengué per scu-
sats, per just impediment. En octubre, micer 
Aybrí ha stat absent dissapte e diumenge.

 66v Octubre, M D XI

Dissapte, a XI. En aquest die tornà lo prior de 
Vilabertran, oÿdor.

 67r Dimecres, a XV. En aquest die partí Francí 
Ram e Joan Argimir per anar a la cerca dels saf - 
frans.

a. micer Aybrí interlineat, damunt de senyor bisbe, cance-
ller ratllat.
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[1512 ]  69v Noembre, M D XI

Diluns, a XVII. En aquest die partí mossèn Texi-
dor, oÿdor, per sos fets.

 71r Deembre, M D XIa

Dimecres, a III. A XXVII de juliol afermà mossèn 
Joanot Ferrer, oÿdor, partí per sos fets e fon 
content jurar-ho.

 72v Dimarç, a XXIII. En aquest die, a VI hores y tres 
quarts y mig de matí, fonch terratrèmol en la 
present ciutat de Barchinona, lo qual fonch 
molt gran y molt sentit; durà temps que·s po-
guera ésser dita casi mija Ave Maria. Plàcia a 
Nostre Senyor Déu nos vulla guardar de tot pe-
rill.

Dijous, a XXV. Nadal.

 73r Diumenge, a XXVIII. En aquest die arribaren de 
la col·lecta dels saffrans Ffrancí Ram e Joan Ar-
gimir.

 73v Janer, M D XII

Dimarts, a VI. Relació de mossèn Pere Belloch 
sobre lo dietari de les absències. En lo mes de 
octubre, Botaller e Clariana, malalts per alguns 
dies, però són tenguts per presents. Micer Ay-
brí, dos dies. Noembre, absència de micer Bo-
taller, sà, VII dies; lo senyor bisbe, canceller, 
XXIIII dies entre noembre e deembre.

 74r Dimecres, a VII. En aquest die partí micer Felip 
de Ferrera, advocat del General, per anar a la 
cort del rey nostre senyor, per sos fest, ab licèn-
cia.

 75v Dijous, a XXVIIII. En aquest die, entre una e 
dues hores passada la migenit per entrar en lo 
divendres, fon feta una gran novitat en la pre-
sent ciutat, que entrà mossèn Miquel Çarriera e 
altres en la casa de mossèn Baldiri Agullana, e 
mataren lo dit Agullana e lo baró de Llagostera.

 76r Febrer, M D XII

Dimecres, a IIII. En aquest die jurà micer Pla 
com advocat, però no li corre salari durants los 
dos mesos de absència de micer Felip.

Divendres, a VI. En aquest die, de matí, arribà 
correu del senyor loctinent general, demanant 
que los del Consell Reyal vagen a Palamós, hon 

a. en l’assentament corresponent a dimarts, dia II, es llegeix 
ratllat En aquest die se’n anà per sos fets mossèn Joanot Fe-
rrer, oÿdor.
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per mal temps ere dada a través la nau de mos-
sèn Çarriera, balle general, qui ere partit de la 
ciutat de Barchinona ab los qui mataren lo baró 
de Lagostera e Baldiri Agullana, dient que lo 
dit balle general ere negat e dos altres e tota la 
altre gent en nombre de L hòmens.

 76v Dimarts, a X. En aquest die partiren mossèn 
Galcerana Durall, receptor, e Antoni Gargan-
ter, guarda, per la cerca de les taules foranes de 
Barchinona.

 77r Dissapte, a XIIII. En aquest die tornaren de la 
col·lecta de les taules foranes mossèn Galceran 
Durall, receptor, e Antoni Garganter.

 80r Març, M D XII

Dissapte, a XX. En aquest die tornà de casa sua 
mossèn Texidor.

Dimarts, a XXIII. En aquest die partí lo oÿdor 
ecclesiàstich per sos fets.

 80v Relació de mossèn Belloch, de aquesta terça 
no·y ha absència de algú.

 81r Abril, M D XII

Dimarts, a VI. Mossèn Joanot Ferrer, oÿdor, 
afermà a XXVII de juliol, 1512, que tornà aquest 
die, afermant-ho ab juramentb.

 81v Diumenge, a XI. Festum Resureccionis Domini 
Nostri Jesuchristi.

 85r Maig, M D XII

Dimecres, a XVIIII. En aquest die lo spectable 
senyor don Joan de Luna, loctinent general del 
rey nostre senyor, porrogà la Audiència, ab de-
liberació del Consell, fins a XXVIII del dit mes e 
any en la ciutat de Leyda.

Diluns, a XXIIII. En aquest die partiren per a la 
Cort General, a Monçó, micer Antoni Arnau 
Pla, advocat, Joan Vilana e Joan Canyelles, aju-
dants ordinaris en la scrivania major de la De-
putació. E lo dit die jurà micer Joan Pascual per 
advocat novament creat, segons forma del capí-
tol de Cort.

 85v Divendres, a XXVIII. En aquest die és lo terme e 
die per al qual és stada convocada la Cort Gene-
ral per lo rey nostre senyor en la vila de Monçó.

a. Galceran interlineat.
b. en l’assentament corresponent a divendres, dia VIIII, es lle-
geix ratllat En aquest die arribà mossèn Joanot Ferrer, 
oÿdor de comptes, de la cort.



329

[1512 ]Dissapte, a XXVIIII. En aquest die la sereníssima 
senyora reyna dona Germana, loctinent gene - 
ral de la majestat del rey nostre senyor, essent 
en la vila de Monçó, porrogà la Reyal Audièn-
cia fins a VII de juny en la ciutat de Leyda.

 86v Juny, M D XII

Diluns, a VII. En aquest die la sereníssima se-
nyora reyna, loctinent general, porrogà la Re-
yal Audiència fins a XV del dit mes de juny en la 
ciutat de Leyda.

 87r Diluns, a XIIII. En aquest die la sereníssima se-
nyora reyna, loctinent general, porrogà la Reyal 
Audiència fins a XXII del present mes en Leyda.

 87v Diluns, a XXI. En aquest die vench nova com 
los anglesos eren desembarcats en Spanya ab CX 
veles en ajuda de la Yglésia. Lo matex die la se-
reníssima senyora reyna porrogà la Reyal Audi-
ència, com a loctinent general, fins lo primer de 
juliol en la ciutat de Leyda.

 88r Dimecres, a XXX. En aquest die arribà caravera 
de Nàpols ab letres com los suÿços eren deva-
llats en Itàlia, e se eren juntats ab la gent de ve-
necians, e havien cobrades les ciutats de Bressa, 
Bèrgamo e altres; e que los francesos se havien 
mès tant spant que, sens sperar uns als altres, 
tiraven a més de pas per exir de Itàlia; los Benti-
volles eren fugits de Bolonya; Milà se ere mès 
en armes cridant «Imperi, Imperi»; la gent 
francesa e los qui solien ésser cardenals e ab cis-
ma havien convocat consili eren fugits; lo duch 
de Ferrara per medi de Columna, qui ere son 
presoner, se ere mès en poder del Papa; Gèno-
va se ere mès en armes.

 88v Juliol, M D XII

Dijous, lo primer. En aquest die la sereníssima 
senyora reyna, loctinent general, porogà la Re-
yal Audiència fins a X del dit mes en la ciutat de 
Leyda.

Diluns, a V. En aquest die partí mossèn Tord, 
deputat, per sos fets.

Dimarts, a VI. En aquest die partí per a Monçó 
micer Pascual, hu dels advocats ordinaris del 
General.

 89r Dimecres, a VII. En aquest die jurà micer Mi-
quel Joan Pastor, doctor en leysa, per assessor e 
advocat ordinari del General.

Divendres, a VIIII. En aquest die la sereníssima 
senyora reyna, loctinent general, porrogà la 
Audiència Reyal fins a XXVII del dit en la ciutat 
de Leyda.

 89v Dimarts, a XIII. En aquest die tornà mossèn 
Hyerònym Tord, deputat. En aquest die partí 
Antoni Garganter per anar a la cerca de les tau-
les foranes.

Dissapte, a XVII. En aquest die tornà Antoni 
Garganter, guarda, de la cerca de les taules.

 90r Dijous, a XXII. Sancta Magdalena. Foren trets 
oÿdors de compte. Deputats: lo senyor don 
Joan d’Aragó, castellà d’Amposta, don Pedro 
de Castre, vezcomte de Canet, mossèn Fran-
cesch Buçot, de Citges. Oÿdors: fra Guerau de 
Vilatorta, mossèn Hierònym Margarit, micer 
Pere Tomàs Torres, doctor.

Divendres, a XXIII. En aquest die partirenb en 
Soldevila e Antoni Caldes, porters, per les ínti-
mes fahedores als deputats ec oÿdors.

 90v Dimarts, a XXVII. En aquest die la sereníssima 
senyora reyna, loctinent general del senyor rey, 
porrogà la Audiència Reyal per fins a VII de 
agost, 1513.

Dissapte, a XXXI. En aquest die tornaren n’An-
toni Caldes e Joan Soldevila de les íntimes de 
deputats e oÿdors.

a. leys interlineat, damunt de cascun dret ratllat.
b. partiren interlineat, damunt de tornaren ratllat.
c. a continuació ratllat deputats.
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[1512 ] 1512-1515
DIETARI NÚMERO 13

Folis 1r-92v

y magnífichs senyors deputats de Catalunya. 
Certifich yo, Miquel Velasques Climent, pro-
thonotari del rey nostre senyor, que la Règia 
Audiència del principat de Cathalun[ya] fonc 
porrogada per la reyna nostra senyora, locti-
nent general, de XXVIII de maig, any dejús scrit, 
en diverses porrogacions fins a XVI de agost, 
any present, perquè a instància dels doctors del 
Reyal Consell vos fas la present certificació so-
tescrita de mà mia. Feta en Monçó, a XI dies del 
mes de agost, M D XII. Climent, prothonotarius.»

Dissapte, a XXVIII. En aquest die la sereníssima 
senyora reyna, loctinent general, porrogà la 
Reyal Audiència fins a III de setembre primervi-
nenta.

Diluns, a XXX. En aquest die jurà lo il·lustre e 
reverendísimo senyor don Joan d’Aragó, caste-
llà d’Amposta, deputat ecclesiàstich, en la vila 
de Monçó, ab permís de la Cort General, e oý 
sentència de scomunicació.

 4v Setembre, M D XII

Dijous, a II. En aquest die prengueren conclu-
sió les Corts Generals que la senyora reyna do-
nya Germana, com a loctinent general, celebrà 
en la vila de Montsó, és a saber, per la part de 
Catalunya.

Divendres, a III. En aquest die la sereníssima se-
nyora reyna, loctinent general, porrogà la Reyal 
Audiència fins a XXIIII de setembre corrent.

 5r Diumenge, a XII. En aquest dia tornà mossèn 
Hierònym Margarit, oÿdorb.

 5v Dimarts, a XIIII. Sancta Creu. En aquest die la 

a. a continuació repetit fins a III de setembre.
b. en l’assentament corresponent a dilluns, dia XIII, es llegeix 
ratllat En aquest dia tornà mossèn Hierònym Margarit, 
oÿdor militar.

Jhesuschristus
De 1512 a 1515, de 15 a 18, de 18 a 21.

Existente scriba majore  
Jacobo Ferrer.

 2r Agost, M D XII

Diumenge, lo primer. En aquest die juraren los 
magnífichs e venerables mossèn Francesch Bu-
çot, deputat del stament reyal, frare Guerau Vi-
latorta, camarer de Sant Culgat de Vallès, mos-
sèn Hierònym Margarit, donzell, e micer Pere 
Tomàs Torres, doctor, ciutadà de Leyda.

Diluns, a II. En aquest die jurà lo senyor don 
Pedro de Castre, vezcomte de Canet, deputat 
militar. En lo mateix die jurà micer Joan Pascu-
al, doctor, com advocat.

 2v Dissapte, a VII. En aquest die la sereníssima 
senyora reyna, loctinert general, prorrogà la 
Audiència Reyal a XVI de dit en laa ciutat de 
Leyda.

Diumenge, a VIII. En aquests die se’n anà mos-
sèn Hierònym Margarit, oÿdor, per sos fets.

 3r Diluns, a XVI. En aquest die la sereníssima se-
nyora reyna, loctinent general, porrogà lab Re-
yal Audiència a XXIII de dit mes en la ciutat de 
Leyda.

 3v Diluns, a XXIII. En aquest die la sereníssima se-
nyora reyna, loctinent general, porrogà la Re-
yal Audiència a XXVIII de dit mes.

 4r Dijous, a XXVI. Certificació de les porrogacions 
de la Audiència. «Als il·lustres e molt reverents 

a. a continuació ratllat Audi.
b. a continuació ratllat sentència.



331

[1513 ]sereníssima senyora reyna, loctinent general, 
porrogà la Reyal Audiència a VIIII de octubre 
primervinent.

Dimecres, a XV. En aquest die se’n anàa mossèn 
Margarit, oÿdor militar.

 6r Diluns, a XX. En aquest die partí mossèn Buçot 
per a la Magdelena de Corbera.

Dimecres, a XXII. En aquest die tornà mossèn 
Buçot.

 6v Dilluns, a XXVII. En aquest die partí micer Tor-
res, oÿdor, per sos fets.

 7v Octubre, M D XII

Dissapte, a VIIIIo. En aquest die finí la derrera 
porrogació, que havie feta la senyora reyna, de 
la Reyal Audiència.

 8r Divendres, a XV. En aquest die tornà mossèn 
Hierònym Margarit, oÿdor. En aquest die par-
tiren per anar als safrans Pere Ciurana e Joan 
Argimir.

 9r Dimecres, a XXVII. En aquest die tornà micer 
Torres, oÿdor, de Leyda.

Dijous, a XXVIII. Sants Simon et Judas.

 13v Desembre, M D XII

Divendres, a XXIIII. En aquest die partí mossèn 
Margarit, oÿdor.

Dissapte, a XXV. Nativitatis Domini.

 14v Janer, M D XIII

Dijous, a VI. En aquest die tornaren de la co-
llecta dels safrans Pere Ciurana e Joan Argimir.

 15v Diumenge, a XVI. En aquest die partí lo oÿdor 
reyal, micer Torres, per a Leyda.

 16r Dimecres, a XVIIII. En aquest die lo discret en 
Francesch Guerau Fogassot, scrivà del senyor 
rey, féu relació que mossèn Miquel Dezsoler, 
creat novament algutzir del dit senyor rey, ha 
prestat sagrament e homenatge de mans y de 
boca en poder de mossèn Perot Çalbà, segons 
és acustumat.

 16v Diumenge, a XXX. En aquest die tornà mossèn 
Hierònym Margarit, oÿdor.

a. se’n anà interlineat, damunt de se’n anà, tornà ratllat.
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 17r Febrer, M D XIII

Dimarts, lo primer. En aquest die jurà e oý sen-
tència de excomunicació lo magnífich micera 
Miquel Pastor, com a hun dels dotze doctors 
de la Rota o Consell Real.

Dissapte, a V. En aquest die partí Antoni Tries, 
porter, ab letres per a Tarragona per los vicaris 
general(s) de Tarragona, sede vacante, per de-
nunciar-los lo fet de la pretensió del senyor 
duch de Luna sobre la Deputació.

Diumenge, a VI. En aquest die tornà micer Pere 
Tomàs Torres, oÿdor.

 17v Dimarts, a VIII. En aquest die tornà n’Antoni 
Tries, porter, de Tarragona.

Dijous, a X. En aquest die entrà e jurà en 
Barchinona lo il·lustre e reverendíssimo senyor 
duch de Luna e castellà d’Amposta, loctinent 
general de la magestat del senyor rey. E me és 
feta relació, per lo deputat mossèn Buçot, que 
mossèn Salbà, alguazir, ere present ab lo bastó 
de alguazir e servie dit offici.

Divendres, a XI. En aquest die lo il·lustre e re-
verendíssimo senyor duch de Luna, loctinent 
general de senyor rey, ab deliberació del Reyal 
Consell, porrogà la Reyal Audiència fins a XVIII 
del present mes en la ciutat de Barchinona.

 18r Dimecres, a XVI. En aquest die juraren e hoÿren 
sentència de excomunicació, en poder de mos-
sèn Bernat Torre, regent la governació, micer 
Joan Pascual, micer Francí de Vallseca, micer 
Vicens Gibert e micer Francesch Hubach.

Dissapte, a XVIIII. En aquest die jurà e oý sen-
tència de excomunicació mossèn Miquel Soler, 
alguazir del senyor rey, fen-ne relació Joan Juli-
ol, scrivà de la cort del Officialat.

Diumenge, a XX. En aquest die passà d’aquesta 
vida papa Julio.

Diluns, a XXI. En aquest die fon notificada la 
mort del dit nostre Sant Pare, fora del palàcio, 
en Roma.

 19v Març, M D XIII

Dissapte, a XII. En aquest die partí, per sos fets, 
mossèn Hierònym Margarit, oÿdor.

 21r Diumenge, a XXVII. Festum Pasce Resureccionis.

a. a continuació ratllat Joan.
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[1513 ] Diluns, a XXVIII. En aquest die arribà per mar 
un correu de Roma ab la elecció de nou Papa, 
feta del reverendíssimo cardenal de Mèdicis, in-
titulat papa Leó. Fon feta a XII del present mes. 
E no·y foren los cardenals [scysmàtichs], jatsie 
se digué que hi anaven de França.

 22r Abril, M D XIII

Diluns, a XI. En aquest die lo il·lustre e reveren-
díssimo senyor duch e loctinent general por-
rogà la Reyal Audiència fins a XXI de dit mes en 
la ciutat de Barchinona.

 22v Divendres, a XV. En aquest die partí per a la 
cort del rey nostre senyor micer Pere Tomàs 
Torres. En aquest die jurà e hoý sentència de 
excomunicació micer Martí Joan Sunyer, doc-
tor de Rota.

 23r Dijous, a XXI. En aquest die lo il·lustre e reve-
rendíssimo senyor duch de Luna, loctinent ge-
neral, porrogà la Reyal Audiència fins al primer 
de juny primervinent.

Dissapte, a XXIII. Sant Jordi. En aquest die tor-
nà mossèn Hierònym Margarit, oÿdor, de sos 
fets. 

 23v Diluns, a XXV. Sanct March.

Dissapte, a XXX. En aquest die partí de Barchi-
nona lo il·lustre senyor duch de Luna e locti-
nent general per anar contra Castellbò.

 24r Maig, M D XIII

Diumenge, lo primer. En aquest die partí lo se-
nyor vezcomte, deputat, per anar a pagar lo sou 
de la gent d’armes.

 24v Dimecres, a XI. En aquest die, segons la relació 
feta per mossèn Pere Belloch, scrivà del senyor 
rey, tenint los segells de la Cancelleria, al qual 
pertany, segons capítol de Cort, tenir lo dietari 
dels dela Reyal Consell, féu relació a mi, Jaume 
Ferrer, scrivà major del General, que en la terça 
qui comensà a XI de febrer any present, 1513, e 
finí lo present die ningú dels doctors del Reyal 
Consell havia feta absència del loch e Audiència 
Reyal, exceptat micer Guillem Jordà, qui fon 
malalt cinch dies. Més relació que lo reveren-
díssimo senyor bisbe de Urgell, canceller, lob 
que és contengut en [juny] XVI.

 25v Diluns, a XXIII. En aquest die jurà e hoý sentèn-
cia de excomunicació micer Miquel de Oli-

a. a continuació ratllat gne.
b. lo interlineat.

veres, doctor de Rota. E lo dit die passà de 
aquesta vida micer Domingo Boffill, doctor del 
Real Consell.

Dimarts, a XXIIII. En aquest die passà de 
aquesta vida mossèn Joan Fuster, regent los 
comptes del General. Nostre Senyor Déu lo 
hage acullit en la sua sancta glòria.

Dimecres, a XXV. Fins assí, que són XXV dies 
que tenia lo senyor vezcomte per ésser anat fins 
a Puigcerdà per pagar la gent, és hagut per  
present.

 26r Dijous, a XXVI. Festum Corporis Christi.

 26v Juny, M D XIII

Dimecres, lo primer. En aquest die lo il·lustre e 
reverendíssimo senyor duch e loctinent general 
porrogà la Reyal Audiència fins a X del dit pre-
sent mes en la ciutat de Barchinona.

Diumenge, a V. En aquest die tornà lo il·lustre 
senyor duch de Luna, loctinent general, de 
Castellbò.

Diluns, a VI. En aquest die fon provehit en Joan 
Canyelles, notari, del càrrech que tenie Joan 
Fuster, dels albarans de les sentències a reebre 
les peccúnies que noa bastarien a [...].

 27v Dijous, a XVI. Fins en aquest die féu absència lo 
reverent senyor bisbe d’Urgell, canceller, de la 
Reyal Audiència V dies.

 28v Dijous, a XXX. En aquest die fon provehit Jau-
me Fonoll del offici de regent los comptes, e 
jurà e prestà lob homenatge, e li fon liurada la 
possessió.

 30v Juliol, M D XIII

Diumenge, a XXIIII. Assí acaben los dos mesos 
del senyor vezcomte.

 32r Agost, M D XIII

Dijous, a XI. En aquest dia jurà com advocat 
micer Matheu Carbonell, doctor en quiscun 
dret, ciutedà de Barchinona.

 32v Diluns, a XV. Festum Assumpcionis Beate Marie.

Dimarts, a XVI. En aquest die tornà lo senyor 
vezcomte, deputat, lo qual era anat al paga-
ment del sou de la gent d’armes, però ha stat 

a. a continuació ratllat p.
b. a continuació ratllat juramén.
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[1514 ]més dies [que] no li donen los capítols de Cort. 
En aquest die jurà com advocat micer Carles 
Vivet, doctor en leys, ciutedà de Gironaa.

 33v Dissapte, a XXVII. En aquest die tornà micer 
Pere Tomàs Torres, oÿdor, de la Cort.

 34r Setembre, M D XIII

Divendres, a II. En aquest die partí Miquel Su-
mes, notari, síndich del General, tramès a Bala-
guer ab letres dels senyors deputats per al in-
quisidor de la herètica pravitat.

 34v Dijous, a VIII. Festum Nativitatis Virginis Ma-
rie. En aquest die tornà Miquel Sumes, síndich 
del General, de Balaguer.

Diluns, a XII. En aquest die partí mossèn Fran-
cesc Buçot per anar a pagar lo sou de la gent en 
Rossellób.

 36r Diluns, a XXVI. En aquest die partí micer Vivet 
per anar a sa casa. E en lo discús del present li-
bre se mostre que no tornà en lo consistori.

Dijous, a XXVIIII. En aquest die arribà mossèn 
Buçot qui ere anat a pagar lo sou.

 36v Octubre, any M D XIII

Diluns, a III. En aquest die partí lo il·lustre se-
nyor duch de Luna, loctinent general, de Bar-
chinona.

 37v Dimarts, a XVIII. Sanct Luch. En aquest die partí 
de Barchinona mossèn Hierònym Margarit.

 39r Noembre, M D XIII

Dimarts, lo primer. En aquest die partiren de 
Barchinona, per anar a la col·lecta del saffrà, 
Miquel Salines e Joanot Gomera.

 40r Dijous, a XVII. En aquest die fon donada licèn-
cia a mossèn Francesch Buçot, deputat, per ab-
sentarc-se del consistori. E partí lo matex die.

Divendres, a XVIII. En aquest die tornà mossèn 
Hierònym Margarit, oÿdor.

 40v Dissapte, a XVIIII. En aquest die partí mossèn 
Miquel de Vilatorta per anar al senyor duch de 
Cardona.

a. en l’assentament corresponent a divendres, dia XXVI, es lle-
geix ratllat En aquest die tornà mossèn Pere Tomàs Torres, 
oÿdor de la cort del senyor rey, que són XXVI.
b. en l’assentament corresponent a dijous, dia XXII, es llegeix 
ratllat En aquest die arri.
c. a continuació ratllat acceptar.

1514

Diluns, a XXI. En aquest diea tornà mossèn Bu-
çot, deputat.

 44v Janer, M D XIIII

Diluns, a VIIII. En aquest die tornaren de la 
col·lecta dels saffrans Miquel Salines e Joanot 
Gomera.

 47v Febrer, M D XIIII

Dijous, a XVI. En aquest die parti lo il·lustre se-
nyor duch de Luna per anar caçà.

Dissapte, a XVIII. En aquest die tornà lo senyor 
duch, loctinent general.

 49r Març, M D XIIII

Dimecres, lo primer. E és primer die de Co-
resma.

Diluns, a VI. En aquest die partí lo senyor vez-
comte, deputat, per anar a pagar lo sou.

 49v Divendres, a X. En aquest die partí per a la 
Cort, per manament del consistori, Gaspar Ça-
franquesa, procurador del General. E és fet no-
tament que, aprés que hagué comprades les ca-
valcadures, les tengué fins lo present die, e 
sostengué la dispesa de aquelles; és lo temps del 
die aprés que fon feta la deliberació de la sua 
anadab.

 50v Diluns, a XX. Assí acaben los XV dies que lo se-
nyor vezcomte compte com a present per la 
anada per pagar lo sou.

Dimarts, a XXI. En aquest die anà a cassà lo se-
nyor loctinent general.

Dijous, a XXIII. En aquest die tornà lo il·lustre 
senyor duch, loctinent general.

 51r Diluns, a XXVII. En aquest die partí de Barchi-
nona, per anar a caçà, lo il·lustre senyor duch e 
castellà d’Amposta.

Dimarts, a XXVIII. En aquest die stà continuat 
lo jurament de micer Miquel Spital com ad-
vocat.

 51v Abril, M D XIIII

Dissapte, lo primer. En aquest die, a les entre 
VIII e VIIII hores de matí, arribant a la casa de la 

a. a continuació ratllat ven.
b. en l’assentament corresponent a dimarts, dia XIIII, es llegeix 
ratllat En aquest die anà a cassà lo senyor loctinent general.
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[1514 ] Deputació los deputat reyal e oÿdors ecclesiàs-
tic e reyal, los fon dit que mossèn Hierònyma 
Margarit, oÿdor de comptes per lo braç militar, 
se ere partit per a la cort del rey nostre senyor, o 
lo dijous a nit o divendres de matí proppassats. 
Lo dit mossèn Margarit, arribat de la cort, dix 
que la sua partida fon lo divendres precedent, 
que fon XXXI de març. En aquest die arribà en 
Barchinona lo senyor vezcomte, deputat mili-
tar; venia de pagar lo sou a la gent de guerra.

Dimecres, a V. En aquest die se’n anà mossèn 
Torres, oÿdor, per sos fets.

 56r Maig, M D XIIII

Dimecres, a XXXI. En aquest die tornà Gaspar 
Çafranquesa, procurador del General, de la 
cort del rey nostre senyor, hon ere stat tramès 
per la qüestió del senyor loctinent general.

 57r Juny, M D XIIII

Dissapte, a X. En aquest die renuncià lo il·lustre 
e reverendísssimo senyor duch de Luna, caste-
llà d’Amposta, lo offici de deputat.

Diumenge, a XI. En aquest die se féu extració 
de deputat ecclesiàstich de don Bernat de Re-
quesens, prior de Cathalunya, per la renuncia-
ció feta de dit offici de deputat per lo il·lustre e 
reverendíssimo senyor duch de Luna e castellà 
d’Amposta.

Diluns, a XII. En aquest die partí Antoni Cal-
des, porter, ab letra dels senyors deputats per 
donar notícia al senyor prior de Cathalunya de 
la sua extracció.

 57v Dimarts, a XIII. En aquest die partí de Barchi-
nona lo il·lustre senyor duch de Luna e castellà 
d’Amposta, loctinent general.

Dissapte, a XVII. En aquest die tornà Antoni 
Caldes, porter, ab la resposta del senyor prior 
de Cathalunya.

 58r Dissapte, a XXIIII. Sant Joan. En aquest die pas-
saren los X dies de la Reyal Audiènca.

 60r Juliol, M D XIIII

Dissapte, a XV. En aquest die tornà micer Tor-
res, oÿdor, de casa sua.

Dimars, a XVIII. En aquest die fon extret e jurà 
micer Jaume Fiella, degà, deputat ecclesiàstich.

a. Hierònym interlineat, damunt de mys ratllat.

Dimecres, a XVIIII. En aquest die arribà de la 
cort mossèna Hierònymb Margarit, oÿdor de 
comptes militar.

 60v Diumenge, a XXIII. En aquest die, segons son 
jurament, qui li és stat remès, partí micer Spital 
de Barchinonac.

 61v Agost del any M D XIIII

Dimarts, lo primer. En aquest die partí mossèn 
Margarit per sos fets.

 63r Diumenge, a XXd. En aquest die tornà mossèn 
Margarit, oÿdor, que se’n era anat per sos fets.

 64r Setembre, M D XIIII

Divendres, lo primer. Aquest die partí fra Ga-
rau de Vilatorta, oÿdor de comptes, per sos 
fets.

Diluns, a IIII. Aquest die tornà lo dit fra Vila-
torta.

 67r Octubre, M D XIIII

Dissapte, a VII. En aquest die partí mossèn San-
menat, defenedor, per anar a la cerca dels saf-
frans. E ab ell en Ram, cullidor, e Joanot de la 
Gomera.

Dijous, a XII. En aquest die partí lo senyor vez-
comte, deputat, per anar a pagar lo sou en Ros-
selló.

 67v Dissapte, a XIIII. En aquest die comensà servir 
Pedro, porter, en la Deputació, per absència 
dels altres e indisposició del tercer.

 68v Dijous, a XXVI. Assí acaben los XV dies en los 
quals lo senyor vezcomte compte son salari, 
perquè és anat a pagar lo sou.

Dimarts, a XXXI. Fins en aquest die serví Pedro 
Salsedo per porter.

 70r Noembre, M D XIIII

Dimarts, a XIIII. En aquest dia, per renunciació 
feta per procurador de micer Carles Vivet, fou 
proveÿt d’advocat micer Garau Gordiola, qui 
jurà lo matex dia.

 70v Dijous, a XXIII. En aquest die partí Gaspar Ça-

a. a continuació ratllat fran.
b. Hierònym interlineat.
c. en l’assentament corresponent a divendres, dia XXVIII, es 
llegeix ratllat Fa notat la partida de mossèn Margarit.
d. a continuació ratllat VIIII.
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[1515 ]franquesa, procurador del General, per anar a 
Leyda.

 71r Dimecres, a XXVIIII. En aquest die, segons les 
letres que·s reberen de Leyda, jurà com a loc-
tinent general del senyor rey lo il·lustre e re-
verendíssimo senyor arcebisbe de Çaragoça,  
no obstants los dissentiments presentats per  
los síndichs del General e de la ciutat de Bar-
chinona.

Dejous, a XXX. Sant André. Consellers: mossèn 
Xivaller, ciutadà, mossèn Antich Almugàver, ca-
valler, mossèn Malla, mossèn Monmany, mos-
sèn Clapers, matalafer.

 72r Deembre, M D XIIII

Divendres, a VIII. Concepció Beate Marie. En 
aquest die tornà Gaspar Çafranquesa de Leyda, 
hon ere anat e se ere detengut per manament 
dels senyors deputats.

Diluns, a XI. En aquest die entrà en Barchinona 
lo excel·lent e reverendíssimo senyor arcabisbe 
de Çaragoça, loctinent general de la magestat 
del rei nostre senyor.

 72v Divendres, a XV. Fins aquest dia de XV deem-
bre, inclusive, fou fet compte de ses drets a 
mossèn Hierònim Margarit.

 73r Dimecres, a XX. En aquest die partí micer Pere 
Tomàs Torres, oÿdor, per sos fets.

Diluns, a XXV. Nadal, 1515. Assí acaben los dos 
mesos al senyor vezcomte en los quals compte 
salari, segons los capítols de Cort.

 74r Janer, M D XV

Dijous, a IIII. En aquest die tornarena mossèn 
Sanmenat, en Ram, e Gomera, de la cerca dels 
saffrans.

 75v Dimarts, a XXIII. En aquest die jurà e fon pre-
sentada la comissió reyal de la inquisició dels 
officials reyals e del consell qui no han tenir 
taula al magnífich micer Joan Ram, utriusque 
juris doctor.

 76r Diumenge, a XXVIII. En aquest die partí Johanb 
Tomàs per anar per los albarans e libres de la so-
brecol·lectac de Joan Seguer.

Diluns, a XXVIIII. En aquest die partí Gil Garau 

a. a continuació ratllat a.
b. Johan interlineat, damunt de Gili Gil ratllat.
c. a continuació ratllat Jaume Ferrer, sobrecullidor.

1515

per anar a la sobrecol·lecta de Jaume Ferrer, so-
brecullidor, per los albarans e libres.

Dimecres, a XXXI. En aquest die tornà lo senyor 
vezcomte, deputat, qui ere anat a pagar lo sou; 
e stech més temps que no havie mester.

Lo honorable mossèn Pere Belloch, scrivà del 
senyor rey, tenint los segells de la Cancelleria, 
féu relació a mi, Jaume Ferrer, scrivà major del 
General, que en la terça que finí a XXVI de janer 
predit no ha fet memorial, perquè la major part 
és stada la Audiència en la governació, e del 
temps de la Audiència Reyal, ab sa indisposició, 
no·y ha pogut entendrea.

 76v Febrer, M D XV

Divendres, a II. La festa de Nostra Senyora.

 78r Dimarts, a XX. En aquest die arribà Joan To-
màs, guarda, de la cerca de la col·lectab.

Divendres, a XXIII. En aquest die partí de Bar-
chinona mossèn Hierònym Margarit, oÿdor de 
comptes, per sos fets.

Dissapte, a XXIIII. Sant Macià.

 78v Dimarts, a XXVII. En aquest die tornà Gil Gue-
rau de la anada que féu per portar los albarans.

 79r Març, M D XV

Diumenge, a IIII. En aquest diec tornà mossèn 
Margarit, oÿdor militar.

 79v Dissapte, a X. En aquest die tornà mossèn [Per]e 
Tomàs Torres de casa suad.

 85v Maig, M D XV

Diumenge, a II. En aquest die partí de Barchi-
nona lo excel·lent e reverendíssimo senyor ar-
cabisbe de Çaragoça, loctinent general.

 86r Dissapte, a VIII. En aquest die partí lo senyor 
degà, deputat, per anar pagar lo sou.

Dijous, a XIII. En aquest die finiren los X dies de 
la Reyal Audiènciae.

a. anotació escrita al marge inferior del foli 76r.
b. en l’assentament corresponent a dimecres, dia XXI, es llegeix 
ratllat Carnestoltes.
c. a continuació ratllat par.
d. en l’assentament corresponent a divendres, dia IIII de 
maig, es llegeix ratllat En aquest die anà lo senyor degà a 
pagar lo sou a la gent d’armes.
e. en l’assentament corresponent a dimecres, dia XVIIII, es lle-
geix ratllat En aquest die tornà de pagar lo sou lo senyor 
degà, deputat.
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[1515 ]  89r Juny, M D XV

Divendres, a XVIII. En aquest die fon feta deli-
beració per les senyors deputats de mudar lo 
consistori en la parròquia de Orta, prop Barchi-
nona, porrogant lo consistori fins al quinzèn 
die del mes de juliol aprés següent.

 91v Juliol, M D XV

Dijous, a XV. En aquest die és la comparició de 
la mutació del consistori a Orta.

 92r Dimecres, a XXII. Sancta Magdelena.

Dijous, a XXIII. En aquest die partiren Antoni 
Caldes e Antoni Tries, ab letres dels senyors de-
putats per notificar la nova extracció.

 92v Dijous, a XXX. En los precedents dies, absents 
los dosa portés qui eren anats a notificar la nova 
elecció, en Miquel Colunya, porter, serví de 
portar àpoques e albarans e altres coses de Orta 
a Barchinona.

Divendres, a XXXI. En aquest die partí Miquel 
Colunya, porter, a Pacalqués per fer venir lo 
balle de Barchinona, per lo jurament dels nous 
deputats.

a. dos interlineat.
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[1515 ]1515-1518
DIETARI NÚMERO 13

Folis 1r-93r

Divendres, a X. En aquest die anà en Tries de 
Materó a Orta, ab letres dels senyors deputats 
per a mossèn Santdionís.

Diluns, a XIII. Aquest die arribà a Materó 
mossèn Galceran Lull. En aquest die arribà  
en Materó micer Torres, advocat. En aquest 
die anà correu per fer venir a Materó, ab le - 
tres dels senyors deputats, micer Dalmau, mi-
cer Romeu e micer Ubach, per consellar sobre 
lo fet dels deputats locals. En aquest die anà  
en Tries de Materó a Orta ab una letra dels  
senyors deputats per a mossèn Sandionís, e 
tornà lo mateix die.

 2r Dimarts, a XIIII. En aquest die se’n anà micer 
Torres, advocat. En lo matex die arribà mossèn 
Bertran Boscà. En aquest die fon tramès Mi-
quela Colunya, ab albarans que havie signat lo 
deputat militar, a Orta.

Dimecres, a XV. En aquest die partí de Materó 
mossèn Boscà. En aquest die arribà micer Car-
bonell. En aquest die tornà en Colunya, porter, 
de Orta.

Dijous, a XVI. En aquest die se’n anaren de Ma-
teró lo deputat reyal e lo oÿdor ecclesiàstich. 
En aquest die se’n anà micer Carbonell, e en 
Tries, e en Miquel Colunya, E acabà de dir les 
misses mossèn Gabriel.

Divendres, a XVII. En aquest die tornà Miquel 
Colunya, qui ere anat ab lo deputat reyal fins a 
Pineda, e partí per portar la letra requisitòria a 
les tres persones e letres per la cort.

 2v Dissapte, a XXV. En aquest die anà en Tries de 
Sant Boy a Orta, perquè lo degà vengués a pro-
nunciar la excomunicació en lo jurament de 
mossèn Steve de Garret.

a. a continuació ratllat Tries.

 1r Agost, any M D XV

Dimecres, lo primer. En Sanct Joan de Orta. En 
aquest die juraren los magnífichs mossèn Ber-
nat de Sandionís, deputat militar; mossèn Luýs 
Canta, deputat reyal; mossèn Pere Sansaloni, 
canonge de Girona, oÿdor ecclesiàstich; mos-
sèn Galceran Lull, oÿdor reyal. En aquest die 
arribà n’Antoni Caldes, porter, qui ere partit ab 
les letres dels senyors deputats per a Tortosa e 
Balaguer a XXIII de juliol. Lo dimars derrer de 
juliol arribà en Antoni Tries, qui ere anat ab al-
tres letres a Gerona e Perpinyà; ere partit lo ma-
tex die que partí en Caldes. En lo matex die  
arribà Miquel Colunya ab lo balle de Barchi-
nona de Picalqués, hon ere stat tramès per los 
deputats passats lo die precedent. En lo matex 
die que juraren los deputats jurà micer Torres, 
advocat. Fon present micer Carbonell, advo - 
cat, en lo jurament.

Diumenge, a V. En aquest die fon feta porroga-
ció per a Materó. En aquest die partí Anthoni 
Caldes, porter, per a Mataró, per haver aposen-
tos per los senyors deputats.

Diluns, a VI. En aquest die arribà n’Anthoni 
Caldes, porter, qui ere anat per aposentar a 
Materó.

 1v Dimecres, a VIII. En aquest die arribaren en la 
vila de Materó per a hon ere porrogat lo consis-
tori, lo deputat reyal, lo oÿdor ecclesiàstich, lo 
scrivà major, Antoni Tries, porter. En aquest 
die, per manament dels senyors deputats, partí 
Miquel Colunya de Monyohich, e anà a Macià 
Julià per lo poder de promulgar la excomunica-
ció, e donà-lo al scrivà major, e tornà-se’n a 
Monjohic.

Dijous, a VIIII. En aquest die comensà a dir la 
missa als senyors deputats mossèn Gabriela 
Roniç.

a. a continuació ratllat rois.
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[1515 ]  3r Diumenge, a XXVI. En aquest die jurà mossèn 
Garret, deputat ecclesiàstich. En aquest die 
tornà en Tries ab lo official ecclesiàstich de 
Barchinona a Sant Boy, perquè lo degà no vol-
gué anar a Sant Boy. En aques die tornà en Mi-
quel Colunya, porter, de les tres persones a les 
quals presentà la requisitòria dels senyors de-
putats.

 3v Setembre, M D XV

Dimarts, a IIII. En aquest die anà en Tries a 
Barchinona, ab letres per al veguer e official ec-
clesiàstich, perquè lo die següent isquessen a 
Santa Maria de Jhesús, per lo jurament de mos-
sèn Galceran Torrala, oÿdor de comptes.

Dimecres, a V. En aquest die jurà mossèn Gal-
ceran Torralla, oÿdor de comptes. Fonch tra-
mès a Sanct Hierònym, Antoni Caldes, per fer 
venir [...] Boscàa a mossèn Sanctdionís, [al] dit 
mossèn Toralla, qui eren [...] de mossèn  
Stalrich.

 4v Dissapte, a XV. En aquest die comensà dir la 
missa en Materó, als senyors deputats, mossèn 
Gabriel Roviz, al qual ne donaren càrrech. En 
aquest die partí de Mataró Gaspar Çafranquesa, 
procurador del General, tramès per los senyors 
deputats a Macià Julià a Sant Gervasi, per rahó 
de la sentència de excomunicació.

Diumenge, a XVI. Tots los tres deputats e tres 
oÿdors e micer Mateu Carbonell. En aquest die 
fon lo terme de la porrogació del consistori per 
a Mataró. E dit dia foren presents. E no·s ten-
gué consistori perquè ere feriat. En aquest die 
anà enb Antoni Caldes, a peu, de Barchinona a 
Sant Gervasi, demanat per en Çafranquesa e, 
perquè no portà los actes que li havie donat 
n’Esteve Ponç, dit Çafranquesa li prestà la sua 
mula perquè tornàs per dits actes. E lo die se-
güent tornà ab los actes e la mula, e tornà-sse’n 
a peu.

Diluns, a XVII. En aquest die se comensà tenir 
consistori e arribà mossèn Pere Tomàs Torres.

Dimarts, a XVIII. En aquest die tornà Gaspar 
Çafranquesa, procurador del General, ab los ac-
tes de Macià Julià e del procurador e vicari ge-
neral del senyor bisbe de Barchinona.

 5r Dimecres, a XVIIII. En aquest die partí de Ma-
teró mossèn Guerauc Torralla, oÿdor, per sos 
fets.

a. a continuació ratllat als.
b. en Antoni Caldes interlineat.
c. Guerau interlineat, damunt de Galceran ratllat.

Divendres, a XXI. En aquest die anà en Colu-
nyaa a Barchinona ab letres per n’Esteve Ponç, 
per les restes que li donà mossèn Boscà.

Dissapte, a XXII. En aquest die partí de Materó 
mossèn Galceran Lull, oÿdor, per sos fets.

Diluns, a XXIIII. En aquest die arribà en Colu-
nya ab los albarans de pensions e altres letres.

 5v Dimarts, a XXV. En aquest die tornà mossèn 
Galceran Lull, oÿdor.

Dimecres, a XXVI. En aquest die anà en Colu-
nya ab letres dels senyors deputats per portar 
alguns libres, e portà a Barchinona los albarans 
de pensions. En aquest die anà n’Antoni Cal-
des de Barchinona a Orta per signar albarans 
per mossèn Santdionís, e portà’ls a la taula.

Dijous, a XXVII. En aquest die partí mossèn 
Galceran Lull, oÿdor de comptes, de Materó. 
En aquest die tornà en Colunya de Barchinona.

Dissapte, a XXVIIII. En aquest die fon tramès 
Canyelles a Barchinona per certs actes que li fo-
ren demanats per los senyors deputats.

 6r Octubre, M D XV

Diluns, lo primer. Aquest dia tornà en Joan Ca-
nyelles, qui era anat a Barchinona tramès per 
los diputats.

Divendres, a V. En aquest die se’n partí de Ma-
teró mossèn Pere Santsaloni, oÿdor.

Dissapte, a VI. En aquest die fon tramès en Co-
lunya a Barchinona ab tres albarans per a la tau-
la; tornà dimarts.

 6v Diluns, a VIII. En aquest die tornà mossèn Pere 
Sansaloni, oÿdor.

Divendres, a XII. En aquest die partí Jaume Fer-
rer de Materó. En aquest die fon tramès Antoni 
Tries de Materó a Orta, ab àpoques, e diu anà a 
Orta per àpoques que tenia Jaume Ferrer, scri-
và major.

 7r Dissapte, a XIII. En aquest die partí de Materó 
mossèn Galceran Lull, oÿdor, per sos fets. En 
lo matex die partí micer Torres, advocat, per 
sos fets.

Dimarts, a XVI. En aquest die tornà micer Tor-
res a Materó. En aquest die tornà Antoni Tries 
a Materó ab les àpoques.

a. Colunya interlineat, damunt de Tries ratllat.
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[1515 ]Dimecres, a XVII. En aquest die partí micer Car-
bonell, per sos fets, de Materó.

Dijous, a XVIII. Aquest die fou tremès en Mi-
quel Colunya aa Barchinona, per portar un ma-
nament a don Ffrancesch de Requesens.

 7v Divendres, a XVIIII. Aquest die tornà dit Co-
lunya.

Dissapte, a XX. En aquest die tornà micer Car-
bonell a Materó. En aquest die partí Antoni 
Tries de Materó per anar a Barchinona, per 
portar les masses dels staments a Materó.

Diumenge, a XXI. Aquest die fon comutat lo 
consistori de Mataró a Sanct Culgat de Vallès. 
Lo die mateix fon tramès en Miquel Colunya a 
Sanct Culgat. Fins en aquest die se digueren les 
misses en Materó.

Diluns, a XXII. En aquest die tornà Antoni Tries 
de Barchinona a Materó ab les masses.

Dimarts, a XXIII. Tornà Miquel Colunya de 
Sant Culgat a XXIII de dit.

 8r Diluns, a XXVIIII. En aquest die arribaren en 
Sant Culgat mossèn Steve de Garret, mossèn 
Bernat de Santdionís, mossèn Luýs Canta, de-
putats, mossèn Pere Sançaloni, mossèn Galce-
ran Lull, oÿdors de comptes. En aquest die fon 
lo die de la porrogació per a Sant Culgat, e ten-
gueren consistori los contrascrits, hon eren 
presents mossèn Boscà e Joan Canyelles. Co-
mensà la missa. En aquest die partí de Sant Cul-
gat Antoni Tries per a Barchinona ab letres, e 
portà les claus que li donà de les caxes lo scrivà 
major.

Dimarts, a XXX. En aquest die arribaren en con-
sistori, en Sant Colgat, miçer Matheu Carbo-
nell, e miçer Pere Thomàs Torres, advocats.

Dimecres, a XXXI. En aquet die tornà n’Antoni 
Tries de Barchinona, ab les claus de les caxes.

«Goncalvo de la Cambra, scrivà de manament, 
ab cèdula sotsignada de mà sua certifique que 
lo reverendíssimo senyor arcabisbe de Tarra-
gona, canceller, és stat present en la ciutat de 
Leyda essent-hi la senyora reyna, loctinent ge-
neral, de XXII de octubre fins a XVIII del mes de 
deembre, M D XVI. Lo dit senyor demane també 
los X dies. Cambra»b.

a. a continuació ratllat Sant Culgat de Vallès per preparar 
la venguda del.
b. anotació escrita al marge inferior del foli 8r.

 8v Noembre, M D XV

Dijous, lo primer. En aquest die partí de Sanct 
Colgat en Pere Ciurana, per a la cerca e col-
lecta dels caffrans, lo qual, los senyors depu - 
tats, havien manat venir de Hostalrich per les 
morts qui eren en Barchinona. E ab lo dit Ciu-
rana anà en Miquel de l’Artiga, guarda del Ge-
neral, en la ciutat de Leyda, lo qual Artiga  
partí per la dita col·lecta a cinch de dit.

Divendres, a II. En aquest die partí de Sant 
Culgat mossèn Canta, deputat reyal, per sos 
fets.

Dissapte, a III. En aquest die partí Antoni 
Tries de Sant Colgat per anar a Leyda ab les 
masses.

Diluns, a V. En aquest die partí en Miquel de la 
Ortiga en companyia d’en Ciurana, ut supra, 
en lo primer del present.

Dimars, a VI. En aquest die se’n anaren del 
consistori miçer Matheu Carbonell e micer 
Pere Thomàs Torres.

 9r Diluns, a XII. En aquest die tornà n’Antoni Tri-
es de Leyda de portar les masses.

 9v Dimars, a XIII. En aquest die tornà micer Car-
bonell, advocat.

Dimecres, a XIIII. En aquest die se’n partí micer 
Carbonell, assessor.

Dijous, a XV. En aquest die arribà en Sant Cul-
gat micer Torres, assessor.

 10r Diluns, a XVIIIIo. En aquest die partí de Sant 
Colgat Antoni Tries per anar a presentar un 
manament a don Francesch de Requesens.

Dimars, a XX. Aquest die arribà en Sanct Culgat 
micer Matheu Carbonell, assessor. En aquest 
die presentà en Tries lo manament a don Fran-
cesc de Requesens. En lo matex die partí de 
Sanct Culgat n’Antoni Caldes, ab àpoques y al-
barans.

Divendres, a XXIII. En aquest die se n’anaren 
dea Sant Colgat micer Carbonell e micer 
Torres.

 10v Diumenge, a XXV. En aquest die tornaren mi -
cer Carbonell e micer Torres.

a. a continuació ratllat sabade.



340

[1516 ]  11r Deembre, M D XV

Diluns, a III. En aquest die partí de Sant Colgat 
micer Mateu Carbonell, a[ssessor].

 11v Diumenge, a VIIII. En aquest die arribà a Sanct 
Culgat y se’n tornà ab albarans n’Antoni Cal-
des.

Dimarts, a XI. Aquest die tornà micer Carbo-
nell de Barchinona, hon era anat per sos fetsa.

Dijous, a XIII. [En] aquest die tornà mossèn 
Canta, deputat real. Aquest die se’n anà micer 
Carbonell.

 12r Dissapte, a XV. En aquest die se’n anà mossèn 
Galceran Lull, e mossèn Canta, deputat. En 
aquest die tornà micer Carbonell. E lo die ma-
tex se’n anà.

Diumenge, a XVI. En aquest die tornà mossèn 
Canta. En aquest die n’Antoni Caldes vench de 
Barchinona a Sant Culgat, portant letres als se-
nyors deputats que eren vengudes de la Cort 
General de Leyda, trameses per en Ferran.

Diluns, a XVII. En aquest die anà Miquel Colu-
nyà, porter, a Barchinona per despachar un 
cor reu per a Leyda, per manament dels senyors 
deputats.

Dimarts, a XVIII. En aquest die tornà Miquel 
Colunya, porter, de Barchinona e portà la cè-
dula del procés de don Francesch.

Dimecres, a XVIIII. En aquest die los senyors 
deputats porrogaren lo consistori de Sant Cul-
gat a Barchinona. E acabaren les misses.

«Magnífich mossèn Jaume Ferrer, a micer Vi-
cens Orrit, doctor, com assessor meu, a consell 
del qual he fetes les prorrogacions de la Audi-
ència del temps davall scrit, se ha de respondre 
de trenta del mes de desembre pus proppassat 
del present any del salari pertanyent al regent la 
Cancelleria, segons les constitucions, y per co 
us ne fas cert del sobredit per la present. En 
Barchinona, a set de juny, any mil cinch-cents y 
setze. Don Pedro de Cardona, governador»b.

 13r Diumenge, a XXX. En aquest die tornaren de la 
col·lecta dels cafrans en Pere Ciurana e Miquel 
de l’Artiga, e fins a la dita jornada los ha ésser 
fet lo compte de les dietes.

a. en l’assentament corresponent a dimecres, dia XII, es llegeix 
ratllat Aquest die se.
b. anotació en full a part, entre els folis 12 i 13.

1516 Diluns, a XXXI. Aquest albarà me ha tramès lo 
senyor governador:

«Magnífich mossèn Jaume Ferrer, a micer Vi-
cens Orrit, doctor, com assessor meu, aa con-
sell del qual he fetes les prorrogacions de la Au-
diència del temps devall scrit, se ha [de] 
respondre de XXX del mes de deembre, pus 
proppassat del present any, del salari perta-
nyent al regent la Cancelleria, segons les cons-
titucions, per ço ne fas cert del sobredit per la 
present, en Barchinona, a VII de juny, 1516. 
Don Pedro de Cardona, governador»b.

«Senyor mossèn Jacme Ferrer, encara que ja 
hage feta certificatòria als senyors deputats dels 
següents, ço és, que lo senyor governador, tro-
bant-se en la vegaria de Cervera, a XXVIIII del 
mes deembre, any predit M D XVI, porrogà la 
Audiència e totes les causes que de sa natura 
seguexen la Audiència fins al derrer de janer 
proppassat. E del dit die de XXXI de janer tornà 
porrogar, dit senyorc gobernador, dita Audièn-
cia e causes fins a XII dies del mes de febrer 
proppassats. Ara, a cautela, ne fas fe a vostra 
mercè de dites coses ab lo present scrit de mà 
mia pròpria, a XVI del mes de juny, M D XVI. Farà 
senyord lo que mane, Aparici Torrent, notari e 
scrivà de la governació»e.

 14r Janer, any M D XVI

Dijous, a X. En aquest die ere la porrogació del 
consistori per a dins Barchinona feta en Sant 
Culgat e foren presents: mossèn Steve Garret, 
mossèn Bernat Santdionís, deputats; mossèn 
Luýs Canta, mossèn Pere Sansaloni, mossèn 
Galceran Lull, oÿdors; e los advocats, e Bertran 
Boscà, racional.

 14v Diluns, a XIIII. En aquest die tornà mossèn 
Guerauf Toralla, oÿdor de comptes.

 15r Dimarts, a XXII. En aquest die, que era la festa 
de sanct Vicens, passà de aquesta vida la ànima 
del christianíssimo senyor don Fferrando, rey 
de Castella, de Aragó, etcètera, y comte de Bar-
chinona, etcètera, a la una hora passada mitja-
nit, en lo loch de Madrigalejo, prop de Guada-
lupe, del regne de Castella, cuius anima requies -
cat in pace.

a. a consell ... scrit interlineat.
b. anotació escrita al marge inferior del foli 13r.
c. senyor interlineat.
d. senyor interlineat.
e. anotació escrita al marge inferior del foli 13v; i, a continua-
ció, una anotació en full a part, entre els folis 13 i 14, de lectura 
difícil per causa del posterior relligat del volum i amb el mateix 
contingut que l’anterior.
f. Guerau interlineat, damunt de Galceran ratllat.
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[1516 ] 15v Dijous, a XXXI. En aquest die partí per sos fets 
Guerau Toralla.

 16r Febrer, M D XVI

Dimarts, a V. Carnestoltesa.

«De la terça quib comensà a XXVI de octubre, 
1515, e qui finí a XXVI del predit mes de janer, 
1516, me fon dada relació per Gonçalo de la 
Cambra, scrivà de la Cancelleria del rei nostre 
senyor, que la senyora reyna arribà en Leyda a 
XXII de octubre, 1515, e porrogà la Reyal Audi-
ència a XXVI de dit fins a X de noembre. E a x 
del propdit mes fon porrogada per a XXIIII del 
matex. E dit die de XXIIII fon porrogada per lo 
primer de deembre, fon porrogada per a sis del 
matex mes. E de dit die de sis se continuà la 
Audiència fins a XVIIII del matex mes. E a XVIIII 
fon porrogada per a XXVIIII del matex mes de 
dembre, 1516. Lo matex die de XXVIIII de de-
embre lo senyor governador porrogà la Audi-
ència en lo loch de Torà per tot lo mes de janer, 
1516, ço és, per al derrer de dit»c.

 17r Divendres, a XV. Fins ací acaben los quatre me-
sos del primer any de mossèn Toralla, oÿdord.

 19r Març, M D XVI

Dimarts, a XI. En aquest die ere present en con-
sistori micer Torres.

 19v Dissapte, a XV. En aquest die partí Joan Vilana 
per anar a Tortosa, per manament dels senyors 
deputats.

Diumenge, a XVI. Ramis Palmarum. En aquest 
die partí de Barchinona mossèn Luýs Canta, 
deputat, per sos fets.

Dimarts, a XVIII. [En] aquest die partí [mossèn] 
Pere Sansaloni, [oÿdor] ecclesiàstich, per sos 
[fets].

 20r Diumenge, a XXIII. Festum Pasce.

Dimarts, a XXV. Festum Beate Marie.

Dimecres, a XXVI. En aquest diee partí micer 
Tor res per sos fets.

a. l’assentament corresponent a dimecres, dia XIII, no es llegeix 
per causa del rallat.
b. qui ... e interlineat.
c. anotació escrita al marge inferior.
d. en l’assentament corresponent a diumenge, dia XXIIII, es 
llegeix ratllat Pasqua de Resurecció; en l’assentament corres-
ponent a dimarts, dia XXVI, es llegeix ratllat nostra dona.
e. a continuació una paraula ratllada.

 20v Diluns, a XXXI. Aquest dia tornà Joan Vilana, 
notari, de Tortosa.

 21r Abril, M D XVI

Dijous, a III. Sant Ambròs. En aquest die tornà 
mossèn Canta, deputat, de casa sua.

 22v Dimecres, a XXIII. Sant Jordi.

«Certificació del de la governació per micer 
Cesoliveres: “Als molt reverend e magnífichs 
senyors de deputats del present principat de 
Ca thalunya, fa fe yo, Aparici Torrent, notari y 
scrivà major de laa governació de Cathalunya, 
com a XV del mes de març, M D XVI, la magnífich 
micer Miquel Cesoliveres, doctor en cascun 
dret e del Reyal Consell, partí de la present ciu-
tat de Barchinona, e ha feta absència fins a VIIII 
del present mes de maig, any dit mil D XVI que 
tornà en la dita ciutat de Barchinona, e per tes-
timoni de la veritat fas lo present scrit de mà 
mia, a XXI de maig, mil D XVI»b.

 24r Maig, M D XVI

Dimecres, a VII. Partíc micer Aybrí de la Rota, 
per a Perpinyà, en aquest dia. Dit die partí de 
Barchinona Gaspar Çafranquesa per anar a 
Castelló de Ampúries per causa del fogatge del 
comtat, per manament dels senyors deputats.

Dijous, a VIII. Sant Miquel.

 25r Diluns, a XVIIII. Sanct Ivo.

Dimarts, a XX. En aquest die tornà Gaspar Ça-
franquesa del comtat de Ampúries, hon ere 
anat per manament dels senyors deputats.

 26r Juny, M D XVI

Divendres, a VI. En aquest die arribà mossèn 
Pere Sansaloni, oÿdor, de Girona.

 26v Dimecres, a XI. Sanct Barnabé.

Dijous, a XII. En aquest dia partí de Barchino-
na, mossèn Steve de Garret, deputat ecclesiàs-
tich, per sos fets.

 27r Diluns, a XVI. En aquest dia tornà micer Torres.

 27v Dimarts, a XXIIII. Sanct Joan.

«Del senyor governador: “Reverend y magní-

a. a continuació ratllat Deputació.
b. anotació escrita al marge inferior del foli 22 v.
c. a continuació unes lletres ratllades.
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[1516 ] fichs senyors de deputats, ab la present vos cer-
tifich com totes les porrogacions he fetes de  
la Audiència de XXXI de maig del any passat, 
M D XV, fins a XXIIII de octubre següent del dit 
any, les he fetes a consell de micer May, mon as-
sessor, e per ço vos fas la present. Feta en Bar-
chinona, a XVIIII de juny, M D XVI. Don Pedro 
de Cardona, governador”a.

 28r Diumengeb, a XXVIIII. Sanct Pere y sanct Pau.

 28v Juliol, M D XVI

Dimecres, a II. Sancta Elizabet.

“Senyor mossèn Jaume Ferrer, ab aquesta fas fe 
a vostra mercè com a VII del mes de maig prop-
passat lo magnífich micer Joan Aybrí, doctor 
en quiscun dret y del Reyal, partí de la present 
ciutat de Barchinona per anar a Perpenyà e tor-
nà en dita ciutat a XIII del present mes de juliol, 
e per testimoni de la veritat ne fas lo present 
scrit de mà mya, a XXVIIII de juliol, any M D XVI. 
Los altres doctors del Reyal Consell en lo dit 
temps tots són stats presents. Senyor, farà lo 
que mane, Apparici Torrents, notari y escrivà 
de la governació de Catalunya”c.

“Certificació del dietari dels doctors: “Senyor, 
mossèn Jaume Ferrer, ab aquesta fas fe a vostra 
merçè com a VII del mes de maig proppassat lo 
magnífich micer Joan Aybrí, doctor en quiscun 
dret y del Reyal Consell, partí de la present ciu-
tat de Barchinona per anar a Perpinyà, e tornà 
en dita ciutat a XIII del present mes de juliol, e 
per testimoni de la veritat ne fas lo present scrit 
de mà mia, a XXVIIIIo de juliol, any M D XVI. Los 
altres doctors del Reyal Consell en lo dit temps 
tots són stats presents. Farà lo que manen, Apa-
rici Torrents, notari [y escrivà de la governació 
de Cathalunya]»d.

 31r Agost, M D XVI

Divendres, lo primer. En aquest die arribà en 
Barchinona mossèn Steve de Garret, deputat.

 32r Dijous, a XXI. Aquest die morí micer Pere Boix, 
doctor del Real Consell, cuius anima requiescat 
in pace.

 33v Septembre, M D XVI

Dimecres, a III. En aquest dia partí lo oÿdor ec-
clesiàstich, per sos fets.

a. anotació escrita al marge inferior del foli 27v.
b. escrit damunt d’endre ratllat.
c. anotació en full a part, entre els folis 29 i 30.
d. anotació escrita al marge inferior del foli 30v.

 34r Dilluns, a VIII. Festum Beate Marie.

Dimarts, a VIIIIo. En aquest die partí en Miquel 
Sumes, notari, síndich del General, tramès per 
los senyors del General.

 35r Diluns, a XXVIIII. En aquest die tornà en Su-
mes, síndich del General, de Leyda, hon era 
stat tramès.

 36v Octubre, M D XVI

Divendres, a XVIIa. Aquest dia partiren de 
Barchinona Miquel Salines, tramès per los se-
nyors deputats [per] los cafrans, e Joan Argi-
mir, guarda.

Dissapte, a XVIII. Festa de sant Luch, evange-
lista.

 37r Dijous, a XXIII. Festa de la Translació de santa 
Eulària.

 37v Dimarts, a XXVIII. Festa de sant Simon e Judas, 
apòstols.

 38r Noembre, mil D XVI

Dissapte, lo primer. Festum Omnium Sancto-
rum.

 39r Dijous, a XIIIb. En aquest die tornà mossèn 
Sansaloni, oÿdor ecclesiàstich.

Divendres, a XIIIIc. En aquest die partí, per sos 
fets, mossèn Steve de Garret, deputat ecclesiàs-
tichd.

 39v Divendres, a XXI. Aquest dia partí mossèn Luís 
Canta, diputat per lo stament real, per sos fets.

 40r Diumenge, a XXX. Y festa de sant Andreu, apòs-
tol, e fon feta la extracció dels consellers de Bar-
chinona, qui erene.

 40v Deembre, any M D XVI

Dimecres, a X. En aquest dia partí miçer Pere 
Torres, assessor ordinari, per sos fets.

Dijous, a XI. Aquest dia morí micer Joan Aybrí, 
doctor que era delf nombre dels dotze del Real 
Consell.

a. a continuació ratllat festa de sant Lu.
b. a continuació ratllat Aquest dia tornà mossèn Santcelo-
ni, oÿdor de comptes per lo stament ecclesiàstic.
c. a continuació ratllat Aquest dia partí mossèn Steve de 
Gar ret, deputat ecclesiàstich, ab licència, per sos fets.
d. a continuació repetit per sos fets.
e. text inacabat.
f. a continuació ratllat r.
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[1517 ]Dissapte, a XIII. Festa de sancta Lúcia.

 42r Dillunsa, a XXII. En aquest dia passà d’esta vida 
en Salvador Carbonell, altre dels scrivents en la 
taula de la bolla de Barchinona. Anima eius in 
pace requiescat. Aquest dia tornà mossèn Luís 
Canta, deputat.

Dijous, a XXV. Festivitasb Nativitatis Domini 
Nostri Jhesus.

 43v Janer, any mil D XVII

Dilluns, a V. En aquest dia fon provehit en Mi-
quel Asbert del ofici de hun dels scrivents de la 
bolla de Barchinona que tenia en Salvador Car-
bonell, quòndamc, e prestà lo jurament e ho-
menatge acustumats, e fon mès en pocessió de 
dit ofici.

 44r Dimecres, a VII. En aquest dia en Joan Canale-
tes, qui fon proveit del ofici que tenia de scri-
vent de la bolla Miquel Asbert, ans fos provehit 
del de Salvador Carbonell, quòndam, prestà lo 
jurament e homenatge acustumats, e fon mès 
en pocessió [de] dit ofici.

 44v Dissapte, a XVII. Festum beati Anthonii.

 45r Dimarts, a XX. En aquest dia arribà mossèn Ste-
ve de Garret, diputat.

Dijous, a XXII. Festum beati Vincencii.

 45v Dijous, a XXVIIIIo. En aquest dia arribà mossèn 
Garau Toralla, oÿdor de comptes per lo braç 
militar.

 46v Febrer, M D XVII

Dimarts, a III. En aquest dia partí de Barchino-
na lo senyor mossèn Bernat Santdionís, dipu-
tat, per sos fets, ab licència.

Dijous, a V. En aquest dia és la [...] de la provi-
sió del [...] rey, feta en bru [...]llas a micer 
Francesch [...] del loc de la [...], vagant per 
mort de [micer] Joan Aybrí.

 47r Dissapte, a VII. En aquest dia tornaren Miquel 
Salines dels çaffrans e Joan Argimir, guarda.

 48r Dimarts, a XXIIII. Dia de Carnestoltes.

 48v Dimecres, a XXV. Primer dia de Quaresma.

a. a continuació ratllat res.
b. a continuació ratllat Domini.
c. a continuació ratllat en altre.

1517

Dijous, a XXVI. En aquest dia partí de Barchi-
nona mossèn Santçeloni, oÿdor ecclesiàstich, 
per sos fets.

 49v Març, M D XVII

Dimarç, a X. En aquest dia mossèn Joan Seguer 
renuncià l’offici de sobrecullidor. E lo matex 
dia los senyors deputats admeteren la dita re-
nunciació, e proveÿren del dit offici a Onoffre 
Seguer, germà seu, lo qual prestà lo homenatge 
acostumat; e, per la seguretat del General, pro-
meté donar fermançes anomenades en lo acte, 
les quals no fermaren, e axí poch lo dit Onofre 
no fon admès en la possessió y exercici de dit 
offici.

 50r Dissapte, a XIIII. En aquest die partí de Barchi-
nona per sos fets micer Carbonell, sens licèn - 
cia. En aquest die fon elegit per advocat mi- 
cer Romeu Ollers, durant la absència de micer 
Torres.

 50v Dilluns, a XXIII. Fon present micer Carbonell a 
XXIII.

Dimarts, a XXIIIIo. En aquest dia tornà mossèn 
Santdionís, deputat militar.

 51r Dimecres, a XXV. Anunciació Beate Virginis.

Dijous, a XXVI. En aquest dia fon proveÿt Ber-
nat Canaletes del offici de [...] dels credencers 
o scrivans de la bolla de Barchinona, per [...] 
resignació d’en Joan Canaletes, oncle seua.

Dissapte, a XXVIII. En aquest diab jurà lo dit 
Bernat Canaletes e prestà lo homenage acostu-
mat, ec fon mès en possessió del sobredit offici 
[de] scrivà de la bolla de Barchinona.

 51v Abril, M D XVIId

Dijous, a II. Aquest dia partí mossèn Garau To-
ralla, oÿdor militar, de Barchinona [per] sos 
fets.

Divendres, a III. En aquest die acaben los vint-
y-un dies que lo magnífich micer Romeu d’O-
llers ha servit la advocació de la Deputació per 
absència de micer Torres, ultra los dos mesos 
que a quiscun advocat són donats per absència 

a. a continuació ratllat e prestà lo [homenatge] acostumat e 
li fon lliurada la possessió.
b. dia interlineat.
c. a continuació ratllat prengué.
d. en l’assentament corresponent a dimecres, dia I, es llegeix 
ratllat En aquest dia partí mossèn Garau Toralla, oÿdor mi-
litar, de Barchinona per sos fets.
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[1517 ] cascun any per capítol de Cort, lo salari del qual 
temps pertany al dit micer Ollers, lo qual àa 
volgut li·n sie pagat res, ans expressament ha 
[volgut] que lo dit salari sie del General, en 
paga e satisfacció de qualsevol dret de bolla que 
ell y lo senyor son pare, que en glòria sia, de-
guessen per inadvertència [...] al dit General. E 
així ha volgut e és stat content ne sia stada feta 
assí la present memòria.

Dissapte, a IIII. En aquest die tornà micer Tor-
res, advocat.

 52r Dimarts, a VII. En aquest dia partí mossèn Sant-
dionís, deputat.

Diumenge, a XII. Pasqua.

 52v Dimarts, a XIIII. [En] aquest die tornà mossèn 
Santdionís, deputat.

Divendres, a XVII. [En] aquest die partí mossèn 
Luís Canta, deputat.

 53r Dimecres, a XXII. En aquest dia tornà mossèn 
Santceloni, oÿdor ecclesiàstich.

Dijous, a XXIII. Festa del gloriós sant Jordi.

Divendres, a XXIIII. En aquest dia Onofre Se-
guer, qui a X de març proppassat era stat 
proveÿt del offici de sobrecullidor per renunci-
ació de Joan Seguer, germà seu, renuncià lo dit 
offici. E los senyors diputats, admesa la dita re-
nunciació, lo mateix dia, deliberaren e nova-
ment proveÿren lo dit Joan Seguer del dit offici 
[de] sobrecullidor, segons en la dita deliberació 
més largamentb és contengut.

 53v Diluns, a XXVII. En aquest dia tornà mossèn 
Luís Canta.

 54r Maig, M D XVII

Divendres, lo primer. Festa dels apòstols.

Diumenge, a III. Festum Sancte Crucis.

 55v Dijous, a XXI. Festum Ascencionis Domini Nos-
tri Jhesuchristi.

 56r Dimecres, a XXVII. En aquest dia partí mossèn 
Garret, deputat, ab licència dels senyors dipu-
tats, per sos fets.

Diumenge, a XXXI. Festum Pasce Pentecostes.

a. à volgut ... content interlineat.
b. a continuació ratllat se.

 57r Juny, any M D XVII

Dimecres, a X. En aquest dia tornà mossèn 
Stheve de Garret, diputat.

 59r Juliol, any M D XVII

Divendres, a III. En aquest dia partí mossèn 
Luís Canta, diputat, per sos fets.

 60v Dimecres, a XXII. Sancta Magdelena. [En] 
aquest die tornà mossèn Canta, deputat.

 62r Agost, any M D XVII

Dimecres, a XII. En aquest dia partí mossèn 
Bertran Dezvall, ab li[cència] li han consentida 
los senyors deputats de absentar-[se] per temps 
de sis mesos, comptadors del present dia en 
avant, com apar en libre de Deliberacions, a III-
Io del present mes de agost.

 62v Dissapte, a XV. Festum Asumpcionis Beate Vir-
ginis Marie. En aquest dia partí en Jaume Fe-
noll, regent los comptes, per a Çaragoça, per 
fets del senyor bisbe e vice-canceller, e de la 
comtessa de Alberayda, ab licència dels senyors 
deputats.

 63v Diluns, a XXXI. [En] aquest die partí mossèn 
Francesch Sansaloni, oÿdor de comptes, per sos 
fets.

 64r Setembre, M D XVII

Dimecres, a II. En aquest dia tornà en Jaume 
Fenoll, regent los comptes.

 65v Dissapte, a XVIIIIo. En aquest die partí de 
Barchinona, per sos fets, mossèn Luýs Canta.

 68r Octubre, any mil D XVII

Divendres, a VIIIIo. En aquest dia, per la ciutat 
de Barchinona, fon feta solemne professó, sem-
blant a la que·s fa lo dia de la festa de Corpus, ab 
tota la clerezia e òrdens, exceptats los frares de 
Jhesús, portant lo cavalla ab la bandera de santa 
Eulària e, en loch de la custòdia, la ymage [e] re-
líquya del vel de la Verge Maria, molt ricament 
composta, ab los àngels sonant davant, portant 
pali lo senyor governador e los V consellers. E 
en lab nit del matex dia foren alimares ab mol-
tes falles, fochs, lanternes e per tota la ciutat per 
senyal de la gran alegria que·s té per la benaven-
turada nova de ésser ar[ribat] en Spanya lo molt 
cathòlich e poderós r[ey] don Carles, príncep e 

a. a continuació ratllat de sa.
b. a continuació ratllat matex dia.
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[1518 ]senyor nostrea, lo qual [ve] de Flandes ab gros-
síssima armada de naus per [...]a VIII de setem-
bre proppassat. E a XVIIII de [dit] mes arribàb e 
desembarcà en lo port de Vilaviciosa, que és en 
les Astúries de Oviedo, dels regnes de Castella.

 69r Dimecres, a XXI. En aquest die partiren de la 
present ciutat Miquel Salines, albaraner, y Joa-
not Sparça, guarda del General, per la anada 
dels çafransc.

 69v Dimecres, a XXVIII. Festum apostolorum Symonis 
et Jude.

 70v Dissapte, a XXXI. En aquest dia tornà mossèn 
Luís Canta, diputat.

 70v Noembre, M D XVII

Diumenge, lo primer. Festum Omnium Sancto-
rum.

«Senyor mossèn Jaume Ferrer: Jo fas fe de les 
absències ha fetes lo magnífich micer Miquel 
de Oliveres del Real Consell en aquest any mil 
D XVII, ço és, que dilluns, a XXVII del mes de 
abril, any M D XVII, dit micer Oliveres dix e de-
nuncià que havie fets quatre dies jurídichs de 
absència, que partí de la present ciutat en les 
fèries, e que tornà en la dita ciutat a XXVI del 
dit. E més que, a XXVII del mes de juny dit any 
mil D XVII, dit micer Oliveres se absentà de la 
present ciutat e tornà en aquella a II del dit mes 
de juliol de dit any. E més, a XVII del [mes] de 
octubre de dit any M D XVII, lo dit micer Olive-
res féu absència de la present ciutat e tornà a 
XXVIII [del] mateix mes de octubre, any dit M D 
XVII. Altres doctors del Real Consell en aquest 
any de M D XVII no han fetes absències, sinó mi-
cer [...]d. De quibus facio fidem ego, Aparicius 
Torrents, notarius et scriva curie gubernacionis, 
hec propria manu scribens»e.

 71r Dissapte, a VII. En aquest dia tornà mossèn 
Santçeloni, oÿdor.

Dimarts, a X. En aquest dia en Johan Gatell, per 
medif de son procurador, renuncià l’offici de 
guarda del portal Nou, e [los] senyors deputatsg 
proveÿren del dit offici en Barthomeu Gatell.

a. a continuació ratllat lo.
b. a continuació ratllat ren.
c. en l’assentament corresponent a dijous, dia XXII, es llegeix 
ratllat En aquest dia partiren de la present ciutat Miquel Sa-
lines y J., albaraner, y Joanot Sparça, guarda del General, per 
la anada dels çafrans.
d. a continuació un espai il·legible d’una linea.
e. anotació escrita al marge inferior del foli 70v.
f. a continuació ratllat a.
g. a continuació ratllat no.
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 72r Dissapte, a XXI. En aquest dia, entrada de la nit, 
morí micer Pere Jaume Boteller, òlim doctor 
de Rota. Anima eius requiescat.

Dilluns, a XXIII. En aquest dia partí lo senyor 
mossèn Garret, diputat, per sos fets, ab licència 
dels senyors diputats.

 72v Dimecres, a XXV. Festum beate Catherine.

Dilluns, a XXX. Festum beati Andree, aposto -
li< ci >.

 73r Deembre, any M D XVII

Dimarts, lo primer. En aquest dia vingué a no-
tícia dels senyors diputats que era mort mossèn 
Bernat Terré, lo qual morí a XXV de novembre 
en la cort del senyor rey, en la vila de Madrid, 
cuius anima in gloria requiescat.

 73v Dimarts, a VIII. Festum Concepcionis Beate Ma-
rie Virginis.

Dijous, a X. Festum beate Olalie, merite.

 74r Divendres, a XVIII. Spectacio partus.

 74v Dissapte, a XVIIII. En aquest die partí micer 
Tor res per sa casa, ab licència.

Divendres, a XXV. Nadal.

 75r Dijous, a XXXI. En aquest die, en lo vespre, se’n 
anà micer Cesoliveres, per lo cas que féu en la 
persona de sa muller, donant-li mort ab dos 
colps de daga.

 75v Janer, M D XVIII

Divendres, lo primer. En aquest die combrega-
ren mossèn Bernat Santdionís, deputat militar. 
Fon fet dita correu a mossèn Guerau de Toralla 
de la malaltia perillosa.

Diumenge, a III. [En] aquest die se féu altre 
[cor reu] a mossèn Toralla, [av]isant-lo de la 
mort. En aquest die, entre les quatre e cinc ho-
res aprés migjorn, passà de aquesta vida mossèn 
Bernat de Santdionís, deputat militar. Nostre 
senyor Déu lo hage acullit en la sua glòria. Fon 
la nit mateixa soterrat, donant-lo en comanda 
als frares de prehicadors de Barchinona. E de 
continent, sabuda la mort, los senyors deputatb 
e oÿdor reyals, com los altres fossen absents, e 
lo oÿdor ecclesiàstich per sa indisposició no hi 

a. dit interlineat.
b. a continuació ratllat s.
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[1518 ] anà, anarena e tengueren lo dol en casa de la se-
nyora vídua, muller de mossèn Joan Lull, 
quòndam, ciutadà de Barchinona, hon dit de-
putat stave e morí, com a caps que eren del dol, 
fins la sepultura fon feta.

Dimarts, a V. En aquest die fon feta la sepultura 
solemne en la yglésia dels dits frares prehica-
dors, hon hagué gran concurs de gent de hon-
ra. E, per quant los dits deputat e oÿdorsb qui 
eren, com devien ésser, lo cap del dol, e havien 
entès que los honorables consellers de Barchi-
nona, qui eren stats convidats a la sepultura, 
volrien seure en lo banch hon havien seure los 
dits deputats, com a cap de dol, o que no hi 
irien e que alguna vegada ho havien fet axí, se-
gons alguns affermaven, emperò, tenguda ab 
ells sobre açò pràtica, los dits consellers, cone-
guda la rahó que pus los deputats eren cap del 
dol, deliberaren anar a dita sepultura, e se posa-
ren dins lo cor de la dita yglésia. És ver que, 
stant los deputats en la casa predita hon tenien 
lo dol, los dits consellers vengueren a visitar. E 
los deputats los aculliren donant al conseller en 
cap la precedència. E lo deputat restàc entre dit 
conseller en capd e lo senyor don Alonso de 
Cardona. E açò fon deliberat axí perquè los 
consellers fossen acullits e honrats en la matexa 
manera que·ls acullen en la casa de la [...].

A VIIII de janer, any M D XVIIII fonch publicat 
micer Miquel Oliveres, doctor, en virtud de la 
constitució com instigant per los llohs acostu-
mats de la present ciutat de Barchinona. Fa fe 
de açò Joan Bethomeu Coll, notari y scrivà ma-
jor de la Governació, de mà pròpiae.

 76r Dissapte, a VIIII. En aquest dia fon publicat mi-
cer Miquel de Oliveres, doctor, en virtud de la 
constitució, com instigant per los lochs acostu-
mats de la present ciutat de Barchinona, segons 
ha constat per certifficació feta per Joan Bart-
homeu Coll, notari e scrivà major de la cort de 
la Governació de Cathalunya, per la qual fon 
proveÿda dita publicació.

Diumenge, a X. En aquest die tornà lo correu 
del avís fet a mossèn Toralla de la mort del de-
putat militar.

Diluns, a XI. En aquest die arribà lo correu fet a 
mossèn Toralla del avís de la malaltia perillosa 
del deputat.

a. anaren interlineat.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. a continuació ratllat ab.
d. a continuació ratllat don.
e. anotació en full a part, entre els folis 75 i 76.

 76v Dimecres, a XIII. [En] aquest die fon feta extrac-
ció de deputat militar [en] la persona de mos-
sèn Miquel de Lupià.

Dijous, a XIIII. En aquest dia partí Antoni Tries, 
porter, ab letra dels senyors deputats, avisant a 
mossèn Miquel de Lupià de la sua extracció en 
deputat militar.

Divendres, a XV. [En] aquest die arribà mossèn 
Steve de Garret, deputat ecclesiàstich.

Diumenge, a XVII. En aquest die arribà mossèn 
Guerau Toralla, oÿdor. En aquest die tornà 
Antoni Tries, porter, de Gerona ab letra de 
mossèn Miquel de Lupià, deputat extret, dient 
que acceptave dit offici.

 77r Diluns, a XXV. En aquest die tornaren Miquel 
Salines y Joanot Sparça de la cerca dels safrans.

 78r Febrer, M D XVIII

Dissapte, a VI. En aquest die partí micer Carbo-
nell, per sos fets, sens licència dels senyors de-
putats.

 78v Diluns, a VIII. En aquest die jurà mossèn Mi-
quel de Lupià, deputat militar. En aquest die 
tornà micer Carbonell.

 79r Dissapte, a XIII. En aquest die partí per sos fets 
micer Carbon[ell], sens licència dels deputats.

 79v Dissapte, a XX. En aquest die tornà micer Car-
bonell.

 80r Diumenge, a XXVIII. En aquest die, a les sis ho-
res de vesprea, morí mossèn Miquel de Lupià, 
deputat militar. Anima eius requiescat in pace. 
Fon soterrat en lo monastir de la Verge Maria 
de la Mercè.

 81r Març, M D XVIII

Dimecresb, a X. En aquest die fon feta elecció 
de mossèn Perot Doneya en deputat militar, 
per mort de mossèn Miquel de Lupià. E jurà dit 
die.

 82v Divendres, a XXVI. En aquest die arribà micer 
Pere Thomàs Torres, assessor del General.

Diumenge, a XXVIII. Dominica in Ramis Pal-
marum.

a. vespre interlineat, damunt de matí ratllat.
b. a continuació ratllat issapte.
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[1518 ] 83v Abril, any M D XVIII

Dijous, lo primer. Die jovis magne Ebdomade 
Sancte.

Diumenge, a IIIIo. Festum Pasce Resurreccionis 
Jhesuchristi, Nostri Salvatoris.

 84r Diumenge, a XI. Dominica de Quasimodo.

 84v Divendres, a XVI. Aquest die partí de la present 
ciutat, per a la ciutat de Çaragoca y per a la 
cort, mossèn Barthomeu Ferrer, scrivà major 
del General, ab licència dels senyors deputats.

 86v Maig, mil D XVIII

Dilluns, a X. En aquest die partí lo magnífich 
mossèn Loýs Canta, deputat reyal, per a Per- 
pinyà, per sos negocis.

 87v Dimecres, a XVIIIIo. Aquest die tornà lo magní-
fich mossèn Loýs Canta, deputat.

 88r Divendres, a XXVIII. En aquest die partí Bartho-
meu Coll, tramès per los senyors deputats en 
Ampurdà, per los fogatges.

 89v Juny, M D XVIII

Diumenge, a XIII. En aquest diea entrà en la 
present ciutat de Barchinona lo reverendíssimo 
senyor cardenal tituli sancti Mathei legatus a la-
tere, nomenat frare Egidi, del orde de sanct 
Agostí. Arribà lo dissapte a nit a unes cases qui 
són devant la Creu Nova, propb lo portal Nou. 
E lo diumenge, aprés dinar, fonch reebut per 
los ecclesiàstichs en aquesta manera que, dites 
vespres e completes en la Seu de la dita ciutat, la 
professó generalc, ensemps ab totes les parrò-
quies e los quatre ordes dels medicants ab llurs 
creus e ganfanons, isqueren fins al portal Nou 
de la dita ciutat, hon fonch reebut e, descaval-
cant, adorà allí la Vera Creu en hun sitial que li 
hagueren fet, e tornà calvacar, creu-se perquè és 
persona dèbil e malalt, e cavalcaren a son costat 
lo governador y lo conseller en cap, e l’altre gent 
de bé, tots a cavall. E axí vengueren a la Seu de 
Barchinona; exiren los arcabisbe de Monreal, lo 
governador, e molta gent de bé. E de la Seu se’n 
tornà al monastir de sant Agostí, hon ha stat fins 
que partí per a la cort del senyor rey.

Dilunsd, a XIIII. En aquest die partí de la pre-
sent ciutat mossèn Loýs Canta, deputat.

a. die interlineat.
b. prop ... Nou interlineat.
c. continuació ratllat En aquest die entrà en la present 
ciutat.
d. a continuació ratllat enge.

Divendres, a XVIII. Aquest die partí mossèn 
Dyonís Clasquerí per comissió dels senyors de-
putats, per cobrar los lladres y la moneda del 
General furtada a mossèn Joanot Ferrer, sobre-
cullidor.

 90r Dimarts, a XXII. Aquest die tornà mossèn Luýs 
Canta, deputat.

 90v Dissapte, a XXVI. En aquest die tornà mossèn 
Dyonís de Clasquer, qui era stat tramès per los 
senyors deputats.

Dimecresa, a XXX. En aquest dia fonb pres per 
los oÿdors de comptes, per aconsellar-los en la 
dicisió dels dubtes dels comptes del trienni 
proppassat, micer Hierònim Dalmau, attès que 
los advocats ordinaris tenen gran interès en dits 
dubtes, los quals li foren comunicats.

 91r Juliol, M D XVIII

Diumenge, a IIII. En aquest die tornà Bartho-
meu Coll, notari.

 91v Dijous, a VIII. Aquest die partí de la present 
ciutat lo magnífich mossèn Loýs Canta, depu-
tat reyal, per a Perpinyà, ab licència del consis-
tori, per anar prestar lo jurament com a cònsol 
segon de la dita vila.

Diumenge, a XI. Aquest die partiren mossèn 
Bertran Dezvall per mossèn Galceran Durall, 
per replegar los diners de les taules de la col-
lecta de Barchinona, y anaren ab ell Joan Hie-
rònym Canyelles, notari, per Joan Canyelles, 
son pare, per pendre les obligacions dels culli-
dors y los juraments de botiguers, sastres, etcè-
tera, y en Antoni Garganter, per regonèxer les 
botigues.

 92r Dimecres, a XIIII. Aquest die tornà lo dit mos-
sèn Valls.

Dijous, a XV. Aquest die tornà lo magnífich 
mossèn Loýs Canta, deputat. Aquest die torna-
ren en Canyelles y Antoni Gargenter de la col-
lecta de Barchinona.

Diumenge, a XVIII. En aquest dia foren presos 
micer Romeu Ollers y micer Hierònim Dal-
mau, per aconsellar los oÿdors en los dubtes 
dels sus comptes del trienni proppassat.

Dilluns, a XVIIIIo. Aquest dia tornà en Bartho-
meu Ferrer, scrivà major. Tornà lo dit micer Dal-
mau per aconsellar los dits oÿdors sobre dits 
dubtes.

a. mecres interlineat, damunt de jous ratllat.
b. a continuació unes lletres ratllades.
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[1518 ]  92v Divendres, a XXIII. En aquest die partí Antoni 
Tries, porter, per a Perpinyà e Ampurdà ab le-
tres per als oÿdors nous, mossèn Cosme Va-
llgornera e Cella. En lo dia mateix partí per a 
Leyda, ab letres per als diputats nous, mossèn 
Perot Pou e mossèn Gispert Mateu, en Miquel 
Colunya, porter, e de allí a Çaragoça ab letra 
per al senyor rey.

 93r Divendres, a XXX. En aquest die tornà en An-
toni Tries, porter, de Perpinyà e Ampurdà, hon 
ere anat ab letres dels senyors deputats per 
mossèn Cosme Vallgorneraa e mossèn Cella, 
novament elets en oÿdors de comptes.

a. nera interlineat.
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[1518 ]1518-1521
DIETARI NÚMERO 13

Folis 1r-97v

 7r Octubre, any M D XVIII

Dissapte, a II. En aquest dia, en lo monastir 
de frares menors de la p[resent] ciutat, foren 
prorogades les Corts Generals convocades per 
[lo] senyor rey, la qual prorogació e la crida 
subsegüent foren fetes per lo portantveus de 
governador, en virtud de [la] comissió de sa  
alteza dirigida al reverendíssimo arcabisbe  
[de] Tarragona, canceller, e al dit governador  
o al altre d’ells.

Dilluns, a IIII. En aquest dia tornà en la pre -
sent ciutat e consistori mossèn Gispert Ma - 
theu, diputat.

 7v Dimarts, a XII. En aquest dia partí mossèn Vila-
franca per anar al regoneximents dels saffrans.

 8v Dissapte, XXIII. En aquest die partiren per ma-
nament dels senyors deputats, per fer cerca, 
mossèn Bertran Dezvalls, Hierònym Ropit, 
Antoni Garganter.

 9r Diumenge, XXIIII. En aquest die partí mossèn 
Antoni Cella, oÿdor, per sos fets.

Diluns, XXV. En aquest dia tornà mossèn Cos-
me Vallgornera, oÿdor.

Diumenge, XXXI. En aquest dia tornà mossèn 
Valls de la cerca.

 9v Noembre, any M D XVIII

Dimarts, a II. En aquest die partí per tornar a la 
cerca mossèn Bertran Dezvalls.

Dissapte, a VI. En aquest die tornaren de la cerca 
mossèn Valls, Hierònym Ropit e Garganter, per 
la indisposició de dit mossèn Valls.

Dietarium reverendi domini 
Bernardi de Corbaria, canonici 
Barchinone et condeputorum 
suorum

De 1518 a 1521

Scriba major Jacobus Ferer.

 2v Agost, any mil D XVIII

Diumenge, lo primer. En aquest die juraren 
mossèn Bernat de Corbera, canonge de Barchi-
nona, mossèn Perot Pou, cavaller, mossèn Gis-
pert Mateu, ciutadà de Leyda, deputats; mos-
sèn Benet Miquel, canonge de Barchinona, 
mossèn Cosme Vallgornera, donzell, oÿdors  
de comptes.

Dimecres, a IIII. En aquest die jurà mossèn An-
toni Cella, burgès de la vila de Perpinyà.

Divendres, a VI. En aquest die foren creats los 
diputats locals.

 2v Diumenge, a VIII. En aquest die tornà en Mi-
quel Colunya de Leyda, hon era anat ab la elec-
ció, e de Çaragoça al senyor rey, ab dita elecció, 
e ha portada resposta de sa alteza.

 4v Setembre, any M D XVIII

Dissapte, a IIII. En aquest dia se absentà mos-
sèn Cosme de Valgornera, oÿdor militar, per 
sos fets.

 5r Dimecres, a VIII. Festum Nativitatis Beate Vir-
ginis Marie.

 5v Dilluns, a XIII. En aquest dia se absentà mossèn 
Gispert Matheu, diputat real, per sos fets, e ab 
certa comissió.
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[1519 ]  12r Deembre, M D XVIII

Dijous, a II. En aquest die partiren altra vegada 
per a la cerca los predits mossèn Bertran Valls, 
Hierònym Ropit e Antoni Garganter.

Diumenge, a V. En aquest die tornaren de la 
cerca mossèn Bertran Valls, Hierònym Ropit e 
Antoni Garganter.

 13v Divendres, a XXIIII. En aquest dia tornà mossèn 
Bertran de Vilafranca de laa cerca dels çaffrans.

 14r Dissapte, a XXV. Festum Nativitatis Domini.

 18r Febrer, M D XVIIII

Diluns, a XIIII. En aquest die entrà la magestat 
del senyor rey Carles en lo monastir de Va-
lldonzella, venint a la ciutat de Barchinona. La 
primera venguda de sa magestat. Fon-li feta 
gran recepció.

Dimarts, a XV. En aquest die entrà la dita ma-
gestat en la ciutat de Barchinona. Fon-li feta 
gran recepció que, per ésser tant gran, és millor 
callar que dir-ne poch. Les alimares més excel-
lents que sien fetes majors, senyaladament en la 
Deputació e en la Seu.

 20v Març, M D XVIIIIo

Dissapte, a V. En aquest die partí mossèn Gis-
pert Mateu, deputat reyal.

 21v Diumenge, a XIII. En aquest die tornà mossèn 
Gispert Mateu, deputat.

Dilluns, a XIIII. En aquest dia partí e se absentà 
micer Torres, advocat, per sos fets.

Dimecres, a XVI. En aquest dia arribà mossèn 
Anthoni Cella, oÿdor de comptes.

 22v Dissapte, a XXVI. En aquest dia passà de la pre-
sent vida lo honorable mossèn Antoni Cella, 
oÿdor de comptes del stament reyal, cuius ani-
ma requiescat in paçe.

 23r Dilluns, a XXVIII. En aquest dia arribà micer 
Torres, advocat del General. En aquest dia los 
consellers de la ciutat de Barchinona çelebraren 
en la Seu de Barchinona exèquies, ab capell ar-
dent, per lo emperador de inmortal memòria.

 23v Abril, M D XVIIIIo

Diumenge, a III. En aquest die partí Antoni 

a. a continuació ratllat ver.
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Caldes, porter, per avisar a mossèn Antoni Tra-
giner com ere exit en oÿdor.

Dimecres, a VI. En aquest dia se absentà mos-
sèn Perot Pou, deputat, per sos fets.

 24v Dijous, a XIIII. En aquest die tornà Antoni Cal-
des, porter, de Perpinyà, ab mossèn Traginera, 
oÿdor. Fon deliberat en consistori que sien pa-
gats al sobredit Caldes, porter, X dies encara 
fins assí no se’n pagassen tants, attès que fon 
impedit per pluges.

Divendres, a XVb. En aquest die jurà mossèn 
Anthoni Traginer, oÿdor de comptes del sta-
ment reyal.

Dissabte, a XVI. En aquest dia jurà en lo palau 
reyal la magestat del rey nostre senyor.

 26v Maig, M D XVIIII

Diluns, a VIIIIo. En aquest die presentà micer 
Ffrancesch Ubac, hu de la Rota, la provisió sua, 
datada en oppido de Burrellis, quinta mensis ffe-
bruarii, anno millesimo quingentesimo decimo 
septimo. És la confirmació datada en Barçelona 
a trenta de abril, mil cinch-cents y denou.

Dijous a XII. En aquest die tornà en Barcelona 
la magestat del rey nostre senyor, del deport 
que havie pres per alguns dies fora la ciutat.

Certificació de mà d’en Cambra, scrivà de ma-
nament: «Senyor mossèn Jaume Ferrer, lo se-
nyor micer Ffrancesch Ubach, del Consell del 
rey nostre senyor, dissabte, que comptaven set 
del mes de maig del any mil cinch-cents y de-
nou, prestà en poder del magníffich miçer 
Ffrancesch Franch, regent la Cancelleria, sagra-
ment e homenatge, segons forma de la consti-
tució. E lo mateix dia en presència mia hoý sen-
tència de vet en la cort del senyor bisbe, del 
qual jurament vos fas fe, e és rebut en poder 
meu. Cambra»c.

 27r Dimecres, a XVIII. En aquest die partí de 
Barchinona per sos fets mossèn Corbera, depu-
tat ecclesiàstich.

 28r Diluns, a XXX. Professó de les Ledanies.

Dimarts, a XXXI. Ledanies.

a. Traginer interlineat, damunt de Cella ratllat.
b. a continuació ratllat En aquest die jurà.
c. anotació escrita al marge inferior del foli 26v.
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[1519 ] 28v Juny, M D XVIIII

Dimecres, lo primer. Professó de Ledanies. En 
aquest dia se absentà mossèn Bernat de Cor-
bera, diputat.

Dijous, a II. Festum Assencionis Domini.

Dissabte, a IIII. Aquest die tornà mossèn Bernat 
de Corbera, deputat ecclesiàstich. E lo matex 
die tornà mossèn Perot Pou, deputat militar.

 29r Dijous, a VIIIIo. En aquest dia partí mossèn Gis-
pert Matheu, diputat reyal, per sos fets. En 
aquest die para.

 30r Dissapte, a XVIII. En aquest dia se absentà del 
consistori mossèn Bernat de Corbera, deputat, 
per sos fets.

Dimarts, a XXI. En aquest dia tornà mossèn 
Bernat de Corbera.

 30v Dijous, a XXIII. Festum Corporis Christi. En 
aquest dia fon çelebrada solemne professó 
acostumada, la qual seguí, aportant bordoló en 
lo pali de la custòdia, lo senyor rey don Carlos, 
vuy benaventuradament regnant.

Divendres, a XXIIII. Festum beati Joannis Bab-
tiste. E en aquest dia fon molt bell e rich joch 
de arnyes, en lo qual jugà lo predit rey nostre 
senyor, ab molt grans senyors duchs, comtes, 
marquesos e altres senyors.

Diumenge, a XXVI. En aquest dia fon feta e so-
lemnizada gran festa per los consellers de 
Barchinona, ço és, dels castells, dels entreme-
sos e jochs, los quals faheren en lo carrer Am-
ple, devant palàcio de sa alteza e en altres lochs.

 31r Dimecres, a XXVIIIIo. Festum beatorum Petri et 
Pauli.

 31v Juliol, any M D XVIIIIo

Dilluns, a IIIIo. En aquest dia tornà mossèn Gis-
pert Matheu, diputat.

Dimarts, a V. En aquest dia se absentà del con-
sistori mossèn Corbera, deputat ecclesiàstich.

 32r Dimecres, a VI. En aquest dia tornà mossèn 
Corbera, diputat ecclesiàstich, per virtud de 
una letra del consistori que li aportà a Sant Ger-
vasi en Miquel Colunya, porter. En aquest dia 
lo rey nostre senyor reebé letres de Alemània, 
dels electors del Imperi, ab què fonch certiffi-

a. text inacabat.

cat com havien elegida sa real e cathòlica m[a-
gestat] en rey dels romans y emperador, et-
cètera.

Dijous, a VII. En aquest dia se tornà absentar lo 
dit mossèn Bernat de Corbera, deputat.

Dissapte, a VIIIIo. En aquest dia partí e se absen-
tà mossèn Cosme de Vallgornera, oÿdor mili-
tar, per sos fets. E en aquest dia tornà mossèn 
Bernat de Corbera, deputat.

Diumenge, a X. Et festum beati Cristofori.

 32v Dimarts, a XII. En aquest dia partí mossèn Ber-
nat de Corbera, diputat.

Dijous, a XIIII. En aquest dia tornà mossèn 
Co(r)bera diputat. E lo mateix dia se’n tornà 
partir.

 33r Dissapte, a XVI. En aquest dia tornà mossèn 
Bernat de Corbera. E lo mateix dia tornà partir.

Dimarts, a XVIIIIo. En aquest dia tornà mossèn 
Corbera, diputat. E lo matex dia tornà partir.

 33v Dijous, a XXI. En aquest dia tornà mossèn Ber-
nat de Corbera, diputat.

Divendres, a XXII. Festum beate Marie Magdale-
ne. E dit die partí mossèn Vilafranca per sos fets 
propris.

Dissapte, a XXIII. En aquest dia partí mossèn 
Bernat de Corbera, diputat.

 34r Dimarç, a XXVI. En aquest dia tornà mossèn 
Corbera, diputat.

Dimecres, a XXVII. En aquest dia partí mossèn 
Corbera, diputat.

Divendres, a XXVIIIIo. En aquest dia tornà mos-
sèn Corbera, diputat.

Dissapte, a XXX. En aquest dia tornà mossèn 
Cosme Vallgornera, oÿdor militar.

 35v Agost, any M D XVIIIIo

Dilluns, a XV. Festum Assumpcionis Beate Virgi-
nis Marie.

 36r Dimarts, a XVI. En aquest dia vingueren a la 
casa de la Deputació les nou persones eletes per 
los tres staments de la Cort General convocada 
en Barchinona, en [lo] monastir de frares me-
nors, e presentaren als senyors deputats la co-
missió a ells donada per la dita Cort, ab poder 
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[1519 ] de visitar la dita casa de la Deputació, e pendre 
informació duradora per temps de deu dies, 
comptedors [del] dia present en avant, segons 
més larch se conté en la dita comissió, la qual, 
per deliberació e manamenta dels dits senyors 
deputats, és registrada e inserta en lo libre de 
Deliberacions en la present jornada y en aque-
lles són designats los noms de les dites nou per-
sones, la qual comissió en sa forma original és 
reserida en les cubertes del dit libre de Delibe-
racions.

 36v Dimecres, a XXIIIIo. Festum beati Bartholomei.

 37r Divendres, a XXVI. En aquest dia les sobredites 
nou persones eletes per la Cort General per a 
visitar la casa de la Deputació presentaren als 
senyors deputats altra nova comissió de la dita 
Cort, ab què prorogue la dita comissió per al-
tres deu dies, segons en libre de Deliberacions 
és contengut.

 38r Setembre, M D XVIIIIo

Dijous, a VIII. Festum Nativitatis Beate Virgi-
nis Marie. En aquest dia se absentà del consis-
tori mossèn Antoni Traginer, oÿdor per lo sta-
ment real, per sos fets.

 39r Dimecres, a XXI. Festum beati Mathei, apostoli 
et evangelis.

 39v Divendres, a XXIII. En aquest dia partí mossèn 
Corbera, diputat ecclesiàstich, per a Sant Ger-
vasi, per sos fets.

 40v Octubre, any M D XVIIIIo

Dijous, a VI. En aquest die tornà de Sant Ger-
vasi mossèn Corbera, deputat ecclesiàstich, e lo 
mateix dia se’n tornà.

 41v Diumenge, a XVI. Aquest die partí Joanot Spar-
ça, guarda, per la anada dels safrans.

Dimarts, a XVIII. Festa de sant Luch, evangelis-
ta.

 42v Dimarts, a XXV. En aquest dia tornà al consisto-
ri mossèn Bernat de Corbera, diputat ecclesiàs-
tich.

 44r Noembre, any M D XVIIIIo

Dimecres, a XVI. En aquest dia partí Joan 
Sparça per a la col·lecta [dels] çaffrans, per anar 
en companya de Miquel de Vilafranca.

a. a continuació ratllat s.

Divendres, a XVIII. Festum edifficacionis Sedis 
Barchinone.

 44v Dimecres, a XXIII. En aquest dia partí de Leyda 
en Miquel de Vilafranca per a la col·lecta dels 
çaffrans, ensemps ab Joanot Sparça.

 45r Dimecres, a XXX. Festum beati Andree, apostoli. 
En aquest dia fon feta extracció dels consellers 
de la ciutat de Barchinona per l’any venidor, e 
foren los següents: mossèn Bernat Joan de 
Marlès, en cap; mossèn Joan de Guabes, segon; 
mossèn Bosch de Vilassar, terç; mossèna... 
Monmany mercader, quart; mossènb... Bala-
guer, notari, quint.

 45v Deembre, any M D XVIIIIo

Dilluns, a V. En aquest dia partí mossèn Perot 
Pou, diputat militar, per sos fets.

 47r Dimarts, a XX. En aquest dia mossèn Jaume Fi-
veller, algutzir real, presentà als senyors depu-
tats una certifficació del scrivà de ració de la 
rey na y rey nostros senyors, scrita en la vila de 
Martorell lo XXVIIIIe dia de octubre proppassat 
e [del] present any 1519, en la qual consta 
com, per manament del dit senyor [rey], lo dit 
Jaume Fiveller de la ciutat de Barchinona és 
stat scr[...] per algutzir ordinari en loch y per 
renunciació a ell fetac per mossèn Perotd Çalbà 
ab quitació, exercici, gràcies e d[iners a] dit of-
fici pertanyents, etcètera. E en lo peu de la dita 
certifficació és tocat de mà de Pere Joan, 
sc[rivà] de manament, com a XXXI del matex 
mes de octubre lo dit algutzir jurà en poder del 
magnífich vice-canceller de haver-se bé e leal-
ment, etcètera, e de servar los usatges de 
Barchinona, constituciones de Cathalunya et 
signanter lo capítol de la observança. E lo dia 
següent prestà lo homenage acostumat. E no-
res-menys, en aquest dia XX de deembre, 1519, 
lo dit Ja[ume] Fivaller, algutzir, prestà lo jura-
ment acostumat per lo interès del General, en 
poder del deputat real, de servar y exequtar les 
requestes, etcètera. Testes, Antoni Tries, porter, 
e Pere Rovira, notari.

 47v Diumenge, a XXV. Festum Nativitatis Domini.

 48v Janer, any M D XX

Dijous, a V. En aquest dia tornà mossèn Antoni 
Traginer, oÿdor real. En aquest dia fon feta so-
lemne professó e cantat lo Tedèum laudamus, 

a. a continuació un espai en blanc d’uns 8 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 16 mms.
c. a continuació ratllat de
d. a continuació ratllat per.
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[1520 ]partint de la Seu e anà a Sancta Maria de la Mar, 
e allí fon çelebrada la missa fahent gràcies de la 
bona sanitat és en la ciutat.

 49v Dilluns, a XVI. En aquest dia passà de la present 
vida en Anthoni Tries, hu dels tres porters reals 
deservint en la present casa de la Deputació, a 
les onze ores, ans de migdia. E lo mateix dia, 
poch abans de les dotze ores, los senyors depu-
tats proveÿren del dit offici al honorable en 
Joan Roig. E en lo matex instant jurà e prestà 
lo homenatge acostumat, e fon admès en la 
possessió e exercici de dit offici e de la scombra.

 50r Dijous, a XVIIIIo. En aquest dia, a les sis fins a les 
set ores de matí, la cesàrea, imperial, sacra e ca-
tòlica real magestat del rey nostre senyor, aprés 
de haver vellat tota la nit precedent en lo mo-
nastir de frares menors de la present ciutat de 
Barchinona, traballant en concordar e portar a 
bona conclusió les Corts Generals que çelebra-
ve en lo dit monastir, segons aquelles, concor-
dà. E en la dita ora, en la matinada, la prefata 
magestat muntà e segué en lo pontiffical sólio, 
more solito; foren publicades les noves constitu-
cions e capítols fets en dita Cort, e lo acte de la 
offerta feta per la dita Cort, e tres braços de 
aquella, ab què servexen sa magestat de CCL mil 
lliures barceloneses, pagadores en la forma e 
terminis en dit acte expressades. E la prefata 
magestat, agrahint e acceptant lo dit servey ab 
significació de amor, licencià la dita Cort, ab tal 
retenció que per tot lo present dia fins a la mija-
nit la dita Cort fos continuada per a fer les ac-
tes, axí de renunciacions e satisfaccions com al-
tres coses fer acostumades. En axí que, de la 
migenit enllà, la dita Cort fos haguda per licen-
ciada, segons en los actes de dita Cort allí pu-
blicats se contéa... E és veritat que abans de ar-
ribar lo terme de dita conclusió, per trobar-se 
los honorables síndichs de Perpinyà abocats de 
tot poder de consentir en lo dit servey, aprés de 
ésser stats molt pregats e persuadits per part de 
la prefata magestat, finalment fon pronunciada 
contra ellsb, actualment judicium in curia da-
tum, en tal manera que sens lo consentiment 
de aquells fon proceÿt per dita Cort a fer la dita 
offerta e servey.

Divendres, a XX. Festum beati Sebastiani.

Dissapte, a XXI. En aquest dia partí mossèn An-
toni Traginer, oÿdor, per sos fets, segons per ell 
és stat adverat; car és veritat que aquesta parti-
da, per no haver-la notifficada lo dit mossèn 
Traginer, no era stada ací continuada, salvo 

a. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.
b. a continuació ratllat la.
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apar en libre de Deliberacions a X de febrera del 
present 1520 comb, segons relació de mossèn 
Benet Miquel, de mossèn Cosme de Vallgor-
nera, oÿdors de comptes, e de mo[ssèn] Bertran 
Dezvalls, havien vist lo dit mossèn Traginer a 
XVIII del present mes de janer, e que creyen que 
aquell dia o lo següent o l’altre dia aprés degué 
partir, segons en la dita deliberació és con-
tengut.

 50v Dilluns, a XXIII. En aquest dia partí la cesàrea e 
catòlica real magestat del rey nostre senyor de 
la present ciutat de Barchinona, ab la sua cort, 
fahent lo camí la via de la ciutat de Leyda.

Dijous, a XXVI. Aquest die tornaren Miquel Vi-
lafranca, guarda, de Leyda, y Joanot Sparça, 
guarda, de Barchinona, de la serca dels safrans.

 51r Dimarts, a XXXI. En aquest die (partí) la mages-
tat del senyor rey per a la ciutat de Leyda, per  
X dies que comensaren a córrer dit die; apar 
per certificació d’en Gabriel Fàbregues, scrivà 
de manament.

 51v Febrer, M D XX

Dijous, a II. Festum Purifficationis Beate Marie 
Virginis.

 52r Dijous, a VIIIIo. En aquest dia tornà mossèn Pe-
rot Pou, deputat militar.

Divendres, a X. En aquest dia spirà la Audiència 
Real, e lo senyor governador prorogàc per a ce-
lebrar la sua Audiència per a dimarts primervi-
nent.

 52v Dimarts, a XIIII. En aquest dia lo senyor don 
Pedro de Cardona, governador de Cathalunya, 
començà a tenir Audiència en la present ciutat 
de Barchinona, tenint per assessor lo magnífich 
micer Vicenç Orrit, ab assistència dels altres 
doctors de la Rota, çelebrant les dites sales, 
more solito.

 53r Dimarts, a XXI. Dies Carnisprivii.

Dissapte, a XXV. Festum beati Matie, quia an-
nus bisextilis.

 53v Diumenge, a XXVI. En aquest dia arribà en la 
ciutat de Barchinona lo magnífich micer Mi-
quel May, assessor ordinari de la Governació de 
Cathalunya, lo qual serví lo dit son offici de as-
sessor fins a XVI del següent mes de març, en lo 

a. a continuació ratllat 152.
b. a continuació ratllat per.
c. a continuació ratllat aq.
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[1520 ] qual temps cessà de exercir dit loch de asses - 
sor lo magnífich micer Vicens Orrit.

Dilluns, a XXVII. En aquest dia tornà mossèn 
Antoni Traginer, oÿdor de comptes. En aquest 
dia los senyors deputats proveÿren del offici de 
porter an Barthomeu Armengol, àlias Conill, 
ensemps ab la scombra.

Dimecres, a XXVIIIIo. Quia annus bisextilis. En 
aquest dia lo sobredit Bartomeu Armengol, àli-
as Conill, prestà lo jurament acostumat de bé e 
lealment regir lo dit offici de porter, etcètera. E 
fon admès en la possessió de dit offici e de la 
scombra.

 54r Març, any M D XX

Dilluns, a V. En aquest dia partí de Barchinona 
mossèn Gispert Matheu, deputat, per a Leyda, 
per sos fets. E axí bé en aquest matex dia partí 
per a Perpinyà mossèn Cosme de Vallgornera, 
oÿdor de comptes, per sos fets. En aquest dia 
partí en Joan Canyelles per a Tremp, ab comis-
sió per fortifficar la enquesta contra Jaume San-
ci Ramon.

 54v Dissapte, a X. En aquest dia partí micer Torres, 
advocat, per sos fets.

Dilluns, a XII. Festum beati Gregorii, pape.

 55r Dimarts, a XIII. En aquest dia se presentà da-
vant los senyors deputats lo honorable m[icer] 
Pere Karles de Albalat, ensemps ab lo discret en 
Joan Barthomeu Coll, notari e scrivà major de 
la Governació de Cathalunya, not[ificant], e lo 
dit notari certifficant e fe fahent, com lo rey 
nostre senyor, ab son privilegi datat en Burgos 
a XX de febrer proppassat, ha proveÿt a ell, dit 
micer Albalat, de hu dels doctors de [la] Real 
Audiència, per suspensió de micer Çesoliveres. 
E com lo dia [...] ha prestat lo jurament e ho-
menatge acostumat en poder del senyor gover-
nador. E per lo semblant ha oÿda sentència de 
scomunicació en la cort del reverendíssimo se-
nyor bisbe de Barchinona, segons de les dites 
coses larch appar per çertifficació auctèntica 
lliurada per lo dit notari; la resta en les cubertes 
del present dietari.

Divendres, a XVI. En aquest dia partí micer Mi-
quel May, assessor ordinari de la Governació, 
per a la cort del senyor rey, restant en lo exerci-
ci de dita assessoria micer Vicens Orrit.

 57r Diumenge, a XXV. Festum Anunciacionis Beate 
Virginis Marie.

Divendres, a XXX. En aquest dia tornà en Joan 
Canyelles de Tremp.

 56v Abril, any M D XX

Diumenge, lo primer. Dominica in Ramis Pal-
marum.

Dimecres, a IIIIo. En aquest die jurà y oý sen-
tència de excomunicació lo honorable micer 
Hierònym Albanell, doctor, novament proveÿt 
per lo senyor rey en offici de hu dels dotze doc-
tors de la Reyal Audiència, per mort de micer 
Pere Boix; com appar per certificació auctènti-
ca feta per lo discret en Joan Barthomeu< s > 
Coll, scrivà major de la cort del governador de 
Cathalunya, dit die.

Divendres, a VI. Die veneris Parasceve.

 57r Diumenge, a VIII. Festum Pasce Resurrectionis 
Domini Salvatoris Nostri Jhesuchristi.

 57v Diumenge, a XV. Dominica de Quasimodo.

 58r Dissapte, a XXI. En aquest die jurà y oý sentèn-
cia de excomunicació lo honorable micer Hie-
rònym Dalmau, doctor, novament proveÿt per 
lo senyor rey en hu dels dotze doctors de la Au-
diència Reyal; com appar per certificació del 
discret en Joan Barthomeu Coll, notari y scrivà 
de la cort de la Governació de Cathalunya.

Dilluns, a XXIII. Festum beati Georgii.

 58v Dimecres, a XXV. Festum beati Marti, evange-
liste.

Dilluns, a XXX. [En] aquest dia tornà mossèn 
Gispert Matheu, deputat. E en aquest dia tornà 
micer Romeu Ollers, assessor ordinari del Ge-
neral; segons ha constat per deguda informa-
ció, diligentment indagada en lo consistori, per 
los senyors deputats e oÿdors de comptes eccle-
siàstichs e real, absent lo oÿdora militar.

 60r Maig, any mil D XX

Dilluns, a XIIII. En aquest dia e en los dos se-
güents foren fetes les professons de les Ledani-
es.

Dijous, a XVII. Festum Assencionis Domini. En 
aquest dia partí mossèn Bertran Dezvalls, tra-
mès per los senyors deputats ab instruments e 
letra de creença per al senyor don Diego de 
Mendoça, loctinent e capità general, a effecte 
de suplicar-lo [...] cuyte la sua venguda, per la 

a. oÿdor interlineat.
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[1520 ]gran necessitat occor[re] en la ciutat de Barchi-
nonaa e en tot lo Principat, manant-li anar per 
les postes a despesa del present.

 61r Diumenge, a XXVII. Festum Pasce Pentecostes. 
En aquest dia tornà mossèn Bertran Dezvalls, 
juntament ab lo correub, per les postes; e no sie 
de admirar que tant hagen tardat, car ells parti-
ren e anaren per les postes a Caragoça, e de allí 
fins passada ari[...], que és en lo Monsó de Cas-
tella, tostemps deman[aren] per lo senyor don 
Diego, loctinent general; e, havent allí no[va] 
certa que era tirat a València, giraren ca[mí] 
per a la dita València, e allí han negociat ab [lo] 
senyor, e són tornats vuy ab la resposta.

Dilluns, a XXVIII. Festivitas dicte Pasce. En 
aquest dia fon prorogat lo consistori per causa 
de la [...] és en Barchinona per los senyors tres 
deputats concordes, ço és, que pro [...] del úl-
tim del present fins al deèn dia de agost primer-
vinent [...] ciutat de Tarragona havent-hi bona 
sanitat e, si no, per [...] vila de Vilafranca de 
Penadès e, entretant, fins per tot [lo] present 
mes, sie continuat lo consistori.

Dimarts, a XXVIIIIo. Ídem.

 61v Dijous, a XXXI. En aquest dia començà la proro-
gació del consistori feta per los senyors depu-
tats, tocada e continuada a XXVIII del present, la 
qual en aquest dia fon notifficada e intimada als 
honorables oÿdors de comptes, e als altres offi-
cials e ministres que són obligats a seguir lo 
consistori.

 64v Juliol, any M D XX

Dimecres, IIII. En aquest dia anà de Barchinona 
a Sant Gervasi en Stheve Palomeres, ajudant del 
regent los comptesc, a comunicar ab lo senyor 
deputat ecclesiàstich per affers del General.

 65r Dimecres, XI. En aquest dia anà de Barchinona 
a Sant Gervasi en Stheve Palomeres, a comuni-
car ab lo senyor deputat ecclesiàstich per affers 
del General.

 65v Dimecres, XVIII. En aquest dia anà de Barchi-
nona a Sant Gervasi en Stheve Palomeres, a co-
municar ab lo senyor deputat ecclesiàstich per 
afers del General

Dijous, XVIIIIo. En aquest dia passà de aques -
ta vida en la ciutat de Barchinona lo honora- 
ble mossèn Benet Miquel, oÿdor de comptes 

a. a continuació ratllat e loch.
b. a continuació ratllat los quals.
c. a continuació ratllat a Sant Gervasi.

del General, stant prorogat lo consistori per a 
Tarragona o per a Vilafranca de Penadès, per 
causa de la peste és en dita ciutat de Bar-
chinona.

 67r Agost, any M D XX

Dijous, a II. En aquest dia anà de Barchinona a 
Sant Gervasi en Stheve Palomeres, per comuni-
car ab lo senyor deputat ecclesiàstich per afers 
del General.

 67v Divendres, X. En aquest dia, que és lo termini 
ad quem de la prorogació feta de la mutació del 
consistori per a Taragona o a Vilafranca de Pe-
nadès, per causa de la peste és en Barchinona, 
foren presents en dita vila de Vilafranca, per ha-
ver-hi bona sanitat, los reverend e magnífichs 
senyors mossèn Bernat de Corbera, mossèn Pe-
rot Pou, mossèn Gispert Matheu, deputats, 
mossèn Cosme de Vallgornera e mossèn Ant-
honi Traginer, oÿdors de comptes, miçer Pere 
Thomàs Torres, doctor assessor ordinari, Bart-
homeu Ferrer, scrivà major, Jaume Fenoll, re-
gent los comptes, Joan Canyelles, ajudant de la 
scrivania major, Miquel Colunya e Barthomeu 
Armengol, àlias Conill, porters; e, perquè era la 
festa de sant Lorens, que és feriat, no tingueren 
consistori.

Dissapte, XI. En aquest dia començaren a tenir 
lo consistori en la libraria dins lo monastir de 
frares menors de dita vila de Vilafranca. En 
aquest dia arribà mossèn Bertran de Vilafranca, 
exactor del General.

 68r Dilluns, a XIII. En aquest dia fonch feta extrac-
ció del honorable mossèn Joan Busquets en 
oÿdor de comptes del General, per mort de 
mossèn Benet Miquel, quòndam, per lo resi-
duum del corrent trienni. E en lo mateix dia 
jurà. E en aquest mateix dia consentiren licèn-
cia a mossèn Perot Pou, deputat, de absència 
per dos mesos del consistori, que començen a 
córrer lo primer de noembre, que és lo termini 
ad quem de la prorogació feta en lo present dia. 
En aquest dia proveÿren an Bernat Sabet, pe-
rayre de Salrà, de offici de porter e càrreca de 
tenir la lenya e candeles, vagant per mort de 
n’Antoni Caldes, quòndam. E lo matex dia lo 
dit Bernat Sabet jurà e prengué possessió. E 
més en aquest dia proveÿren en Miquel Voltor, 
notari habitant de present en Leyda, del offici 
de credencer de la taula de Barchinona, vacant 
per mort d’en Miquel Sbert, quòndam. E en lo 
mateix dia se féu deliberació de mudar lo con-
[sisto]ri, e prorogaren aquell fins lo últim dia 

a. a continuació ratllat de la scombra.
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[1520 ] del mes de octubre primervinent per a la ciutat 
de Barchinona havent bona sanitat, o en les vi-
les e lochs de Badalona, Alella, Materó, Sant 
Culgat de Vallès, Sant Hyerònim de la Murta o 
del Ebron, e o en les cases de la rectoria de Sant 
Gervasi o en altres lochs que elegiran, que sien 
sans e quitis de peste per a poder còmodament 
continuar lo dit consistoria.

 68v Dissapte, a XVIII. En aquest dia anà en Stheve 
Palomeres de Barchinona a Sant Gervasi per co-
municar ab lo senyor deputat ecclesiàstich, per 
afers del General.

Dimarts, a XXI. En aquest dia anà en Stheve Pa-
lomeres a Sant Gervasi per afers del General.

 69r Dijous, a XXIII. En aquest dia anà Stheve Palo-
meres a Sant Gervasi per afers del General.

Divendres, a XXIIIIo. En aquest die vingué lo dit 
Palomeres, a la vila de Materó per affers del Ge-
neral, a comunicar ab Barthomeu Ferrer, scrivà 
major, e ab mossèn Joan Vilana, etcètera.

Dissapte, a XXV. En aquest dia se’n tornà lo dit 
Palomeres de Materó a Barchinona.

Dilluns, a XXVII. En aquest dia anà dit Steve Pa-
lomeres a Sant Gervasi per afers del General.

 69v Dijous, a XXX. En aquest dia anà Steve Palome-
res a Sant Gervasi per afers del General.

 70r Setembre, any mil D XX

Dimarts, a IIIIo. En aquest dia anà Steve Palo-
meres a Sant Gervasi per afers del General.

 70v Dilluns, a X. En aquest dia anà Steve Palomeres 
a Sant Gervasi per afers del General.

 71r Dijous, a XIII. En aquest dia anà Steve Palome-
res a Sant Gervasi per afers del General.

Dissapte, a XV. En aquest dia Steve Palomeres 
anà a Sant Gervasi per afers del General.

Dimarts, a XVIII. En aquest dia tornà anar lo dit 
Steve Palomeres a Sant Gervasi per la dita rahó.

 71v Dijous, a XX. En aquest dia Stheve Palomeres 
anà a Sant Gervasi per afers del General.

 72r Dimecres, a XXVI. En aquest dia anà Steve Palo-
meres a Sant Gervasi per afers del General.

a. a continuació ratllat y pro.

 74v Octubre, any mil D XX

Dimecres, a XXXI. En aquest dia, que és lo ter-
mini ad quem de la prorogació feta en Vila-
franca, foren presents en la ciutat de Barchi-
nona los reverend e magnífichs senyors mossèn 
Bernat de Corbera, mossèn Gispert Matheu, 
deputats, mossèn Joan Busquets, oÿdor eccle-
siàstich, e mossèn Cosme de Vallgornera, oÿ-
dor militar, succeynt en loch del deputat de dit 
stament, absenta, micer Pere Thomàs Torres, 
assessor.

 75r Noembre, any M D XX

Dijous, lo primer. Festum Omnium Sanctorum.

Dissapte, a III. En aquest dia començaren a te-
nir consistori en Barchinona. En aquest dia  
arribà mossèn Bertran de Vilafranca. E en 
aquest dia jurà en Miquel Voltor, altre dels cre-
dencers de la taula de la bolla de Barchinona, e 
fou posat en possessió del exercicib.

Dilluns, a V. En aquest dia fon elegit lo honora-
ble micer Pau Mas per assessor e advocat del 
General, en loch del honorable micer Romeu 
Ollers, durant la absència de aquell. E lo matex 
dia jurà.

 75v Divendres, a VIIIIo. Passio Ymaginis, àlias fes-
tum sancti Salvatoris. En aquest dia arribà mos-
sèn Antoni Traginer, oÿdor de comptes.

Dilluns, a XII. En aquest dia partí en Joan Arge-
mir ab la comissió e instruccions per a la col-
lecta dels cafrans, portant aquelles a Leyda, a 
Francí de l’Artiga, a qui és feta la comissió en-
semps ab lo dit Argimir.

 77r Divendres, a XXX. Festum beati Andree, apostoli. 
En aquest dia fon feta la extracció dels conse-
llers de la present ciutat de Barchinona, ço és.

 77v Deembre, any mil D XX

Dimecres, a V. En aquest dia partí mossèn An-
toni Traginer, oÿdor de comptes, per sos fets, 
ab licència.

 78v Dijous, a XIII. Festum beate Lucie.

 79r Diumenge, a XXIII. En aquest dia tornà lo se-
nyor mossèn Perot Pou, deputat militar.

a. a continuació ratllat ab.
b. en l’assentament corresponent a diumenge, de IIII, es llegeix 
ratllat En aquest dia fon elegit micer Pau Mas en loch del 
honorable micer Romeu Ollers, durant la absència de 
aquell, per servir de advocat. E lo matex dia jurà, etcètera.
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[1521 ] 79v Dimarts, a XXV. Festum Nativitatis Domini Jhe-
suchristi.

 80v Janer, any M D XXI

Dimecres, a VIIIIo. En aquest dia arribà micer 
Romeu Ollers, advocat.

 81v Dijous, a XXIIIIo. En aquest dia partí Joan Tho-
màs, guarda, per a Palamós, ab comissió sobre 
les robes de la nau anglesa que allí se és perdu-
da.

 82r Divendres, a XXV. En aquest dia partiren en Mi-
quel Sumes, síndich, e Joan Canyelles, notari, 
ab les bulles apostòliques novament obtingu-
des sobre les coses de la Sancta Inquisició [e] 
croada, per a presentar aquelles als senyors bis-
bes de Ley[da] e Barchinonaa, jutges comissa-
ris, e que sien fulminats los processos, etcètera.

 82v Febrer, any M D XXI

Dissapte, a II. Festum Purificacionis Beate Ma-
rie Virginis.

Dimecres, a VI. En aquest dia arribaren en Ni-
colau Guiu e Joan Argemir, guarda, de la co-
llecta dels çaffrans.

 83r Dimarts, a XII. Dies Carnisprivii et festum beate 
Olalie. En aquest dia tornaren en Miquel Su-
mes e Joan Canyelles de Çaragoça, de fulminar 
los processos apostòlichs de les bulles de la In-
quisició e croada. E en aquest dia tornà de Pa-
lamós Joan Tomàs, guarda, ab lo memorial de 
les robes de la nau.

 83v Dimecres, a XIII. Dies primus Quadragesime.

 84v Dilluns, a XXV. En aquest dia partí mossèn Cos-
me de Vallgornera, oÿdor, ab licència, per sos 
fets.

 85r Març, any M D XXI

Dissapte, a II. En aquest dia tornà mossèn An-
toni Traginer, oÿdor.

 85v Divendres, a VIII. En aquest dia partí micer Ro-
meu Ollers [per] sos fets.

Dilluns, a XI. En aquest dia partí mossèn Gis-
pert Matheu, deputat, per sos fets.

 86v Dissapte, a XXIII. En aquest dia se’n anà lo se-
nyor mossèn Bernat de Corbera, deputat, a 
Sant Gervasi.

a. a continuació ratllat comi.

1521

Diumenge, a XXIIII. Dominica in Ramis Pal-
marum.

 87r Dilluns, a XXV. Festum Anunciacionis Beate 
Marie. En aquest dia tornà lo senyor mossèn 
Bernat de Corbera, deputat.

Divendres, a XXVIIIIo. Paresceve.

 87v Diumenge, a XXXI. Festum Pasce Resureccionis 
Domini Nostri Salvatoris.

 88r Abril, any mil D XXI

Dimarts, a II. En aquest dia tornà mossèn Cos-
me de Vallgornera, oÿdor.

 88v Diumenge, a VII. Dominica de Quasimodo.

Dimecres, a X. En aquest dia jurà lo reverendís-
simo senyor don Pedro de Cardona, arcabisbe 
de Tarragona, conseller e canceller de la cesàrea 
a catòlica real magestat, coma a loctinent gene-
ral novament proveÿt en lo present principat de 
Cathalunya e comtats de Rosselló e Cerdanya, 
en la Seu de la present ciutat; e oý sentència de 
excomunicació. E aquí foren fets tots los actesb 
pertanyents e per altres loctinents generals 
acostumats; e, de continent, lo magnífich re-
gent la Cancelleria, algutzirs e altres officials 
reals, comencaren exercir sos officis.

Dijous, a XI. En aquest dia jurà e oý sentència 
de scomunicació lo magnífich micer Miquel 
Spital com hun dels dotze de la Rota e del Real 
Consell.

 89v Dimarts, a XXIII. Festum beati Georgii. En 
aquest die morí en Pere Doy, guarda de les en-
trades y exides del General.

 90r Dissapte, a XXVII. En aquest dia tornà mossèn 
Gispert Matheu, diputat. En aquest matex dia 
se’n anà lo senyor mossèn Corbera, deputat, a 
Sant Gervasi.

Dilluns, a XXVIIIIo. En aquest dia tornà mossèn 
Bernat de Corbera, deputat.

Dimarts, a XXX. En aquest dia fon proveÿt en 
Pere Xiquot del offici de guarda de les entrades 
y exides de la taula de Barcelona, vaccant per 
mort d’en Pere Doy. E lo mateix die prestà lo 
sagrament e homenatge acustumat e li fonch 
liurada possessió.

a. com a interlineat.
b. a continuació ratllat aco.
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[1521 ]  92r Maig, any M D XXI

Diumenge, a XVIIIIo. Festum Pasce Pentecostes.

 94v Juny, any mil D XXI

Dissapte, a XXII. En aquest dia se’n anà lo se-
nyor mossèn Corbera, deputat, a Sant Ger- 
vasia.

Dilluns, a XXIIII. Festum beati Joannis Babtiste.

 95r Dimecres, a XXVI. En aquest dia tornà mossèn 
Corbera, deputat.

Divendres, a XXVIII. En aquest dia partí en Ant-
honi Garganter, guarda de la taula de la bolla 
de Barchinona, tramès a Leyda ab les tanalles, 
emprentes e segells ab ploms, e los libres per 
assentar e introduyr la col·lecta dels drets de 
dita bolla en la taula de Leyda e altres taules no 
arrendades per lob trienni vinentc, quid comen-
çarà lo primer de juliol propvinent.

Dissapte, a XXVIIIIo. Festum beatorum Petri et 
Pauli.

 96r Juliol, any M D XXI

Dilluns, a VIII. En aquest dia tornà en Anthoni 
Garganter de la anada de Leyda.

Dimecres, a X. Festum beati Christofori.

 96v Dissapte, a XIII. En aquest dia arribà la nova de 
la victòria molt gloriosa que los senyors cones-
table y almirall, governadors de Castella, ha-
gueren del exèrcit de la gent francesa, que eren 
entrats en lo regne de Navarra y se havien usur-
pat aquell; ee fon destrossat tot lo camp dels 
dits francesos, e cobrat tot lo regne a obedièn-
cia de la cesàrea y catòliques magestats de la 
reyna y rey nostres senyors.

 97r Dilluns, a XXII. Festa de la gloriosa Magdalena. 
Y en aquest dia fon feta la extracció dels depu-
tats nous per al trienni següent, qui comencarà 
lo primer de agost, 1521, los quals ysqueren, 
ço és, per deputat ecclesiàstich, lo senyor don 

a. en l’assentament corresponent a diumenge, dia XXIII, es lle-
geix ratllat En aquest dia se’n anà lo senyor mossèn Cor-
bera, deputat, a Sant Gervasi.
b. lo interlineat, damunt de aquest ratllat.
c. vinent interlineat.
d. a continuació ratllat ha.
e. a continuació ratllat de.

Luýs de Cardona, per militar, mossèn Joan de 
Vilanova, per real, mossèn Joan Berenguer 
Aguiló; per oÿdors, ecclesiàstich, fra Galceran 
de Rocabruna, militar, mossèn Pere Darnius, 
real, mossèn Jacme Granell.

Dimarts, a XXIII. En aquest dia partiren en Bart-
homeu Conill e Bernat Sabet, porters, ab les 
letres per als diputats e oÿdors novament elets, 
perquè tots se són trobats absents de Barchino-
na, excepto mossèn Aguiló, per intimar-los la 
dita elecció, e que sien ací lo primer dia de 
agost. En aquest dia fon proveÿt en Stheve 
Dor rius del offici de guarda de les entrades y 
exides de la taula de Barchinona, per renúncia 
d’en Pere Xiquot. E en aquest mateix dia jurà e 
prestà lo homenatge e fon mès en possessió.

Dimecres, a XXIIII. En aquest dia partí mossèn 
Gispert Matheu, deputat, ab licència per sa casa 
e per sos fets. E lo mateix dia se absentà del 
consistori lo senyor ecclesiàstich deputat, mos-
sèn Corbera, per anar a Sant Gervasi.

 97v Dijous, a XXV. Festum beati Jacobi.

Divendres, a XXVII. Festum beate Anne.

Dissabte, a XXVII. En aquest dia tornà lo dipu-
tat mossèn Corbera. En aquest dia lo venerable 
abbat micer Joan May, doctor en quiscun dret, 
presentà un privilegi del reverendíssimo senyor 
arcabisbe de Tarragona, loctinent general, ab 
lo qual, en virtud de una provisióa per la cesàrea 
e real magestat a ell atorgada, la qual és inserta-
da en lo matex privilegi, hab nomenat e posat 
en loch seu en l’offici de cançeller durant son 
beneplàcit loc dit micer Joan May, ab lo salari, 
preheminences, etcètera, al dit offici perta-
nyents. E lo matex dia jurà en poder dels se-
nyors deputats, celebrant consistori en la cam-
bra de la casa de la Deputació, segons del dit 
jurament apar en libre de juraments ded offici-
als reals en aquesta jornada.

Dimarts, a XXX. En aquest dia tornà en Bartho-
meu Conill, porter, de presentar les letres al di-
putat militar e oÿdors ecclesiàstich e militar no-
vament elets.

a. a continuació ratllat de.
b. a continuació ratllat creat.
c. a continuació ratllat ven.
d. de officials reals interlineat.
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[1521 ]1521-1524
DIETARI NÚMERO 14

Folis 1r-91v

nim Ropit e Joan Orriols de la cerca de les tau-
les de la col·lecta de Barchinona.

 5r Setembre, any mil D XXI

Dissapte, a XIIII. Festum Sancte Crucisa.

 5v Dilluns, a XXIII. Elecció de deputat y oÿdor ec-
clesiàstichs. En aquest dia, per no ésser vinguts 
a jurar lo il·lustre e reverend don Luís de Car-
dona, qui lo dia de santa Magdalena fou extret 
en deputat ecclesiàstich, dins los dos mesos que 
finiren lo dia proppassatb, nic frare Galceran de 
Rocabruna, qui per lo semblant era stat extret 
en oÿdor ecclesiàstich, los senyors deputats e 
oÿdors militars e real, servada la forma del capí-
tol de Cort, proceÿren a la extracció de altres. E 
axí foren extrets y elegits lo reverend mossèn 
Joan Margarit, ardiaca major de Girona e ca-
nonge de Barchinona, en deputat ecclesiàstich, 
e lo venerable fra Sabestià Cartellà, pabordre de 
Berga en lo monastir de Ripoll, en oÿdor de 
comptes per lo dit stament ecclesiàstich.

Dimarts, a XXIIII. En aquest dia partí en Bart-
homeu Conill, porter, ab les letres notifficatò-
ries de la sobredita extracció de deputat e oÿdor 
ecclesiàstichs.

 6r Dilluns, a XXX. Festum beati Hyeronimi, fe-
riatum.

 6v Octubre, any M D XXI

Dimarts, lo primer. En aquest dia tornà Bart-
homeu Conill, porter, de presentar les letres 
dels senyors deputats al reverend senyor mos-
sèn Joan Margarit, elet en deputat, trobat per-
sonalment en Girona; e al venerable fra Sabes-

a. en l’assentament corresponent a dimecres, dia XVIII, es lle-
geix ratllat En aquest dia tornà mossèn Perot de Darrnius, 
oÿdor militar.
b. a continuació ratllat e.
c. a continuació ratllat lo.

Jhesuschristus
Dietarium de 1521 a 1524, de 24 a 27, de 27 a 
30.

Scriba major Bartholomeus Ferrer.

 1r Agost, any mil D XXI

Dijous, lo primer. Festum beatorum Petri et Fe-
licis, feriatum. En aquest dia juraren mossèn 
Joan de Vilanova, donzell, mossèn Joan Beren-
guer Aguilar, deputats; mossèn Perot de Dar-
nius, donzell, mossèn Jaume Granell, ciutadà 
de Tortosa, oÿdors [de] comptes.

Divendres, a II. En aquest dia tornà en Bartho-
meu Sabet, porter, de Solsona, de presentar la 
letra del senyor abbad don Luís de Cardona, 
deputata. E de Tortosa, de presentar la letra a 
mossèn Jaume Granell, oÿdor real, novament 
elets. E de la partida consta en lo dietari del tri-
enni passat.

Dilluns, a V. Festum beati Dominici, confessoris, 
feriatum.

Dimarts, a VI. Transfiguracio Domini, feriatum.

 1v Dissapte, a X. Festum beati Laurencii, feriatum.

 2r Dijous, a XV. Festum Assumpcionis Beate Marie 
Virginis, feriatumb.

 3r Diumenge, a XXV. En aquest dia partiren en Ge-
rònim Ropit e en Joan Orriols, guarda, per la 
cerca de les taules de la col·lecta de Barchinona.

 3v Dissapte, a XXXI. En aquest dia tornaren Gerò-

a. deputat interlineat.
b. en l’assentament corresponent a dimarts, dia XX, es llegeix 
ratllat En aquest dia fer partí mossèn Perot de Darnius, 
oÿdor militar, ab licència, per sos fets propris. En aquest dia.
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[1522 ] tià Cartellàa, elet en oÿdor, trobat personal -
ment en lo monastir de Ripoll.

Dimecres, a II del dit. En aquest dia lo reverend 
senyor mossèn Joanb Margarit, ardiaca major e 
canonge de Girona, deputat, lo qual era arribat 
en Barchinona lo precedent dia, jurà en la pre-
sent casa de la Deputació, e oý sentència de ex-
comunicació.

Divendres, a IIIIo. Festum beati Francisci, fe-
riatum.

 7r Dimarts, ac VIII. En aquest dia lo venerable fra-
re Sabestià de Cartellà, pebordre de Berga en lo 
monastir de Ripoll, lo qual arribà lo dia preçe-
dent en Barchinona, jurà en la present casa de 
la Deputació, e oý sentència de excomunicació, 
segons en los actes continuats en libre de Elec-
cions se conté.

 7v Divendres, a XVIII. Festum beati Luçe, feriatum.

 8r Dilluns, a XXI. Festum XI Milia Virginum, sed 
non feriatum. En aquest dia partí lo reverend 
mossèn Joan Margarit, deputat ecclesiàstich, 
per sos fets. Fou pagat fra Sabestià de Cartelà, 
oïdor de comtes, per LXIId dies de absència féu 
lo diputat acclesiàstich fins a XXI de deembre, 
1521e.

Dimecres, a XXIII. Festum Translacionis beate 
Olalie, virginis et martiris Barchinone, feriatum.

 9v Noembre, any M D XXI

Divendres, a VIII. En aquest dia partí Antoni 
Garganter per la anada de la col·lecta de Barchi-
nona, per replegar losf libres y diners de la bo-
lla.

Dissapte, a VIIIIo. En aquest dia partí en Joan 
Argimir, guarda, per l’anar a la col·lecta dels 
çaffrans ab en Nicolau Guiu de Çervera.

Dilluns, a XI. Festum beati Martini, feriatum.

 10r Divendres, a XV. Aquest die tornà Antoni Gar-
ganter deg replegar los libres y diners de la bolla 
de la col·lecta de Barchinona.

 11r Dimecres, a XXVII. En aquest dia partí en Gas-

a. a continuació ratllat oÿdor.
b. a continuació ratllat ay.
c. a continuació ratllat x.
d. a continuació repetit dos.
e. a continuació ratllat En aquest dia partí lo reverend mos-
sèn Joan Margarit, deputat ecclesiàstich, per sos fets.
f. a continuació ratllat de.
g. a continuació ratllat ls.
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par Çafranquesa per a Leyda, ab la comissió e 
instruccions e letres de creença dels senyors de-
putats.

 12r Deembre, any mil D XXIa

Dilluns, a VIIIIo. En aquest dia partí mossèn 
Jaume Granell, oÿdor, per sos fets.

 12v Divendres, a XIII. Festum beate Lucie, feriatum.

Diumenge, a XV. Aquest dia tornà Gaspar Ça-
franquesa de Leyda.

 13r Dissapte, a XXI. Festum beati Thome, feriatum.

Diumenge, a XXII. En aquest dia tornà lo reve-
rend ardiaca Margarit, deputat ecclesiàstich.

 13v Dimecres, a XXV. Festum Nativitatis Domini 
Jhesu Salvatoris.

 15r Janer, any M D XXII

Divendres, a XVII. Festum beati Anthonii.

Dissapte, a XVIII. En aquest dia arribà un correu 
de Gènova, qui promptament passà per la cort 
de Castella, e dexà nova de paraula com a VIIIIo 
del present mes de janer fou elet en Papa, en lo 
Col·legi de Roma, lo reverendíssimo senyor 
cardenal Adriano de Trageto, bisbe de Tortosa, 
lo qual de present se troba en Bitòriab ab offici 
de governador general de tots los regnes de 
Castella per absència del emperador y rey don 
Carles, nostre senyor, qui se troba [...]c.

 15v Diumenge, a XVIIII. En aquest dia, en la mati-
nada, poch abans de la una ora aprés la mijanit, 
passà ded aquesta vida lo honorable mossèn 
Bertran Boscà, scrivà del(s) honorables oÿdors, 
e tenint les claus del archiu de la present casa de 
la Deputació, cuius anima in pace requiescat.

Dilluns, a XX. Festum beati Sebastiani.

 17r Febrer, any M D XXIIe

Dissapte, a VIII. En aquest dia partí mossèn 
Joan de Vilanova, deputat, ab licència, per sos 
fets.

a. en l’assentament corrresponent a dijous, dia V, es llegeix rat-
llat En aquest dia partí mossèn Perot de Darnius, oÿdor, ab 
licència, per sos fets.
b. a continuació ratllat la
c. text incomplet per ésser retallat el foli pel seu marge in-
ferior.
d. a continuació repetit de.
e. en l’assentament corresponent a dimecres, dia V, es llegeix 
ratllat En aquest dia arribà Perot de Darnius, oÿdor.
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[1522 ]Dimecres, a XII. Festum beate Eulalie, virginis 
Barchinona.

 17v Dijous, a XIII. En aquest dia arribaren en Nico-
lau Guiu e en Joan Argimir, tornant de la co-
llecta dels çaffrans.

Dilluns, a XVII. En aques dia arribà mossèn 
Joan de Vilanova, deputat. Foren pagades dits 
nou dies a mossèn Darnius per abcència de 
mossèn Vilanova, diputat, qui comensaren a 
VIII de dit.

 18v Dimarts, a XXV. En aquest dia partí Antoni Gar-
ganter, ab la comissió dels senyors deputats, e 
letra per Joan Negrell de Ostalrich, per proceyr 
contra les persones y béns d’en Pere Ciurana, 
deutor del General y fermances sues.

 19r Març, any mil D XXII

Dijous, a VIa. En aquest dia partí Joan Gerònim 
Canyelles, notari, en companyia de mossèn 
Pere Spital, deputat local de Girona, ab comis-
sió de inventariar y fer los proceÿments delibe-
rats contra en Pere Çiurana e fermançes sues e 
llurs béns, etcètera.

 19v Dimarts, a XI. En aquest dia partiren en Gaspar 
Çafranquesa e Joan Canyelles ab comissió dels 
senyors deputats e letres compulsòries per a re-
bre testimonis, axí dins lo Principat com en lo 
regne e frontera de Aragó. E axí mateix ab le-
tres per los molt il·lustres duchs de Cardona e 
de Luna, castellà d’Amposta.

Dimecres, a XII. Festum beati Gregorii, feria-
tum.

 20r Dijous, a XIII. En aquest die arribaren en Ant-
honi Garganter e Johan Hierònym Canyelles, 
notari, de la ana[da] han feta, per manament 
dels senyors deputats, en les parts de Hostal-
rich, Gerona, Blanes, Pineda e Sanct Pol e al-
tres, per recuperar e inventeriar los béns d’en 
Pere Ciurana.

 20v Dilluns, a XXIIII. En aquest dia tornaren en 
Joan Canyelles e Gaspar Çafranquesa.

 21v Abril, any M D XXII

Divendres, a IIIIo. En aquest dia tornà mossèn 
Jaume Granell, oÿdor de comptes.

 22r Dilluns, a VII. En aquest dia proveÿren an Joan 
Pau Seguí del offici de cullidor e guarda de la bo-
lla y entrades y exides en la taula de la vila de Ma-

a. a continuació ratllat I.

taró, per renunciació d’en Joan Seguí, pare seu.

Dimecres, a VIIIIo. En aquest dia lo sobredit 
Joan Pau Seguí, novament proveÿt de cullidor 
y guarda de la taula de Matató, prestà lo jura-
ment e homenatge, etcètera, e fou admès en 
possessió.

Dissapte, a XII. Aquest die partí mossèn Perot 
Darnius, oÿdor, per a sa casa.

 22v Diumenge, a XIII. Ramis Palmarum.

 23r Diumenge, a XX. Festum Pasche Resurreccionis 
Domini.

 24v Maig, M D XXII

Divendres, a VIIIIo. En aquest die partí de la 
present ciutat lo discret en Gaspar Çafranque-
sa, notari y procurador del General, tramès per 
los senyors deputats a la vila de Caldes, ab le-
tres per al il·lustre duch de Cardona.

Dissapte, a X. Aquest die tornà dit Gaspar Ça-
franquesa de Caldes.

 27r Juny, any M D XXII

Diumenge, aa VIII. Festum Pasce Pentecostes.

Dimecres, a XI. Festum beati Bernabe, feriatum.

Dijous, a XII. En aquest dia fou proveÿt, per los 
senyors deputats, lo honorable e magnífich 
mossèn Hyeròmin Margarit del offici de scrivà 
dels oÿdors de comptes y tenint les claus del 
archiu de la casa de la Deputació, lo qual offici 
vaca per mort del honorable mossèn Bertran 
Boscà, quòndam. E lo mateix dia lo dit mossèn 
Margarit prestà lo jurament e homenatge, e li 
fou lliurada la possessió del dit offici.

 28r Dijous, a XVIIIIo. Festum Corporis Christi.

Dimarts, a XXIIIIo. Festum beati Joannis Bab-
tiste.

 29r Juliol, any M D XXII

Dimecres, a II. Festum Visitacionis beate Eliza-
bet, feriatum. En aquest dia arribaren letres del 
emperador y rey nostre senyor, fetes en Angla-
terra, certifficant que dins breus dies se venia a 
embarcar per a venir a Spanya, ab tota la sua 
cort e gran exèrcit. E axí per lo venerable Capí-
tol de la Seu de Barchinona foren començades 
fer pregàries, a Nostre Senyor Déu, que li plàcia 

a. a VIII interlineat
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[1522 ] dirigir la sua real persona e portar-la a bon sal-
vament.

Dissapte, a V. En aquest dia fon feta solemne 
professó; exint de la Seua, anà a la yglésia parro-
quial del Pi, e allí çelebraren lo divinal offici, 
continuant les pregàries a Nostre Senyor Déu 
que li plàcia guardar la imperial e real persona, e 
dirigir-la e aportar-la a bon salvament, ab la sua 
real armadab marítima e exèrcit que aporta, par-
tintc del regne e illa de Anglaterra per a venir als 
regnes de Spanya, e·ls façad arribar a port salu-
dable.

 29v Dijous, a X. Festum beati Christofori, feriatum.

 30v Dissapte, a XVIIIIo. En aquest dia, per delibera-
ció feta en lo consistori, partiren los senyors 
mossèn Joan Margarit e mossèn Aguilar, depu-
tats, per a Tarragona, a besar lo peu a nostre 
Sant Pare, e suplicar sa benedicció per affers del 
General. E en aquest dia matex partiren en 
Gaspar Çafranquesa, procurador del General, e 
Miquel Colunya e Barthomeu Conille, porters, 
deservints en la present casa de la Deputació, 
en companyia dels dits senyors deputats, en vir-
tud de la deliberació feta sobre la dita tramesa e 
legació per a nostre Sant Pare.

 31v Agost, any M D XXII

Dimecres, a VI. En aquest dia, a les quatre ores 
aprés migjorn, arribà nostre Sant Pare Adrià a 
la present ciutat de Barchinona, ab onze gale-
res, e desembarcà prop lo moll.

 32r Dijous, a VII. En aquest dia tornàf log senyorh 
deputat, mossèn Joan Margariti. E en llur com-
panyia tornaren Gaspar Çafranquesa e Miquel 
Colunya e Barthomeu Conill. En aquest dia, de 
gran matí, ans del dia, se tornà embarcar nostre 
Sant Pare, e partí ab les sobredites onze galeres 
e altres fustes en son benaventuratj viatge per a 
Roma.

Divendres, a VIII. En aquest dia tornà mossèn 
Aguilar, deputat, de la sobredita legació feta a 
nostre Sant Pare.

 32v Divendres, a XV. Festum Assumpcionis Beate 
Marie.

a. a continuació ratllat al y.
b. a continuació ratllat e exèrcit.
c. partint interlineat, damunt de de ratllat.
d. a continuació ratllat ab.
e. Colunyà al manuscrit.
f. a continuació ratllat ren.
g. a continuació ratllat s.
h. a continuació ratllat s.
i. a continuació ratllat e mossèn Aguilar.
j. a continuació ratllat g.

 33r Divendres, a XXII. En aquest die partí Bartho-
meu Conill, porter real deservint en la casa de 
la Deputació, ab cartes y los comptes del que 
deuen algunes parròquies de la vegaria de Bar-
chinona, ab manaments que pagassen lo que 
deuen de fogatge per tot agost, dels que serien 
executats.

Diumenge, a XXIIIIo. En aquest dia partí An-
dreu Sabater, porter real, ab los cartells per fer 
manaments a les universitats deutoras del fo-
gatge en la col·lecta de Barchinona que paguen.

 33v Dilluns, a XXV. Aquest die tornà Barthomeu 
Conill, porter.

Divendres, a XXVIIIIo. En aquest dia tornà An-
dreu Sabater, porter real, de donar los cartells 
dels fogatges.

 34v Setembre, any mil D XXIIa

Dilluns, a VIII. Festum Nativitatis Beate Virgi-
nis Marie.

Dijous, a XI. En aquest dia partí Joan Thomàs, 
guarda del General, ab comissió dels senyors 
deputats per a Gerona, per cobrar los actes de 
les obligacions prestades per miçer Jaume Co-
romines, quòndam, cullidor del fogatge, e lo 
libre, etcètera

 35v Dissapte, a XX. En aquest dia partí mossèn Joan 
de Vilanova, deputat, per sos fets.

Diumenge, a XXI. En aquest dia morí lo il·lustre 
senyor infant don Enrich de Aragó y de Sicília, 
duch de Sogorb e comte de Ampúries, en la sua 
ciutat de Sogorb, segons ne són stats çertiffi-
cats los senyors deputats per letra del il·lustre 
senyor don Alonso de Aragó, fill y hereu seu, 
feta en la dita ciutat de Sogorb ab XVII del pre-
sent. Anima eius in pace requiescat.

Dimarts, a XXIII. Festum beate Tecle, feriatum.

 36r Dissapte, a XXVII. Festum beatorum Cosme et 
Damiani.

Dilluns, a XXVIIIIo. Festum beati Michaelis, fe-
riatum.

Dimarts, a XXX. Festum beati Hyeronimi, feria-
tum. En aquest dia tornà mossèn Joan de Vila-
nova, deputat.

a. en l’assentament corresponent a diumenge, dia VII, es lle-
geix ratllat En aquest dia tornà mossèn Perot de Darnius, 
oÿdor.
b. a continuació ratllat X.
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[1523 ] 36v Octubre, any mil D XXII

Dijous, a II. En aquest dia tornà Joan Thomàs 
de Girona.

Divendres, a III. En aquest dia partí mossèn 
Joan de Vilanova, deputat, per a Munserrat, 
per sa devoció.

 37r Dimarts, a VII. En aquest dia tornà mossèn 
Joan de Vilanova, deputat.

 37v Dimarts, a XIIIIo. En aquest dia presentà micer 
Gabriel Joan lo privilegi de loch de Rota e 
Real Consell a ell atorgat per la cesàrea e real 
magestat, datat en Valladolit, a XXVII de se-
tembre, 1522, durant la absència del magní-
fich micer Francesch Ubach. E en aquest ma-
tex dia jurà e oý sentència de excomunicació, 
segons appar per acte rebut e continuat en lo 
dors del matex privilegi de mà del honorable 
en Goncalo de la Cambra, notari e scrivà de 
manament.

Dissapte, a XVIII. Festum beati Luce, evange-
liste.

 38r Dissapte, a XXV. En aquest dia fon proveÿt del 
offici de sobrecullidor del General lo honora-
blea mestre Jaume Boffill. E lo mateix dia jurà e 
fon admès en possessió, vacant per revocació 
del Joan Carneli. En aquest matex dia 
proveÿren del offici de cullidor de les entrades y 
exides en la taula de Barchinona al honorable 
en Jaume Caravajal, vacant per semblant revo-
cació d’en Pere Ciuranab.

 38v Dilluns, a XXVII. En aquest dia lo honorable en 
Jaume Caravajal, novament proveÿt del offici 
de entrades y exides, cullidor en la taula de 
Barchinona, jurà e fon admès en possessió.

 39v Noembre, any mil D XXII

Diumenge, a VIIIIo. En aquest dia partí Joanot 
Sparça, guarda, per la col·lecta dels çaffrans, 
portant la comissió a Cervera, a Nicolau Guiu, 
al qual és comesa dita col·lecta ab dit guarda.

Dimecres, a XII. En aquest dia Nicolau Guiu 
prestà lo jurament en poder del deputat local 
de Cervera, per anar a la col·lecta dels çaffrans, 
segons la comissió li fou tramesa per Joanot 
Sparça, guarda.

a. a continuació ratllat en.
b. en l’assentament corresponent a diumenge, dia XXVI, es lle-
geix ratllat En aquest dia partí mossèn Perot de Darnius, 
oÿdor, ab licència, per sos fets.

1523

 42r Deembre, any mil D XXIIa

Dilluns, a VIII. Festum Conçepcionis Beate Marie 
Virginis.

 42v Dissapte, a XIII. Festum beate Luçie. En aquest 
dia partiren lo reverend mossèn Joan Margarit, 
deputat ecclesiàstich, e lo magnífich Joan de 
Vilanova, deputat militar, per sos fets, ab licèn-
cia del consistori.

Dijous, a XVIII. En aquest dia tornà lo magní-
fich mossèn Joan de Vilanova, deputat.

 43r Dissapte, a XX. En aquest dia partí lo senyor 
don Pedro de Cardona, arcabisbe de Tarragona 
e loctinent general, de la present ciutat de 
Barchinona per visitar e anar a tenir les festes a 
la sua yglésia de Tarragona, e anà a dormir al 
seu mas, del qual partí lo dilluns, del qual dia 
comencaren a córrer los deu dies de la Audièn-
cia Real.

 43v Dijous, a XXV. Festum Nativitatis Salvatoris.

Dimarts, a XXX. En aquest dia tornà lo reverend 
ardiaca mossèn Joan Margarit, deputat eccle-
siàstich.

Dimecres, a XXXI. En aquest dia, per no ésser 
tornat lo senyor loctinent general, e finien los X 
dies, fon prorogada la Real Audiència per a dis-
sapte, que comptàrem X del present.

 44v Janer, any M D XXIII
Divendres, a VIIIIo. En aquest dia arribà lo se-
nyor arcabisbe de Tarragona, loctinent general, 
en la present ciutat.

Dissapte, a X. En aquest dia lo sobredit senyor 
loctinent general, ab lo Real Consell, tornaren 
a continuar, e continuaren, la Real Audiència.

 45r Divendres, a XVI. En aquest dia partí mossèn 
Joan de Vilanova, deputat, per sos fets.

 45v Dissapte, a XXIIIIo. En aquest dia tornà mossèn 
Joan de Vilanova, deputat.

 46r Divendres, a XXX. En aquest dia partí mossèn 
Joan de Vilanova, deputat militar, per sos fets.

 46v Febrer, any mil D XXIII

Diumenge, lo primer. En aquest dia tornà mos-
sèn Joan de Vilanova, deputat.

a. en l’assentament corresponent a divendres, dia V, es llegeix 
ratllat En aquest dia arribà mossèn Perot de Darnius, oÿdor 
militar.
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[1523 ] Dilluns, a II. Festum Purifficacionis Beate Ma-
rie, Virginis.

 47r Dimarts, a X. En aquest dia tornà Joanot Spar-
ça, guarda de la col·lecta dels caffrans.

 47v Dissapte, a XIIII. En aquest dia partí lo senyor 
ardiacha Margarit, deputat, per sos fets.

 48r Dilluns, a XXIII. En aquest dia tornà Nicolau 
Guiu de la col·lecta dels çaffrans.

Dimarts, a XXIIIIo. Festum beati Mathie.

Dimecres, a XXV. En aquest dia tornà lo senyor 
ardiaca Margarit, deputat.

 48v Dissapte, a XXVIII. En aquest dia en Stheve 
Dor rius renuncià l’offici de guarda de les entra-
des y exides que posse ya en la taula de Barchi-
nona. E lo matex dia los senyors deputats ne 
proveÿren en Bernat Squerda, argenter, qui 
jurà e li fou lliurada laa possessió.

 49r Març, any mil D XXIIIb

Divendres, a VI. En aquest dia morí en Miquel 
Sumes, síndich del General, lo qual se penjà, 
diu-se per demència, segons la relació de mos-
sènc mestre Bernat de Casaldeval, qui·l mede-
cinava.

 49v Dimecres, a XI. En aquest dia fon publicada la 
crida de la salvaguarda en favor dels officials del 
General, per los lochs acostumats de la present 
ciutat de Barchinona, segons appar en lo regis-
tre de la Real Cancelleria y en lo registre de la 
present casa de la Deputació.

 50r Dilluns, a XVI. En aquest dia proveÿren del offi-
ci de cullidor e guarda de la bolla de Sant Celo-
ni a mossèn Antoni Masons, prevere, vacant 
per mort d’en Pere Andreu Masons, pare seu. 
En aquest matex dia jurà.

Dimecres, a XVIII. En aquest dia donaren licèn-
cia a mossèn Perot de Darnius, oÿdor, de ab-
sentar-se. E partí lo dia següentd.

 50v Dijous, a XVIIIIo. En aquest dia partí lo dit mos-
sèn Perot de Darnius, ab licència, per sos fets.

Diumenge, a XXII. En aquest dia tornà mossèn 
Darnius.

a. a continuació ratllat pro.
b. en l’assentament corresponent a dijous, dia V, es llegeix 
ratllat En aquest dia partí mossèn Hyerònim Margarit, scri-
và dels oÿdors e archiver, ab licència.
c. mossèn interlineat.
d. a continuació ratllat En aquest dia donaren licència.

 51r Dimecres, a XXV. Festum Anunciacionis Beate 
Virginis Marie.

 52v Abril, any mil D XXIII

Dilluns, a XIII. en aquest dia fon proveÿt lo ho-
norable mossèn Jaume Miquel del offici de sín-
dich del General, lo qual offici ha vacat per 
mort d’en Miquel Sumes. E lo matex dia jurà.

Dissapte, a XVIII. En aquest dia partí mossèn 
Jaume Miquel, síndich del General novament 
proveÿt, ab licència dels senyors deputatsa.

 53r Dimecres, a XXII. En aquest dia, perb ordinació 
dels senyors tres deputats, presents, absents 
emperò los tres oÿdors [de] comptes, foren di-
tesc les primeres solemnes ves[pres] del gloriós 
sant Jordi, en la casa de la Deputació, en [què] 
foren convidats e presents lo il·lustre e reveren-
díssimo senyor arcabisbe de Tarragona, locti-
nent general, e los magnífichs veguerd, conse-
llers de Barchinona, los reverends abbats del 
[Pardo], canceller de Ripoll e altres prelats e 
canonges, e lo [senyor] don Anthoni de Car-
dona, e molts nobles cavallers e ciutadans. E 
fon-hi mossèn Pedro Molón, deputat de Ara-
gó, collocat en lo segon loch dels senyors de-
putats de Cathalunya.

Dijous, a XXIII. Festum beati Georgii. En aquest 
dia fon çelebrat solemne offici en la dita casa de 
la Deputació, e digué la missa lo reverend bisbe 
de Gràcia, ab sos diacha e sot-diaqua, e sermo-
nà lo venerable mestre Castanyolí, mestre en 
sacra theologia del orde de preÿcadors. Foren-
hi presents tots los sobredits continuats en les 
vespres e molts altres, e la egrègia comtessa de 
Palamós e moltes altres dames. E fon-hi convi-
dat mossèn Pedro Molon, deputat de Aragó, e 
fon col·locat entre los senyors deputats de Cat-
halunya, ço és, aprés del deputat ecclesiàstich, 
preceynt-los d’altres deputats, militar e real; e 
no·y fou present ningun oÿdor de comptes.

 53v Dissapte, a XXV. Festum beatie Marcii, evange-
liste.

 55v Maig, any mil D XXIII

Dimarç, a XVIIIIo. Aquest die fonch donada li-
cència a·n Bernat Sabet de absentar-sef, per sos 
fets propis, fins per totes les tres festes de Sinco-
gèsima primervinent.

a. a continuació ratllat per sos.
b. per ... comptes interlineat.
c. a continuació ratllat e solent.
d. veguer interlineat.
e. a continuació ratllat Mathi.
f. a continuació ratllat fins.
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[1523 ] 57r Juny, any mil D XXIII

Dimecres, a X. Aquest die los senyors deputats 
digueren tenien nova certa com era morta mos-
sèn Pereb Galceran de Cartellà, guarda de la 
casa del General de Perpinyà.

 57v Dimecres, a XVII. En aquest dia tornà mossèn 
Perot de Darnius, oÿdor, de Perpinyà, hon ere 
anat per sos fets.

 58v Dijous, a XXV. Aques die demanà licència mos-
sèn Joan de Vilanova per anar per sos fets.

Divencres, a XXVI. En aquest dia partí mossèn 
Joan de Vilanova, deputat militar, per sos fetsc.

 59v Juliol, any mil D XXIII

Divendres, a X. Festum beati Christofori, fe-
riatum.

 60r Dilluns, a XIII. Festum beate Margarite, feria-
tum. És estat fet lo compte e pagat lo abat May, 
regent la Cancelaria, fins lo present die in-
clusive.

Dimarts, a XIIIIo. En aquest dia fon presentat als 
senyors deputats lo privilegi [de] adjunció 
atorgada per lo emperador y rey nostre senyor 
al reverend don Joan de Cardona en l’offici de 
canceller, al il·lustre y reverendísimo senyor ar-
cabisbe de Tarragona, loctinent y capità [gene-
ral], demanant jornada per a venir a prestar lo 
jurament acostumat.

Dimecres, a XV. En aquest dia tornà mossèn 
Joan de Vilanova, deputat militard.

 60v Diumenge, a XVIIIIo. En aquest dia partí mos-
sèn Perot de Darnius, oÿdor militar, per sos 
fets, ab licència.

 63r Agost, any mil D XXIII

Dissapte, a XV. Festum.

Dimarts, a XVIII. En aquest dia partí de Barchi-
nona lo magnífich mossèn Miquel Benet de 
Gualbes, baró de Castelldefels, la via de Leyda 
o Tàrrega, lo qual va tramès per los senyors de-

a. a continuació ratllat e.
b. Pere interlineat.
c. a continuació ratllat Aquest die partí dit mossèn Vi-
lanova.
d. en l’assentament corresponent a dissabte, dia XVIII, es lle-
geix ratllat En aquest dia partí mossèn Perot de Darnius, 
oÿdor militar, per sos fets, ab licència.

putats al il·lustre y molt reverend senyor don 
Anthon de Sçúnyega, prior de Castella, locti-
nent y capità general novamenta pro[veït] per la 
cesàrea y real magestat, ab letra de creença e ins-
truccions sobre la forma del jurament presta - 
dor per sa senyoriab, in libro Deliberacionum et 
in registro.

 63v Divendres, a XXI. En aquest dia tornà lo baró 
mossèn Miquel Benet de Gualbes, de la anada 
havia feta al il·lustre senyor prior de Castella y 
loctinent general, tramès per los senyors depu-
tats. Ítem, en aquest dia fon proveÿt lo honora-
ble en Gaspar Amat del offici de exactor dels 
deutes del General y dels salaris de les sentènci-
es dels doctors de la Real Audiència, per renun-
ciació, feta lo matex dia, per lo honorable mos-
sènc Bertran de Vilafranca, lo qual Gaspar Amat 
jurà e prestà lo homenatge acostumat. E axí 
fonch mès en possessió del dit offici lo matex 
dia.

 64r Dimecres, a XXVI En aquest dia entrà en Barchi-
nona lo il·lustre y molt reverend senyor don 
Anthon de Scúnyega, prior de Castella, locti-
nent y capità general, lo qual, no obstant hagu-
és yad jurat en la ciutat de Leyda, tornà a jurar 
en la Seu de Ba[rchinona], en la forma acostu-
mada.

Dijous, a XXVII. En aquest dia tornà mossèn Pe-
rot de Darnius, oÿdor militar.

Divendres, a XXVIII. Festum.

Dissapte, a XXVIIIIo. Festum.

Dilluns, a XXXI. En aquest dia partí mossèn Pe-
rot de Darnius, oÿdor militar, per sos fets.

 65v Setembre, any mil D XXIII

Diumenge, a XIII. En aquest dia partí lo senyor 
ardiacha Margarit, deputat ecclesiàstich, per a 
Munserrat, per sa devoció.

Dimarts, a XV. En aquest dia tornà lo senyor 
ardiacha Margarit, deputat ecclesiàstich.

 66r Dijous, a XXIIII. En aquest dia partí en Gaspar 
Çafranquesa ab letres e instruccions per la cort 
del rey nostre senyor.

 66v Dissapte, a XXVI. En aquest dia tornà lo honora-

a. a continuació ratllat prop.
b. a continuació ratllat d’orde.
c. a continuació ratllat Gaspar.
d. a continuació ratllat prestat.
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[1524 ] ble mossèn Jaume Miquel, síndich del Ge- 
neral.

Dimecres, a XXX. En aquest dia partí lo senyor 
ardiaca Margarit, deputat ecclesiàstich, per sos 
fets, ab licència.

 68r Octubre, any mil D XXIII

Divendres, a XVI. En aquest dia partí Joanot 
Sparça, ab la comissió feta per la col·lecta dels 
çaffrans, per en Nicolau Guiu y per a ell.

Diumenge, a XVIII. En aquest die és fet comte a 
Nicolau Guiu de Servera, col·lector dels sa-
frans, proveït per los senyors diputats.

 69r Dimarts, a XXVII. En aquest dia lo magnífich 
mossèn miçera Federich Honorat de Gualbes, 
vice-canceller y conseller de la cesàrea y real 
magestat, presentà als senyors deputats lo privi-
legi ab lo qual la prefata magestat, a son bene-
plàcit y de sa real dignitat, ha proveÿt a [dit] del 
offici de vice-canceller en lo principat de Cata-
lunya y comtats de Roselló y Cerdenya, ab lo 
salari ordinari, [etcètera]. E lo matex dia prestà 
lo jurament en poder del il·lustre reverendíssi-
mo senyor prior, loctinent general, e oý sentèn-
cia de excomunicació, segons és acostumat, e 
consta en lo dit privilegi, lo qual és registrat en 
lo registre secret Regia Magestatis.

Dimecres, a XXVIII. Festum.

 70v Noembre, any mil D XXIII

Diumenge, a XV. En aquest dia partí lo senyor 
mossèn Aguilar, deputat, per Sant Culgat, per 
sos fets.

Dimarts, a XVII. En aquest dia tornà lo dit se-
nyor mossèn Aguilar, deputat.

 71r Dilluns, a XXIII. En aquest dia tornà lo reverend 
senyor mossèn Joan Margarit, deputat ecclesi-
àstich.

 73v Deembre, any mil D XXIII

Dissapte, a XVIIII. En aquest dia arribà en Gas-
par Çafranquesa, que és tornat de la cort ab les 
respostes de sa magestat e provisions. És estat 
pagat, dit Safranquesa, de dita anada, en lo li-
bre quint en cartes, 304.

Dimecres, a XXIII. En aquest dia tornà mossèn 
Perot de Darnius, oÿdor militar.

a. miçer interlineat.
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Dijous, a XXIIIIo. Vigilia Nativitatis Domini.

 74r Divendres, a XXV. Festum Nativitatis Domini 
Nostri.

 75v Janer, any mil D XXIIII

Diumenge, a XVII. Festum beati Antonii.

Dilluns, a XVIII. En aquest dia partí mossèn 
Joan de Vilanova, deputat, ab licència, per sos 
fets.

 76r Dimecres, a XX. Festum beati Sabestiani, feria-
tum.

Dijous, a XXI. En aquest dia partí Joan Thomàs, 
ab la comissió e instruccions dels senyors depu-
tats, per a Puigcerdà.

Diumenge, a XXIIII. Fins a la present jornada és 
fet comte a Nicolau Guiu de Servera, col·lector 
dels safrans, per lo que los senyors diputats es-
criviren a Joanot Sparça, guarda per dits sa-
frans, que se’n tornàsa, perquè lo General no 
faés tantes despeses; y que dit Guiu restàs per a 
la acsecció de dits safrans fins a tantb fos acabat 
de vendre; y estigué dit Guiu en dita acsecció 
fins a XV de abril de dit an, y ab desliberacó dels 
senyors diputats, per sos trebals, li foren tatxa-
des XXV lliures a XV de abril [...]c.

 76v Dijous, a XXVIII. En aquest dia tornà Joanot 
Sparça de la col·lecta dels çaffrans, restant en 
Cervera en Nicolau Guiu, segons los fon scrit 
per los senyors deputats.

Dissapte, a XXX. En aquest dia tornà mossèn 
Joan de Vilanova, deputat militar.

 77r Febrer, any mil D XXIIII

Dimarts, a II. En aquest dia partí mossèn Perot 
de Darnius, oÿdor militar, per sos fets, ab licèn-
cia.

 77v Diumenge, a VII. En aquest dia partí mossèn 
Jaume Miquel, síndich del General, ab licència, 
per sos fets.

Dimarts, a VIIIIo. Dies Carnisprivii.

Dimecres, a X. Prima diesd Quadragesime.

 78v Dimecres, a XXIIIIo. In hac die cudebat festum 

a. a continuació ratllat pro.
b. a continuació ratllat v.
c. text incomplet.
d. a continuació ratllat Carnis.
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[1524 ]beati Maciani et non fuit celebratum propter bi-
xestum usque ad diem sequentem.

 79r Dijous, a XXV. In hac die fuit çelebratum festum 
beati Maciani propter bixestum, feriatum.

Divendres, a XXVI. En aquest dia tornà mossèn 
Perot de Darnius, oÿdor militar.

Dilluns, a XXVIIIIo. Hec dies aplicatum est prop-
ter bixestum.

 79v Març, any M D XXIIIIo

Dimecres, a II. En aquest dia partí mossèn Joan 
de Vilanova, deputat militar, ab licència, per 
sos fest.

 80v Diumenge, a XIII. En aquest dia tornà mossèn 
Joan de Vilanova, deputat militar.

Dimarts, a XV. En aquest dia fon tramès en Mi-
quel Colunyà, porter, a Santa Boy per pendre 
ab sagrament e homenatge los ponters, per ha-
ver tractat desonestament y paraules descom-
postes al magnífich mossèn Joan de Vilanova, 
deputat militar, volent-lo compel·lir en pagar 
pontage, e axí ho exequtà, e tornà lo matex dia.

 81v Divendres, a XXV. Parasceve et in hoc die evenit 
festum Anunciacionis Beate Virginis Marieb, 
cuius solemnitas fuitc prorogata ad diem lune 
post primam dominicam de Casimodo.

Dissapte, a XXVI. En aquest dia partí mossèn Vi-
lanova, deputat, ab licència, per sos fets.

Diumenge, a XXVII. Festum Pasçe Resurreccio-
nis.

Dimarts, a XXVIIIIo. En aquest dia partí lo reve-
rend ardiacha Mergarit, deputat, per sos fets, 
ab licència.

 82r Abril, any mil D XXIIIIo

Dissapte, a II. En aquest dia tornà mossèn Vila-
nova, deputat.

Diumenge, a III. Prima dominica de Casimodo.

Dilluns, a IIIIo. In hac die fuit celebratum cum 
magna solemnitate festum Anunciacionis Beate 
Virginis Marie, eo quia non potuit çelebrari died 
Parasceve quo evenit.

a. a continuació ratllat v.
b. a continuació ratllat hec fuit p.
c. a continuació ratllat tab.
d. a continuació ratllat quo.

 82v Divendres, a VIII. En aquest dia partí mossèn 
Joan de Vilanova, deputat, ab licència, per sos 
fets propris.

 83r Dijous, a XIIII. En aquest dia tornà mossèn 
Joan de Vilanova, deputat.

Diumenge, a XVII. En aquest dia partí mossèn 
Joan de Vilanova, deputat.

 83v Dimecres, a XX. En aquest dia tornà lo senyor 
ardiacha mossèn Joan Margarit, deputat eccle-
siàstich. E en aquest mateix dia tornà mossèn 
Vilanova, deputat militar.

Dissapte, a XXIII. Festa del gloriós sant Jordi, e 
fon celebrada ab molta solemnitat. Dix la  
missa lo molt reverend don Pedro de Car- 
dona, bisbe de Gràcia, e sermonà lo venerable 
frare Dimasterre, guardià del monestir de Jhe-
sús, etcètera. Foren presents lo molt il·lustre e 
reverend senyor don Anthon de Scúnyega,  
prior de Castella y loctinent y capità general, y 
lo il·lustre senyor duch de Cardonaa e, ultra 
los magnífichs consellers, gran nombre de no-
bles, cavallers e gentils hòmens y dames, in 
multitudine copiosa.

Diumenge, a XXIIIIo. En aquest dia partí mos -
sèn Perot de Darnius, oÿdor militar.

 84r Dilluns, a XXV. Festum beati Marçi, evangeliste.

 86r Maig, any mil D XXIIII

Dimarts, a XXIIIIo. En aquest dia és tornat mos-
sèn Perot de Darnius, oÿdor militar.

 90r Juliol, any mil D XXIIIIo

Dissapte, a VIIIIo. En aquest dia los senyors de-
putats, ab deliberació del consistori, tramete-
ren en Barthomeu Conill, porter, a la vila de 
Sant Boy per pendre ab sagrament e homenatge 
los ponters, per haver penyorats los guardes del 
General, volent-los compel·lir en pagar lo dret 
de pontage.

 91r Diumenge, a XXIIII. En aquest dia partí en Bar-
thomeu Conill, porter, per ab Leyda e Solsona, 
a presentar les letres dels senyors deputats a la 
casa e monastir de Solsona, per notifficar la 
nova extracció feta del senyor don Luís de Car-
dona en deputat; e a Leyda per notifficarc a 
mossèn Dionís de Carcassona la extracció de 
oÿdor ecclesiàstich. En aquest matex dia partí 

a. a continuació ratllat governador.
b. a continuació ratllat vicseger.
c. a continuació ratllat a.
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[1524 ]   mossèna Ffrancesch Sabestià de Terrades, depu-
tat real.

 91v Dissapte, a XXX. En aquest dia tornà Bernat Sa-
bet, porter, de Vich y de Girona.

a. a continuació ratllat Dionís de Carcassona.

en Bernat Sabet, porter, per a Vich e Girona, a 
presentar semblants letres al senyor micer Ber-
nat de Mont-rodon ena deputat militarb, e a 

a. en interlineat.
b. militar interlineat.
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en Miquel Albareda, òlim deputat local de 
Camprodó, lo compte de la sua administració, 
lo qual per los senyors deputats fon remès a mos-
sèn Hyerònim Margarit, scrivà dels oÿ dors, 
juxta lo capítol de Cort XIIè.

 4r Dilluns, a XII. En aquest dia partí Jaume Tra-
vesset, guarda de la bolla, ab comissió dels se-
nyors deputats per a Munserrat e altres parts, 
per investigar de certs fraus.

 4v Divendres, a XVI. En aquest dia tornà en Jaume 
Travesset, guarda, de Munserrat.

 5r Dimarts, a XX. En aquest dia jurà lo spectable e 
molt reverend senyor don Luís de Cardona, en 
deputat ecclesiàstich per lo corrent trienni 
eleta.

Divendres, a XXIII. En aquest dia partí micer 
Bernat Vilana, oÿdor de comptes, ab licència, 
per sos fets.

 5v Dimecres, a XXVIII. En aquest dia fonch publi-
cada la crida, per la present ciutat de Barcelona, 
de la gràcia o indult atorgat per nostre Sant 
Pare al emperador y rey, nostre senyor, de totes 
les prelatures e dignitats concistorials de tots 
sos regnes e senyories.

Dijous, a XXVIIIIo. En aquest dia és tornat micer 
Bernat Vilana, oÿdor.

 6v Octubre, any mil D XXIIIIo

Dimarts, a XI. En aquest dia fon intimat e le -
git en lo consistori lo capítol de Cort XIIè, en 
presència de mossèn Geronni Margarit e Ge-
ronni Rupit, sobre lo rebre e examinar los 
comptes dels deputats locals e altres, segons 

a. en l’assentament corresponent a dijous, dia XXII, es llegeix 
ratllat En aquest dia donaren licència a miçer Bernat Vi-
lana, oÿdor de comptes, de absentar-se per sos fets.

 1r Agost, any mil D XXIIIIo

Dilluns, lo primer. Festum beatorum Petri et Fe-
licis. En aquest dia juraren mossèn Bernat de 
Monrodó, cavaller, mossèn Francesch Sabestià 
de Terrades, deputats; mossèn Dionís de Car-
cassona, mossèn Galceran Ferrer, micer Bernat 
Vilana, oÿdors de comptes. E en aquest matex 
dia jurà miçer Pere Joan Costa, advocat.

Dimecres, a III. En aquest dia, aa tres, tornà Bar-
thomeu Conill, porter, de Leyda y de Solsona, a 
hon fon tramès per los senyors deputats passats, 
per presentar les letres del senyor don Luís de 
Cardona elet en deputat, e a mossèn Dionís de 
Carcassona, enb oÿdor ecclesiàstich. E de la par-
tida consta en lo dietari del trienni passat.

Divendres, a V. Festum beati Dominici, confesso-
ris, feriatum.

Dissapte, a VI. Transfiguracio Domini Salvato-
ris, feriatum.

 1v Dimecres, a X. Festum beati Laurencii, feriatum.

 3r Dijous, a XXV. En aquest dia micer Francesch 
Castelló, doctor, novament proeÿt per lo se-
nyor rey del offici de advocat de pobres, prestà 
lo jurament acostumat en poder del magnífich 
micer Frederich Honorat de Gualbes, vici-can-
celler de sa magestatc, qui aquell admeté en 
possessió del dit offici, segons dels dits privilegi 
real, jurament e admitció de possessió appar en 
lo registre Secretorum Regie Magestatis, foleo 
LXV e LXVI.

 3v Setembre, any mil D XXIIIIo

Divendres, a II. En aquest dia fon presentat per 

a. a tres interlineat.
b. en interlineat.
c. a continuació ratllat segons.
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[1524 ] appar en libre de Deliberacions, tocada lo pre-
sent dia.

Dimecres, a XII. En aquest dia fon lliurat, per 
manamenta dels senyors deputats, al honorable 
mossèn Hyerònim Margarit, scrivà dels hono-
rables oÿdors, un compte presentat en lo con-
sistori per part d’en Joan Luís Puig, òlim depu-
tat local de Vilafranca de Conflent, perquè·l 
expedesque dins X dies, segons forma del capí-
tol de Cort dotzè.

 7r Dilluns, a XVII. En aquest dia fonb remesa e lliu-
rada a mossèn Geronni Margarit una certifica-
ció auctèntica continent lo compte que donà 
en Joan Canet, òlim deputat local de Mon-
blanc, del trienni passat.

 7v Dimecres, a XVIIIIo. En aquest dia fon presentat 
en lo consistori lo compte delc deputat local de 
Manresa del trienni passat, e los senyors depu-
tats lo lliuraren e manaren a mossèn Geronni 
Margaritd que dins X dies lo expedesque juxta 
lo capíto(l) de Cort XII. Ítem, fonch presentat 
lo compte de la deputació local de Leyda, tin-
guda per lo honorable en Francesch Mongay.

Dijous, a XX. En aquest dia fon presentat lo 
compte de la deputació local de Tortosa del tri-
enni proppassat, e aquell remès a mossèn Ge-
ronni Margarit, [e] assignats-li X dies per a ex-
pedir aquell, juxta lo capítol de Cort XIIè. E 
més fon presentat lo compte del òlim deputat 
local de Vilafranca de Conflent, Joane Antoni 
Longart. Ítem, lo compte de mossèn Pere Spi-
tal, òlim deputat local de Girona, ut supra.

 8r Dimecres, a XXVI. En aquest dia partí lo senyor 
don Luís de Cardona, deputat ecclesiàstich, ab 
licència, per sos fets.

Dissapte, a XXVIIIIo. En aquest dia fon presentat 
lo compte de la administració del òlim deputat 
local de Vich, e fonch remès, etcètera.

Dilluns, a XXXI. En aquest dia fon presentat lo 
compte de la adminis[tració] de mossèn Joan 
Saliteda, òlim deputat local de Cervera, e fon 
remès a mossèn Margarit, segons forma delf 
capítol de Cort XII.

 8v Noembre, any mil D XXIIIIo

Dijous, a III. Fou pagat mossèn Francesch Mar-

a. manament interlineat.
b. a continuació ratllat lli.
c. a continuació ratllat a.
d. a continuació ratllat lo.
e. a continuació ratllat g.
f. a continuació ratllat dit.

lès, alguatsir, per sona salari ordinari, fins a la 
present jornada inclusive. En aquest dia parti-
ren mossèn Pere Remon, Vicent de Sanmenat, 
defenedor del General, e Joan Canyelles, no-
tari, e Johan Martor, guarda, per visitar les tau-
les no arrendades y altres negocis importants, 
etcètera.

Divendres, a IIIIo. En aquest dia vingué nova 
certa com lo il·lustre y reverendíssimo senyor 
don Anthon de Cúnyega, loctinent y capità ge-
neral per la cesàrea y real magestatb, segons a 
Déu ha plagut, finí sos dies de sa infirmitat, lac 
nit proppassada en la ciutat de Girona, cuius 
anima requiescat in gloria. E lo matex dia los 
senyors deputats scriviren a la prefata magestat, 
ab correu propi, despachat a comunes despeses 
per ells y per los consellers de Barchinona.

Dissapte, a V. En aquest dia los doctors de la 
Rota e Real Consell seguiren e continuaren la 
Audiència per lo senyor governador, per lo 
qual fon admès per son assessor e president lo 
magnífich senyor vice-canceller, micer Fede-
rich Honorat de Gualbes.

 9r Dilluns, a VII. En aquest són partits en Miquel 
Salines y Joan Argimir, guarda, per a la col·lecta 
dels çaffransd. Són estades paguades a dit Sali-
nes y Argemir dites dietes, per els fetes en dita 
anada de safrans.

 9v Dilluns, a XIIII. En aqueste dia fonch presenta-
da e remesa al scrivà dels oÿdors la certificació 
auctèntica del compte def mossèn Copons, 
òlim deputat local de Tarragona, segons forma 
del capítol XII. E per lo semblant la certificació 
auctèntica del compte de mossèn Antoni Pol, 
òlim deputat local de Castelló d’Ampúries, lo 
cual axí matex fon remès, etcètera.

Dimarts, a XV. En aquest dia partíg en Hyerò-
nim Rupit, ab comissióh, per a la cerca de les 
taules foranes de la col·lecta de Barchinona, per 
impediment e a nominació de mossèn Galceran 
Durall, e en sa companyia en Jaume Travesset, 
guarda. Foren pagats de dita anadai los susdits 
de les dietes.

Divendres, a XVIII. Festum Edifficacionis ecclesie 
Sedis Barchinone, feriatum.

a. son interlineat.
b. a continuació ratllat mo.
c. la nit proppassada interlineat.
d. a continuació ratllat e per lo semblant lo.
e. a continuació ratllat fon.
f. a continuació ratllat l deputat.
g. a continuació tres lletres ratllades.
h. comossió al manuscrit.
i. a continuació ratllat les.
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[1525 ] 10r Dijous, a XXIIII. En aquest dia tornà en Gerò-
nim Rupit de la cerca de les taules foranes, ab 
en Jaume Travesset, guarda.

 10v Dimarts, a XXVIIIIo. En aquest dia fon presentat 
lo compte de la administració de la deputació 
local del trienni passat de la vila e vezcomdat de 
Castellbò, per part de mossèn Salvador Tragó, 
òlim deputat. E los senyors deputats remeteren 
aquell als honorables oÿdors de comptes, per al 
scrivà de son arxiu, qui aquell, segons forma del 
capítol de Cort, vehen y examinen.

 11r Deembre, any mil D XXIIIIo

Dijous, lo primer. En aquest dia partí lo senyor 
deputata mossèn Francesch Sabestià de Terra-
des, ab licència. En aquest dia fonc presentat lo 
compte de la administració de mestre Miquel 
Ferreró, òlim deputat local de Tàrrega, e fon 
remès a mossèn Margarit, etcètera, segons for-
ma del capítol de Cort XII.

 11v Dijous, a VIII. Festum Conçepcionis gloriosissime 
Virginis Marie.

 12r Dissapte, a XVII. En aquest dia tornaren mossèn 
Pere Ramon Vicents de Santmenat e Joan Ca-
nyelles e Joanb Martor de la visita de les taules, 
etcètera.

 13r Diumenge, a XXV. Festum Nativitatis Domini 
Nostri Redemtoris Jhesuchristi.

Dijous, a XXVIIIIo. En aquest dia jurà lo honora-
ble en Joan Climent Vallsebre, mercader, elet 
per los molt honorables oÿdors, per a la exami-
nació dels comptes del General, segons per ca-
pítols de Cort és ordenat.

 14v Janer, any M D XXV

Dimecres, a XVIII. Festum beati Anthonii, fe-
riatum.

 15r Divendres, a XX. Festum beati Sebastiani, mar-
tiris. En aquest dia arribà lo senyor mossèn 
Ffrancesch Sabestià de Terrades, deputat.

 16r Febrer, any mil D XXV

Dijous, a II. Festum Purifficacionis gloriosissime 
Virginis Marie. Fins per tot aquest dia ha ésser 
fet lo compte a Miquel Salines e Joan Argimir, a 
copliment de LXXXVIII dies que han stat en la 
col·lecta dels çafrans, segons los són stats pre-
figits.

a. a continuació ratllat ab licència.
b. Joan interlineat.
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 16v Dijous, a VIIIIo. En aquest dia entrà en la pre-
sent ciutat de Barcelona lo molt reverend se-
nyor don Baltazar de Castiglione, nuncior 
apostòlich y embaxador destinat per nostre 
Sant Pare a la cort de la cesàrea magestat del em-
perador y rey nostre senyor. E ab tot, que en 
aquest mateix dia hagués tramès son secrettari 
per notifficar la sua entrada, e feta ostenció de 
la sua facultat, los senyors deputats, hagut pri-
mer llur col·loqui e consell dels advocats en lo 
consistori, deliberaren no deure-li exir ni així 
poch aprés lo visitaren en los dies que stigué  
en Barchinona, per no haver-ne trobada tal 
pràctica.

Diumenge, a XII. Festum sancte Eulalie.

 17r Dijous, a XVI. En aquest dia fon presentat lo 
compte de la administració del deputat local de 
la Vall d’Aran, en lo consistori, e fon remès al 
honorable mossèn Gerònim Margarit, scrivà 
dels oÿdors, segons en lo libre de Deliberacions 
és continuat.

 17v Divendres, a XXIIII. Festum sancti Mathie, apos-
toli. En aquest dia fon donada y exequtada la 
batalla campal en Lombardia, entre lo invictís-
sim camp y exèrcit del emperador y rey nostre 
senyor, de una part, e lo camp del rey de Fran-
ça, en què fon del tot romput lo camp del dit 
rey francès, y presa la personaa sua ab molts al-
tres principals senyors de França e morts, se-
gons de la nova certa haguda de aquesta gran 
victòria és feta menció avant, a VI de març 
propvinent.

 18r Dimarts, a XXVIII. Dies Carnisprivii.

 18v Març, any mil D XXV

Dimecres, lo primer. Prima dies Quadragesime.

Dilluns, a VI. En aquest dia arribà en la present 
ciutat de Barchinona un correu despachat per 
los senyors capitans del exèrcit del emperador 
nostre senyor, en Lombardia, per a sa magestat, 
lo qual dissimuladamentb vingué per terra e tra-
vessà per França que ningu no·l enujà, creu- 
se, per la gran conturbació e dolor que sentien 
los françesos de la mateixa nova que lo dit cor-
reu aportàc, que donà grandíssima alegria en 
aquesta ciutat e a tots los regnes de la prefata ma-
gestat, la qual nova gloriosa és que a XXIIIIo del 
proppassat mes de febrer, dia de la festa del be- 
neÿt sant Macià, fon donada y exequtada la bata-
lla campal entre lo invictíssim camp de la  

a. a continuació ratllat de.
b. a continuació ratllat per.
c. a continuació ratllat de la gloriosa nova.
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[1525 ] prefata cesàrea magestat, de una part, e lo  
camp del rey de França, de la part altra. En la 
qual batalla lo camp del rey de França fon des-
baratat e del tot romput, e lo dit rey de França 
pres la persona sua, ab quasi tots los principals 
senyors de França, excepto lo duch de Lançó, 
que se apartà, e per no entrar en la pelea se  
salvà, tornant-se’n en França no ab la honra 
que degués. En la qual batalla se stima mori - 
ren [...]a.

 19v Dimarts, a XIIIIo. Constituÿt, present mestre 
Jaume Boffill en lo consistorib dix als senyors 
deputats que se’n va per a cavalcar, per anar a la 
sua sobrecol·lecta, segons li és manat conforme 
al capítol de Cort.

 20v Dissapte, a XXV. Festum Anunciacionis Beatissi-
ma Virginis Marie. E en aquest dia fon feta 
molt solemne professó.

Dilluns, a XXVIIc. En aquest dia partí mossèn 
Joan Seguer, sobrecullidor, ab instruccions 
dels senyors deputats, lo qual, jatsia hagués dit 
que partiria abans, per ésser-li arribat en Jaume 
Comelles de Puigcerdàd li fon forçat detenir-se 
per comptar ab ell, etcètera. En aquest dia partí 
mossèn Gerònim Margarit, ab licència dels se-
nyors deputats, ab què sie tornat la vigília de 
sant Jordi.

 21r Abril, any mil D XXV

Dilluns, a III. En aquest dia foren presentats los 
comptes d’en Joan Ferrer, quòndam, òlim de-
putat local de Tortosa, e d’en Joan Montornès, 
òlim deputat local de dita ciutat e collecta de 
Tortosa. E foren remesos a mossèn Hyerònim 
Margarit, scrivà dels oÿdors, segons lo capítol 
de Cort XIIè. E en aquest matex dia fon presen-
tat lo compte de mossèn Jofre de la Baçerola, 
òlim deputat local de Balaguer, e fon remès al 
dit scrivà dels oÿdors.

Dimarts, a IIIIo. Festum beati Ambrosii, fe-
riatum.

 21v Dissapte, a VIII. En aquest dia arribà mestre 
Jaume Boffill, sobrecullidor, de la sua sobreco-
llecta.

Diumenge, a VIIIIo. Dominica Ramis Pal-
marum.

Dimecres, a XII. En aquest dia arribà mossèn 

a. text incomplet per ésser retallat el foli pel seu marge inferior.
b. a continuació ratllat mr.
c. a continuació ratllat En aquest dia fon expedit lo comp-
te d’en Jaume Travesset, guarda.
d. a continuació ratllat fo.

Joan Seguer, sobrecullidor, de la sua sobrecol-
lecta.

 22r Divendres, a XIIII. Dies Parasceve.

Diumenge, a XVI. Festum Pasce Resureccionis 
Domini Nostri Jhesuchristi.

Dilluns, a XVII. Festum.

Dimarts, a XVIII. Festum.

 22v Diumenge, a XXIII. Festa del gloriós sant Jordi, 
e fon çelebrada ab molta solemnitat. Dix la 
missa lo molt reverend don Pedro de Cardona, 
bisbe de Gràcia, e sermonà lo venerable mestre 
Castanyolí del orde de sant Domingo. Foren 
presents lo il·lustre y molt spectable senyor  
don Pedro de Cardona, governador de Catha-
lunya, e los magnífichs consellers de Barchino-
naa, e gran nombre deb nobles, cavallers e gen-
tils hòmens y dames, in multitudine copiosa.

 23r Dimarts, a XXV. Festum beati Marchii, feriatum.

 23v Maig, any mil D XXV

Dilluns, lo primer. Festum sanctorum Jacobi et 
Felicis, apostolorum. En aquest dia passà de 
aquesta vida lo magnífich micer Vicens Orrit, 
doctor de la Rota e del Real Consell e advocat 
fiscal, a les tres ores de matí o circa, cuius anima 
requiescat.

Dimecres, a III. Festum Invencionis Sancte 
Crucis.

 24r Dilluns, a VIII. Festum beati Michaelis, arcan-
geli.

Dijous, a XI. Aquest die partí micer Joan Sunyer 
per anar a València, per manament de la cesàrea 
magestat del emperador y rey nostre senyor.

 24v Dimarts, a XVI. En aquest dia partí micer Ber-
nat Vilana, oÿdor, ab licència.

Dimecres, a XVII. En aquest dia partí en Bartho-
meu Conill, porter, per a Tarragona, per a pre-
sentar a mossèn Francesch de Soldevila, official 
e vicari general del reverendíssimo senyor arca-
bisbe de Tarragona, la patent provisió monitò-
ria e citatòria dels senyors deputats sobre los li-
bres d’en Bargueta, quòndam.

 25r Divendres, a XVIIIIo. Sanct Yvo.

a. a continuació ratllat ab.
b. a continuació repetit de.
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[1525 ]Diumenge, a XXI. En aquest dia tornà en Bar-
thomeu Conill de Tarragona.

Dimecres, a XXIIII. En aquest dia partí Bernat 
Sabet, porter, per a Martorell, a presentar una 
patent al senyor arcabisbe de Tarragona, que 
allí se trobave.

 25v Dijous, a XXV. Festum Assencionis Domini Sal-
vatoris Nostri Jhesuchristi. En aquest dia tornà 
Bernat Sabet, porter.

Divendres, a XXVI. En aquest dia partí en Bart-
homeu Conill, porter, per a Tarragona ab letres 
per misser Francesch de Soldevila, official e vi-
cari general, etcèteraa.

Dimarts, a XXX. En quest dia tornà en Bartho-
meu Conill, porter, de Tarragona.

 26r Juny, any mil D XXVb

Dissapte, a III. En aquest dia tornà mossèn Ber-
nat Vilana, oÿdor.

Diumenge, a IIIIo. Festum Pascec Penthecostes.

Dilluns, a V. Festum.

Dimarts, a VI. Festumd.

 27r Dijous, a XV. Festum Corporis Christi.

Dissapte, a XVII. En aquest dia partí mossèn 
Joan Seguer, sobrecullidor a la sua sobrecol-
lecta, segons de paraula me referí lo dia prece-
cent en casa de mi, Barthomeu Ferrer, dient-li 
continuàs com en aquest dia ell partiria per ae 
cumplir lo que per los senyors deputats li és co-
mès e manat. En aquest dia partí en Jaume 
Santleÿr, síndich del General, lo qual va tramès 
a Leyda ab letres e instrucions per al il·lustre e 
reverendíssimo senyor don Federich de Portu-

a. en l’assentament corresponent a dilluns, dia XXVIIII, es lle-
geix ratllat En aquest dia tornà en Barthomeu Conill, por-
ter, de Tarragona.
b. en l’assentament corresponent a divendres, dia II, es llegeix 
cancel·lat En aquest dia lo molt il·lustre e reverendíssimo se-
nyor don Federich de Portugal, bisbe de, pal, Sigüença, loc-
tinent general novament proveÿt per la cesàrea y molt catò-
lica reial magestat, jurà en la ciutat de Leyda; veritat és que 
aprés fou vist haver de tornar jurar, segons jurà assí en Barce-
lona com se mostra avall, a XXIIIIo de juliol propvinent, amb 
l’anotació Vacat hic quia est continuatum huiusmodi jura-
mento inferius, II julii.
c. a continuació ratllat a.
d. en l’assentament corresponent a dimarts, dia XIII, es llegeix 
cancel·lat Aquest dia partiren en Jaume Travesset, guarda, e 
Barthomeu Conill, porter, per Muncada, per manament 
dels senyors deputats, e lo mateix dia tornaren, amb l’anota-
ció Vacat est in mensis julii.
e. a continuació ratllat cull.

gal, bisbea de Çigüença, loctinent general no-
vament creat per la cesàrea magestat.

 27v Dilluns, a XVIIIIo. En aquest dia, entre les sis e 
set ores aprés migjorn, arribaren en la plaja de 
la present ciutat de Barchinona lo molt il·lus - 
tre senyor don Charles de la Noy, visrey de Nà-
pols e capità general del victoriós exèrcit del 
emperador y rey nostre senyor, y en sa compa-
nyia lo moltb magnífich e valerós capità Alar-
cón, ab XXI galeres, de les quals les XVe eren de 
sa magestat molt armades y ornades, e les sis 
eren del rey de França ab los palaments, ban-
deres e tendals negres en senyal de dol y tristí-
cia, per quan los dits senyors capitans portaven 
presa la persona del rey de França en la galera 
capitanac, que fon pres en la batalla de Lom-
bardia per lo imperial exèrcit del emperador 
nostre senyor, segons atràs, en jornada de VI 
de març, és feta menció. E les dites sis galeres 
françeses, axí senyalades de llur dolor, foren 
acullides de gràciad en senyal de acompanyar 
la persona del dit rey presoner. E axí totes les 
dites XXI galeres molt bé arreglades, seguint la 
capitana a gran trihunfo, prengueren terra, e 
moltes d’elles posaren scales en terra. E princi-
palment la dita capitanae, en què eren los dits 
capitans e la persona del dit rey presoner, posà 
la popa al cap delf pont de fusta, que los mag-
nífichs consellers de la dita ciutat havien fet  
fer, perquè desembarcàs per aquell lo dit rey de 
França. E essent desembarcats los dits rey de 
França, virey de Nàpols e lo capità Alarcón  
en companyia de ells lo senyor don Pedro de 
Cardona, governador de Cathalunya, e molts 
altres cavallers e gentils hòmens, passaren, tots 
junts, a cavall per la font del Àngel, carrer Am-
ple e per lo Dormidor de Framenors, e isque-
ren al portal qui ix al sol de la Rambla, davant  
la Atarassana, e per la Rambla amunt se’n ana-
ren al ort del reverendíssimo senyor arcabisbe 
de Tarragona, en lo qual aposentaren los dits 
virey de Nàpols, capità Alarcón e rey de França 
presoner, y en lo dit ort stigueren aposentats 
fins partiren, etcètera.

 28r Dimarts, a XX. En aquest dia los senyors depu-
tats e oÿdors de comptes, acompanyats dels of-
ficials y altres ministres del General y de la De-
putació, ab los porters ab les masses altes, 
anaren a visitar los dits virey de Nàpols, capità 
Alarcón e rey de França presoner, qui staven 
aposentats en l’ort de la Rambla del reveren-
díssimo senyor arcabisbe de Tarragona. E lo 

a. bisbe de Çigüença interlineat.
b. molt interlineat, seguit de cap ratllat.
c. a continuació ratllat e les.
d. a continuació ratllat p.
e. a continuació ratllat posa.
f. a continuació ratllat l.
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[1525 ] mateix dia y ora, exint-ne los dits diputats, y 
arribaren los consellers de Barcelona.

Dijous, a XXII. En aquest dia lo il·lustre don 
Carles de la Noy, virey de Nàpols e lo capità 
Alarcón, portant lo rey de França presoner, ab 
les XXI galeres que eren arribats en la present 
plaja, entre les cinch e sis ores aprés migjorn, se 
ambarcaren y en la mateixa ora partiren e feren 
vela la volta de la ciutat y port de Tarragona, a 
hon desambarcaren y allí stigueren alguns dies, 
etcètera.

Dissapte, a XXIIIIo. Festum beati Joannis.

 28v Dijous, a XXVIIIIo. Festum beati Petri.

Divendres, a XXX. En aquest diaa lo honorable 
en Jaume Boffill, sobrecullidor del General, 
vingué a mi, Barthomeu Ferrer, scrivà major, 
notifficant-me que partiria lo dia següent a la 
sua sobrecol·lecta. Emperò aprés, segons per lo 
molt honorable mossèn Gerònim Margarit fon 
referit, no partí fins lo dilluns primervinent.

 29r Juliol, any mil D XXV

Diumenge, a II. En aquest dia arribà en Leyda 
lo molt il·lustre y reveren[díssimo] senyor don 
Federich de Portugal, bisbe de Cigüençab, no-
vament proveÿt del offici de loctinent general 
per la cesàrea y real magestat en lo present prin-
cipat de Cathalunya e comtats de Rosselló e 
Cerdanya. E lo matex dia jurà en la dita ciutat 
de Leyda, segons és stat v[ist] per una letra feta 
per sa senyoria als doctors del Real Consell, ab 
la qu[al] los fa menció que lo dia següent farà la 
prorogació per los dies li apparrà. E axí los dits 
doctors cessaran de ajustar-se segons avall ne 
serà feta menció.

Dilluns, a III. En aquest dia partí lo honorable 
en Jaume Boffill, sobrecullidorc del General, a 
la sua sobrecol·lecta, segons per lo molt hono-
rable mossèn Gerònim Margarit fon referit. En 
aquest dia arribà la letra alt mencionada del se-
nyor bisbe de Çigüença, loctinent general, ab 
què ha certifficat als doctors del Real Consell 
com lo diumenged, dia proppassat, havie pres-
tat lo jurament, e que en aqueste matex dia 
prorogaria per los dies que li apparrà, segons la 
prorogà, la Real Audiència.

Dimarts, a IIII. En aquest dia los doctors del 
Real Consell, per causa de la sobredita nova, 

a. a continuació ratllat v.
b. a continuació ratllat lo.
c. a continuació ratllat g.
d. a continuació ratllat p.
e. a continuació ratllat ma prorogaria.

cessaren de ajustar-sea y de tenir audiència de-
vant lo senyor governador. E més, en aquest 
dia, circa de les deu ores, ans de migdia, stant 
los senyors deputats e oÿdors e advocats en llur 
consistori, fon gran terratrèmol que aparegué a 
tots que la present casa de la Deputació stave 
per derrocar-se, en tant que llevant-se de altera-
ció isqueren de la sala e sentiren que tota la ciu-
tat estave alterada, perquè axí en les yglésies 
com en la casa de la ciutat e en la Lonja eb per 
tota la ciutat fon grandíssim lo moviment e 
sp[ant].

Dimecres, a V. En aquest dia tornà en Jaume 
Santleÿr, síndich del General, de la ciutat de 
Leyda, a hon lo havien tramès ab letres e ins-
truccions per al senyor bisbe de Sigüença, locti-
nent general novament creat.

 29v Dilluns, ac X. Festum beati Christofori, feriatum.

 30r Dijous, a XIII. Festum beate Margaritte, feria-
tum. Aquest dia anaren y tornaren en Jacme 
Travasset, guarda de la bolla, y Barthomeu Co-
nill, porter, a Moncada, per coses del General.

 30v Dissapte, ad XXII. Festum beate Magdalene. En 
aquest dia entrà en Barchinona lo molt il·lustre 
e reverendíssimo senyor don Federich de Por-
tugal, bisbe de Sigüença, loctinent general, per 
la cesàrea magestat novament proveÿt. Fon-li 
fet gran reçebiment. E vingué a descavalcar en 
lo palau del bisbe de Barchinona, posada sua, 
sens entrar en la Seu, per quant ya havie jurat 
en la ciutat de Leyda.

Dilluns, a XXIIIIo. En aquest dia lo sobredit se-
nyor don Federich de Portugal, bisbe de Si-
güença, loctinent general, jatsie que hagués 
prestat son jurament en la ciutat de Leyda, en 
lo qual foren presents los síndichs del General e 
de la ciutat de Barchinona, qui en dit jurament 
donaren les prestacions acostumades, emperò 
per quant sa il·lustre senyoria no havia oÿt la 
sentència de excomunicació, segons és obligat 
aprés de dit jurament, ab molta voluntat se of-
ferir aquell oyr, segons en aquest dia la oý en la 
sala del dit palau, posada sua, e fon promulgada 
e legida per lo reverend frare Jaume Rich, ab-
bad de Ripoll, vicari general [...]e.

 31r Dimarts, af XXV. Festum beatorum apostolorum 
Jacobi et Cucufatis, feriatum.

a. a continuació ratllat en.
b. e ... ciutat interlineat.
c. a X interlineat
d. a XXII interlineat.
e. text incomplet per ésser retallat el foli pel seu marge inferior.
f. a XXV interlineat.
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[1525 ]Dimecres, a XXVI. Festum beate Anne.

 31v Agost, any mil D XXV

Dimarts, lo primer. Vincula sancti Petri, fe-
riatum.

Dijous, a III. En aquest dia fon presentat lo 
compte de la administració de mossèn Pere 
Miró, òlim deputat local de Perpinyà, e fon re-
mès a mossèn Gerònim Margarit, segons forma 
del capítol de Cort XII.

Divendres, a IIIIo. En aquest die prestaren lo ju-
rament acostumat micer Ffrancesc Castelló, 
com a hu dels dotze doctors de la Rota, proveÿt 
per mort de micer Vicens Orrit. E micer Pere 
Onofre fonc, com advocat dels pobres, proveÿt 
en loch de dit micer Castelló, qui primer obte-
nie dit offici.

Dissapte, a V. Festum beati Dominici, feriatum. 
En aquest dia tornà mossèn Joan Seguer de la 
sua sobrecol·lecta.

Diumenge, a VI. En aquest dia entrà en la pre-
sent ciutat de Barchinona lo reverendíssimo  
senyor cardenal de Salviatis, tituli sanctorum 
Cosme et Damianii, legatusa a latere, lo qual va 
destinat per nostre Sant Pare a la magestat del 
emperador y rey nostre senyor, e isqueren-lo a 
rebre lo il·lustre e reverendíssimo senyor don 
Federich de Portugal, bisbe de Sigüença, locti-
nent general de la prefata magestat, acompa-
nyat de molts cavallers. E axí bé li isqueren los 
senyors deputats ab tot lo consistori fins passat 
lo Clot, e lo reverendíssimo pare inquisidor, e 
los magnífichs consellers de Barchinona ab 
molta companyia, lo qual senyor cardenal entrà 
per lo Portal Nou ab solemne professó de tot lo 
clero de la Seu, e de totes les altres parròquies, e 
de tots los òrdens dels frares mendicants de la 
dita ciutat. E anave lo dit reverendíssimo se-
nyor cardenal enmig del dit il·lustre y reveren-
díssimo senyor loctinent general, lo qual anave 
a la part dreta, e del conseller en cap, qui anave 
a la part squerra; e vingué per lo carrer del dit 
Portal Nou, per lo Pes de la Farina, per lo carrer 
de Sanct Cugat, per la capella d’en Marcús, per 
la plaça de la Llana, e per la Bòria amunt per la 
devallada de la Cort, e per la Calcateria exint a 
la plaça de Sanct Jaume, e per davant la Deputa-
ció, e descaval a la Seu, e féu oració e, feta aque-
lla, tornà cavalcar, e féu lo camí matex fins a 
Sanct Jaume e Regomir avall, passant per la casa 
de [...]ba casa de mossèn Antich Cornet, apo-

a. legatus ... qual interlineat, damunt de lo qual ratllat.
b. a continuació una línia il·legible; a casa ... mester escrit al 
marge inferior del foli 32r.

sentar-se, lo qual mossèn Cornet li tenia la casa 
molt bé aparellada com era mester.

 32r Dimarts, a VIII. En aquest dia los senyors depu-
tats e oÿdors de comptes, acompanyats dels of-
ficials de la present casa de la Deputació y altres 
ministres del General, ab los porters ab ses mas-
ses altes, anaren a visitar lo sobredit reverendís-
simo senyor cardenal Salviatis, legatus a latere, 
lo qual stave aposentat en casa de mossèn An-
tich Cornet.

Dijous, a X. Festum beati Laurencii, feriatum.

Dissapte, a XII. En aquest dia arribà mossèn 
Jaume Boffill, tornant de la sua sobrecol·lecta, 
e se presentà als senyors deputats.

 32v Dilluns, a XIIII. En aquest dia partiren Joan Ca-
nyelles, notari, e Barthomeu Conill, porter, per 
anar en Vallès, a fortifficar la enquesta contra 
en Gabriel Orriols de Caldes de Monbuy.

Dimarts, a XV. Festum Assumpcionis gloriosissi-
me Virginis Marie.

Dimecres, a XVI. En aquest dia partí Joan 
Orriols, guarda de la bolla, per la cerca de la col-
lecta de Barçelona, per portar los libres de la 
terça.

Divendres, a XVIII. En aquest dia són tornats en 
Canyelles e Barthomeu Conill de Vallès.

 33r Dissapte, a XVIIIIo. En aquest dia tornà lo sobre-
dit Joan Orriols de la sua anada.

Diumenge, a XX. En aquest dia vingué nova 
certa com lo reverendíssimo senyor cardenal 
vici-canceller, bisbe de Barcelona, era mort, lo 
qual residia en cort romana. Anima eius in pace 
requescat.

Dijous, a XXIIIIo. Festum beati Bartholomei, fe-
riatum.

 33v Dilluns, a XXVIII. En aquest dia partí en Jaume 
Santleÿr, síndich del General, qui va tramès per 
deliberació del consistori al emperador e rey 
nostre senyor, remès ala senyor condeputat don 
Luís de Cardona, ab letres e instruccions per 
causa de les novitats fetes per lo coronell e capi-
tà general Regendorff en les fronteres de Ros-
selló y Cerdanya.

Dijous, a XXXI. En aquest dia arribà en la plaja 
de la present ciutat de Barcelona la il·lustrís-
sima senyora duquesa de Lançon, germana del 

a. a continuació repetit al.
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[1525 ] rey de França, ab XV galeres bé armades y en 
orde de artilleria, clarins y trompetes e les ban-
deres de dites galeres totes negres ab les armes 
de França. E la dita il·lustríssima senyora du-
quesa desambarcà lo mateix dia aprés dinar,  
circa les cinch ores, y en sa companyia venia lo 
gran mestre de Rodes, y exí per lo pont que los 
magnífichs consellers de la present ciutat li ha-
vien fet fer de fusta, y en la entrada y recepció 
sua foren lo il·lustre reverendíssimo senyor  
don Federich de Portugal, bisbe de Çigüença, 
loctinent general, e los dits magnífichs conse-
llers, los quals, al cap del dit pont, la reberen, e 
anà a peu, jatsia hi hagués prou provisió de ca-
valcadures. E anave la dita senyora duquesa en-
mig del dit senyor loctinent, qui anava a la part 
dreta, e del conseller en cap, qui anave a la part 
squerra, e lo senyor mestre de Rodes quasi al 
seu costat, a la dita part squerra, ab lo qual se 
sostenia la dita senyora duquesa, e los altres 
[...]aconsellers davant a peu, ab totes les dames 
que ella aportave, e molts nobles, cavallers e 
gentils hòmens y gent honrada que la acompa-
nyaven. Passaren davant la font del Àngel, e 
exiren al carrer Ample, y anaren a la casa del re-
verendíssimo senyor arcabisbe de Tarragona, 
qui és en lo carrer Ample, en la qual fou aposen-
tada stant ya la dita casa bé en orde [...] com era 
mester. E aprés fon visitada per moltes dames y 
altre gent de bé, etcètera.

 34r Setembre, any mil D XXV

Divendres, lo primer. En aquest dia los senyors 
deputats e oÿdors de comptes, ab molts offici-
als y ministres de la casa de la Deputació e Ge-
neral, ab los porters ab ses masses altes, concis-
torialment visitaren la dita senyora duquesa de 
Lençon. E lo mateix dia, acompanyada del dit 
il·lustre y reverendíssimo senyor virey e del 
mestre de Rodes, anà a oyr missa al monestir de 
les monges de Hierusalem e, oÿda la dita missa, 
ab lo dit senyor loctinent e mestre de Rodes y 
ab algunes dames entrà en lo dit monestir per 
veure aquell e visitar les monges.

Dissapte, a II. En aquest dia, dos del dit mes de 
setembre, any mil D XXV, los senyors deputats e 
oÿdors de comptes, ab los officials y ministres 
de la casa e General, ab los porters, etcètera, 
anaren a visitar lo dit mestre de Rodes, qui sta-
ve aposentat en lo carrer Ample en les cases de 
mossèn Marquet, etcètera.

Dimarts, a V. En aquest dia la il·lustríssima se-
nyora duquesa de Lençon, germana del rey de 
França, a les onze ores, ans de migjorn, partí de 

a. a continuació una part del text il·legible; consellers ... etcè-
tera escrit al marge inferior del foli 34r.

la present ciutat de Barcelona per a la cort de la 
cesàrea real magestat del emperador y rey nos-
tre senyor. E lo il·lustre y reverendíssimo se-
nyor loctinent general, acompanyat de molts 
cavallers e gentils hòmens, la acompanyà fins a 
la exida de Cathalunya. E molts dels qui anaven 
ab lo dit senyor virey la acompanyaren fins a 
Fraga.

 34v Divendres, a VIII. Festum Nativitatis gloriosissi-
me Virginis Marie.

 35r Dijous, a XIIIIo. Festum.

Dilluns, a XVIII. En aquest dia partiren en Joan 
Canyelles, notari, e Andreu Çabater, porter 
real, per tornar en Vallès, per pendre més testi-
monis e fortifficar la enquesta contra en Gabri-
el Orriols de Caldes de Monbuy.

 35v Divendres, a XXII. En aquest dia partí en Gaspar 
Amat, ab licència dels senyors diputats, per a 
Gerona, e que sia tornat lo dia de sanct Fran-
cesch, per tot lo dia.

 36r Dimarts, a XXVI. En aquest dia tornaren en Joan 
Canyelles, notari, e Andreu Cabater, porter 
real, de la anada feren en Vallès.

Divendres, a XXVIIIIo. Festum beati Michaelis, fe-
riatum.

Dissapte, a XXX. Festum beati Hyeronimi, feria-
tum.

 36v Octubre, any mil D XXV

Dimecres, a IIIIo. Festum beati Francisci, feria-
tum.

 37r Diumenge, a VIII. En aquest dia tornà en Gas-
par Amat.

Dilluns, a VIIIIo. En aquest dia partí Joan Mar-
tor, guarda, ab les instruccions e altres desam-
paigs per a Puigcerdà, Vilafranca de Conflent, 
Girona y Castelló de Ampúries.

Dijous, a XII. En aquest dia partí Joan Ferrer, lo 
Burgunyó, porter, ab los despaichs per a Cerve-
ra, Tàrraga, Leyda, Agramunt, Baleguer e Ta-
larn, per als col·lectors dels fogages. E lo ma-
teix dia partí Andreu Çabater, porter, ab 
semblants despaigs per a Vilafranca de Penadès, 
Monblanch, Prades, Tarragona e Tortosa.

 37v Divendres, a XIII. En aquest dia partí Pere Tira-
ter, porter real, ab los despaigs per als cullidors 
dels fogages de Manresa, Cardona, Berga y Cas-
tellbò.



377

[1525 ]Dissapte, a XIIIIo. Aquest die tornà micer Joan 
Sunyer de València, segons la certificació ne ha 
feta Pere Joan, scrivà de manament. En aquest 
dia entrà en la present ciutat lo il·lustre duch de 
Borbó, lo qual era desambarcat en la costa de 
Llevant. E los senyors diputats, acompanyats 
dels officials y ministres del General y Diputa-
ció, ab los porters y ab ses masses altes, hi isque-
ren fins al Clot. E lo dit senyor duch significà 
haver pler de llur vista. E, axí mateix, lo il·lustre 
y reverendíssimo senyor loctinent general e los 
consellers de Barcelona, quiscú per sa part, 
acompanyats de molts cavallers e gentils hò-
mens y ciutadans honrats, hi isqueren. Entrà lo 
dit il·lustre duch de Borbò per lo Portal Nou, 
anant enmig del dit senyor loctinent, qui anave 
a la part dreta, e del conseller en cap, qui anave 
a la part squerra. E vingueren per lo carrer del 
dit Portal Nou, per lo Pes de la Farina, per lo 
car rer de Sanct Cugat, e per la capella d’en Mer-
cús, e per lo carrer de Muncada exint al Born 
per davant Sancta Maria, per los Cambis Vells, 
e ysqueren al carrer Ample, e anaren a la casa 
del reverendíssimo senyor arcabisbe de Tarra-
gona, en la qual fou aposentat lo dit il·lustre se-
nyor duch, com ya le·y tinguessen bé con- 
certada.

Dilluns, a XVI. En aquest dia los dits senyors 
deputats e oÿdors de comptes, acompanyats 
dels officials de la Diputació e General, ab los 
porters ab ses masses altes, anaren a visitar lo 
dit il·lustre senyor duch de Borbó. E lo dit se-
nyor duch los rebé ab molta alegria y demostra-
ció de voluntat y de amor.

Dimecres, a XVIII. Festum beati Luçe, evangelis-
te, collacioa.

 38r Divendres, a XX. En aquest dia partí lo senyor 
duch de Borbó, y en sa companyia mossèn de 
Beure, per a la cort del emperador y rey nostre 
senyor; y fan lo camí de València.

 38v Dimecres, a XXV. En aquest dia tornà Pere Tira-
ter, porter real, de la sua anada ab les respostes 
dels col·lectors dels fogages.

Dijous, a XXVI. En aquest dia tornà Johan Fer-
rer, lo Burgunyó, porter real, de la sua anada ab 
les respostes dels col·lectors dels fogages.

Dissapte, a XXVIII. Festum beatorum apostolo-
rum Simeonis et Jude. En aquest dia tornà An-
dreu Çabaterb, porter real, de la sua anada ab les 
respostes dels col·lectors dels fogages.

a. collació interlineat.
b. a continuació ratllat de la sua.

 39v Noembre, any mil D XXV

Dimecres, a VIII. En aquest dia arribà lo hono-
rable en Jaume Santleÿr, síndich del General, 
de la cort del emperador e rey nostre senyor, a 
hon ere stat tramès per los senyors deputats,  
e ha portades les respostes de sa magestat y  
les provisions, segons són stades suplicades  
per medi del senyor condeputat don Luís de 
Cardona.

Dijous, a VIIIIo. En aquest dia són partits en Mi-
quel Salines y Joan Argimir, guarda, per a la col-
lecta dels çafrans, segons és acostumat anar quis-
cun any.

Dissapte, a XI. Festum beati Martini, feriatum.

 40r Divendres, a XVII. En aquest dia partí Joan Fer-
rer, lo Burgunyó, porter real, per anar a la vila 
de Stelrich, per presentar manaments contra 
los debitors d’en Pere Ciurana, òlim cullidor 
dels drets del General. A VI de fabrer, 1526, 
fou expedit lo comte a dit Burgunyó per sinch 
dietes.

 40v Dimarts, a XXI. En aquest dia partí en Jaume 
Boffill, sobrecullidor del General, per anar a la 
sua sobrecol·lecta. En aquest mateix dia tornà 
Joan Ferrer, lo Burgunyó, porter, de la anada 
havia feta a Stelrich.

 41r Dissapte, a XXV. Festum beate Catarine, feria-
tum. En aquest dia tornà Joan Marter, guarda 
de la bolla.

 42r Deembre, any mil D XXV

Dilluns, a XI. En aquest dia partí mossèn Joan 
Se guer, sobrecullidor, per anar a la sua sobre-
collecta.

 42v Dissapte, a XVI. En aquest dia passà de la pre-
sent vida lo honorable en Steve Ponç, ajudant 
en l’offici de regent los comptes del General, 
cuius anima requiescat. En aquest dia la il·lus-
tríssima senyora duquesa de Lançon, germana 
del rey de Franca, qui venia de la cort de la cesà-
rea magestat, entrà en la present ciutat, e fou 
aposentada en les cases del senyor arcabisbe de 
Tarragona. E hisqueren-hi a rebre-la los dits se-
nyors deputats; y, per ésser entrada repentina-
ment, la trobaren ya cerca del spital, e los conse-
llers a mige Ramble.

Diumenge, a XVII.En aquest dia XVII la dita se-
nyora duquesa, acompanyada del senyor locti-
nent general, oý missa en la yglésia de sanct 
Just e sanct Pastor de la present ciutat; e, havent 
oÿda missa y haver dinat en la matexa ora, sens 
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[1526 ] més sperar, partí e féu son camí la via de la  
cort de França, etcètera.

Dilluns, XVIII. En aquest dia tornà mestre Jau-
me Boffill de la sua sobrecol·lecta.

 43r Dijous, a XXI. Festum beati Thome, feriatum.

Diumenge, a XXIIIIo. En aquest dia tornà mos-
sèn Joan Seguer, sobrecullidor, de la sua 
sobrecol·lecta.

Dilluns, a XXV. Festum Nativitatis Salvatoris 
Domini Nostri Jhesuchristi.

 43v Dimarts, a XXVI. Festum beati Sthefani, protho-
martiris.

Dimecres, a XXVII. Festum beati Joannis.

Dijous, a XXVIII. Festum Innocencium.

 44r Janer, any mil D XXVI

Dilluns, lo primer. Festum Circunsisionis Salva-
toris.

 45r Dissapte, a XX. Festum beatorum Fabiani et Sa-
bestiani, feriatum.

Dilluns, a XXII. Festum Beati Vincencii, feria-
tum.

 46r Dijous, a XXV. Festum Conversionis beati Pauli, 
feriatum.

Diumenge, a XXVIII. En aquest dia partí lo se-
nyor mossèn Ffrancesch Sabestià de Terrades, 
deputat, ab licència, per sos fets. En aquest ma-
tex die tornaren en Miquel Salines e Joan Argi-
mira de la col·lecta dels çaffrans.

 46v Febrer, any mil D XXVI

Divendres, a II. Festum Purifficacionis gloriose 
et Beatissime Virginis Marieb.

Dimarts, a VI. A VIIII de abril, any M D XXVI, 
fou expedit lo comte de nou dietes avie de  
aver misser Pere Bernat Vilana, oïdorc de 
comptes, per abcèncie del dit mossèn Tera - 
des, deputat real en lo present trienni; y és  
stat pagat. En aquest dia arribà lo senyor  
mossèn Ffrancesch Sabestià de Terrades, de-
putat real.

a. Argemir interlineat, damunt de Martor ratllat.
b. Marie interlineat.
c. oïdor de comptes interlineat.

1526

 47r Dilluns, a XII. Festum beate Eulalie, virginis et 
martiris.

 47v Dimarç, a XIII. Fuit celebratum festum Carnis-
privii.

 48r Dissapte, a XXIIII. Festum sancti Mathie, 
apostoli.

 48v Dilluns, a XXVI. En aquest dia partiren de la 
present ciutat, ab comissió dels senyors depu-
tats, mossèn Bertran Valls, ajudant del racio - 
nal, Antich Miquel, ajudant del regent los 
comptes, e en Joan Argimir, guarda del Gene-
ral en la taula de Barcelona, per a les parts de 
Urgell, per a causa dels cafrans mal adobats.

 49v Març, any mil D XXVI

Dilluns, a XII. Festum sancti Gregorii. En aquest 
die tornaren mossèn Valls y Anthich Miquel e 
Joan Argimir.

 50v Dilluns, a XVIIIIo. Festum beati Joseph, licet non 
feriatum.

Divendres, a XXIII. En aquest dia arribà e entrà 
en la present ciutat de Barchinona lo il·lustre 
senyor duch de Borbó, tornant-se’n de la cort 
de la cesàrea magestat per a passar en Itàlia, ab 
los càrrechs de capità general e altres mercès li 
ha fetes. Isqueren-lo a rebre lo il·lustre e molt 
reverend senyor bisbe de Cigüença, loctinent 
general, loa senyor duch de Cardona, lo gover-
nador, los senyors deputats e consellers de 
Barchinona, et tota la cavalleria de nobles e ca-
vallers e ciutadans honrats, etcètera, in multi-
tudine copiosa.

 51r Diumenge, a XXV. Dominica Ramis Palmarum 
et festum Anunciacionis Beatissime Virginis 
Marie.

Divendres, a XXX. Dies Parasceve.

 51v Abril, any mil D XXVI

Diumenge, lo primer. Festum Pasce Resurrecio-
nis Domini Nostri Jesuchristi.

Dimecres, a IIII. Festum beati Ambrosii, fe-
riatum.

Dijous, a V. En aquest dia partí mestre Jaume 
Boffill, sobrecullidor del General, a la sua so-
brecol·lecta.

 52r Diumenge, a VIII. Dominica de Quasimodo.

a. a continuació ratllat s.
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[1526 ] 52v Divendres, a XIII. En aquest die partiren los 
magnífichs mossèn Bernat de Monrodó, de-
putat del bras militar, e miçer Bernat Vilana, 
oÿdor de comptesa per lo bras real, los quals 
van tramesos per part del consistori a la cort de 
la cesàrea y real magestat del emperador y rey 
nostre senyor, a visitar e besar la imperial e real 
mà de sa magestat, per part de aquest Principat, 
per manifestar deguda alegria de son gloriós 
matrimoni, e a la sereníssima senyora empera-
trís y reyna nostra senyora, ensemps ab lo il·lus-
tre y reverendíssimo senyor don Luís de Car-
dona, condeputat, per trobar-se ya present en la 
dita cort. E porten càrrech de algunes altres co-
ses segons en les intruccions fetes a VIIIIo de 
present, e axí bé van en sa companyia Miquel 
Colunya e Bartomeu Conill, porters de la casa. 
A XI de satembre del any M D XXVI fon fet lo 
comte de la abcència avie feta mossènb Bernat 
de Monrodon a mossèn Galceran Farer, y és es-
tat pagat dit mossèn Farer.

 53r Diumenge, a XXII. En aquest dia foren çelebra-
des les primeres vespres del gloriós sant Jordi, 
en les quals foren convidats los molt il·lustre y 
reverendíssimo senyor bisbe de Cigüença, loc-
tinent general, e lo molt il·lustre y excel·lent 
senyor duch de Borbó, per trobar-sec en la pre-
sent ciutat, e los senyors duchs e duquesa de 
Cardona. Veritat és que per haver hagut nova 
que a mort lo fill del il·lustre senyor duch de 
Segorbd, nebot de dit senyor loctinent general 
e nét dels dits senyors duch e duquesa, se retra-
gueren de tristícia e, per consegüent, no·y fo-
ren presents a dites vespres, salvo lo duch de 
Borbó, consellers de Barchinona, comte de 
Quirra, e molts nobles e cavallers, etcètera.

Dilluns, a XXIII. Dia de la festa del gloriós sant 
Jordi, la qual fon celebrada ab molta solemni-
tat, en la qual foren presents tots los sobredits 
senyors, etcètera. Digué la missa lo molt reve-
rend archabisbe Miralles, e sermonà lo venera-
ble mestre Pere Mir, de orde de sant Francesch, 
en què vinguren moltes gentils dames e perso-
nes de honra, in multidudine satis grandi.

 53v Diumenge, a XXVIIIIo. Aqueste dia tornà mestre 
Jaume Boffill, sobrecullidor, de la sua sobreco-
llecta.

 54r Maig, any mil D XXVI

Dimarts, lo primer. Festum beatorum apostolo-
rum Felippi et Jacobi, feriatum.

a. a continuació ratllat de.
b. a continuació ratllat Ga.
c. a continuació ratllat present.
d. a continuació ratllat e.
e. a continuació ratllat diumenge.

Dimecres, a II. Aquest dia partex mossèn Joan 
Seguer, sobrecullidor del General, ans dich que 
no partí, salvo me havia dit que partiria, e aprés 
se és dit que se és emalaltit.

Dijous, a III. Festuma Invencionis Sance Crucis, 
feriatum,

 54v Dilluns, a VII. En aquest dia fon feta lab primera 
professó de les letanies e los tres dies següents, 
more solito.

Dimarts, a VIII. Festum Aparicionis beati Mic-
haelis, arcangeli.

Dijous, a X. Festum Assuncionis Salvatoris Do-
mini Nostri Jhesuchristi.

 55r Dilluns, a XIIII. En aquest dia, en lo nom de 
Jhesús, los senyors deputats e oÿdors de comp-
tes presents, per causa de ésser intredita la pre-
sent ciutat de Barchinona, ec toquave la campa-
na vedada, ed en les yglésies celebraven los 
officis portes tancades, comensaren usar de la 
bulla apostòlica, novament obtenguda de nos-
tre Sant Pare, confirmatòria de la licència que 
tenien de oyr missa en la present casa de la De-
putació, ab què tenen molt més ampliada dita 
licència. E comensaren oyr la primera missa en 
virtud de dita bulla ensems ab tota llur famílie e 
officials qui reeben salari del General.

 55v Dissapte, a XVIIIIo. Festum beati Yvonis, fe-
riatum.

Diumenge, a XX. Festum Pasce Pantacostes.

Dilluns, a XXI. Festum ipsius Pasce.

Dimarts, a XXII. Festum ipsius Pasce.

 56r Dijous, a XXXI. Festum solemne Corporis Christi.

 57r Juny, any mil D XXVI

Dilluns, a XI. Festum beati Bernabe, apostoli. En 
aquest dia partí Pere Tirater, porter real, per 
anar a Stelrich, Blanes y altres llochs, ab letres 
citatòries per alguns deutors d’en Ciurana, et-
cètera.

 57v Divendres, a XV. En aquest dia tornà lo sobre-
dit Pere Tirater, porter real, de la sua anada.

 58r Diumenge, a XXIIII. Festum beati Joannis Bat-

a. a continuació ratllat exaltació.
b. a continuació ratllat pro.
c. a continuació ratllat s.
d. a continuació ratllat se.
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[1526 ] tiste, feriatum. En aquest dia lo il·lustríssimo 
senyor duch de Borbó ob[...], les pregàries e o 
manament del emperador rey nostre senyor, se 
embarcàa e partí de la present ciutat de Barce-
lona, ab les sis galeres de sa magestat e ab qua-
tre fustes e bergantins la via de Gènova. E feren 
vela a les quatre ores aprés migdia ab molt bell 
temps. Que plàcia a Déu dexar-lo arribar a son 
salvament.

 58v Dimarç, a XXVI. En aquest dia partí mossèn Ge-
rònim Margarit per sos fets, ab licència del con-
sistori.

Divendres, a XXVIIIIo. Festum beatorum Petri et 
Pauli, feriatum.

 59r Juliol, any mil D XXVI

Dilluns, a II. Festum Visitacionis beate Elizabet, 
feriatum.

 59v Dimarts, a X. Festum beati Christofori, feriatum.

 60r Divendres, a XIII. En aquest dia anà y tornà en 
Jaume Travesset, guarde de la bolla, a la fira de 
Moncada.

Dijous, a XVIIIIo. En aquest dia tornaren de la 
cort de la cesàrea y real magestat del emperador 
y rey nostre senyor, que per ara resideix en la 
ciutat de Granada, los ma[gnífichs] mossèn 
Bernat de Monrodó, condeputat, eb micer Ber-
nat Vilana, oÿdor de comptes, a hont eren anats 
destinats per lo consistori, per visitar sa mages-
tat en les benaventurades bodes de la dita ma-
gestat ab la sereníssima senyora emperadriu e 
reyna, dona Isabel, infanta de Portugal, nostra 
senyora. E és haguda relació com foren rebuts 
en la dita cort ab molta honor e acompanyats 
de molts principals senyors, cavallers e doctors, 
cortesans y altres, portant los dits senyors de-
putats e oÿdorc, los dos porters, ço és, Miquel 
Colunya e Barthomeu Conill, davant ab les 
masses majors de la present casa de la Deputa-
ció, los quals dos porters axí bé tornaren en llur 
companyia lo present dia.

 61r Dilluns, a XXX. En aquest dia partí mestre Bof-
fill, sobrecullidor del General, a la sua sobreco-
llecta, y és veritat que ya fóra partit abans, més és 
stat detengut per manament dels senyors depu-
tats per poder-li donar les comissions e instruc-
cions, han deliberat donar-li encàrrech per  
exequtar les restes y deutors dels fogatges, e 
han-li donat en sa companyia en Joan Fer[rer], 

a. a continuació ratllat en.
b. a continuació ratllat mossèn.
c. a continuació ratllat s.

àlias Burgunyó, porter real, per fer los mana-
ments, requestes e exequcions.

 61v Agost, any mil D XXVI

Dissapte, a IIIIo. En aquest dia lo senyor mossèn 
Bernat de Monrodó, deputat militara, e micer 
Bernat Vilana, oÿdor, restitu yren en lo consis-
tori les dues masses de porters que·ls foren aco-
manades, e per ells aportades, en lo camí han 
fet a la cort del emperador e rey nostre senyor, 
per part del General. E lob senyor condeputat 
real, ensemps ab lo dit condeputat militar e 
oÿdors de compte, aquelles reeberen e per re-
budes confessaren, e manaren ésser tornades en 
son loch dels armaris que són en la present sala 
delc consistori, segons foren posades per mans 
d’en Steve Palomeres, regent los comptes, qui 
té les claus dels dits armaris.

 62v Dimarts, a XIIII. Vig(í)lia. En aquest dia de-
sambarcà en la present ciutat de Barchinona lo 
il·lustre senyor comte de Monteleón, virey de 
Sicília, qui anave a la cort. E vingué ab dues 
naus grosses, la una era sua, e l’altra era la por-
tunda, en la qual vinguren molts catius cres-
tians de la redempció havien feta los frares de la 
Mercè.

Dimecres, a XV. Festum Asumcionis gloriosissi-
me Virginis Marie.

 63r Dimarts, a XXI. En aquest dia tornà Joan Ferrer, 
lo Burgunyó, porter real, malalt, lo qual era 
anat en companyia de mestre Jaume Boffill, so-
brecullidor, per la sua sobrecol·lecta.

Dimecres, a XXII. En aquest dia anà en Jaume 
Travesset, guarda de la bolla, per fer portar los 
libres de la taula de la bolla de dita vila y per 
hun frau.

Dijous, a XXIII. En aquest dia tornà lo dit Jau-
me Travesset.

Divendres, a XXIIIIo. Festum beati Bartholomei, 
apostoli, feriatum.

 63v Dilluns, a XXVII. En aquest dia partí mossèn 
Joan Seguer, subrecullidor, per a la sua sobre-
col·lecta.

Dimarts, a XXVIII. Festum beati Augustini, fe-
riatum. En aquest dia arribà en la present ciutat 
de Barchinona lo reverendíssimo senyor carde-
nal Salviatis, legatus a latere, lo qual ve de la 

a. militar interlineat.
b. a continuació ratllat s.
c. a continuació ratllat a der.
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[1526 ]cort del emperador y rey nostre senyor, per tor-
nar-se’n en Roma. E ab tot que fou notifficada 
la sua venguda a la ora que devia entrar, los se-
nyors deputats, hagut son consell dels advocats 
sobre si eraa lícit deureb exir a rebre’l consisto-
rialment, e essent stats certifficats que los con-
sellers de Barchinona havien deliberat no deu-
re-li exir, puix ya heren exits quant vingué de 
Roma passant per dita cort, per ço, per la ma-
texa rahó, scusaren la dita exida. Veritat és que 
aprés lo anaren a visitar a sa posada del ort del 
senyor arcabisbe de Tarragona que té en la 
Rambla.

Dimecres, a XXVIIIIo. Festum beati Joannisc De-
gollat, feriatum.

 64v Setembre, any mil D XXVI

Diumenge, a II. En aquest dia partí lo sobredit 
reverendíssimo senyor cardenal Salviatis, legat 
de nostre Sant Pare, de la present ciutatd tirant 
son camí per tornar-se’n en Roma, per terra, ab 
tota la sua família, e partí entre les dotze e una 
ores de migdia que, per ésser tal ora, pochs o 
ningun foren a temps per anar acompanyar sa 
reverendíssima senyoria al exir de Barchinona.

 65r Dissapte, ae VIII. Festum Nativitatis gloriosissi-
me Virginis Marie.

 65v Dijous, a XIII. En aquest dia partí mossèn Joan 
Seguer, sobrecullidor, per a la sua sobrecollec-
ta; encara que a XXVII de agost sia posat que 
partí, però revera no partí fins lo dia present, e 
se’n portà en sa companyia Andreu Sabater, 
porter real.

Divendres, a XIIIIof. Festum Exaltacionis Sancte 
Crucis, feriatum.

Dissapte, a XV. En aquest dia tornà mestre Jau-
me Boffill, sobrecullidor, de la sua sobrecollec-
ta.

 66r Divendres, a XXI. Festum beati Mathei, apostoli 
et evangeliste.

 66v Dijous, a XXVII. Festum beatorum Cosme et Da-
miani, sed non feriatum.

Dissapte, a XXVIIIIo. Festum sancti Michaelis, fe-
riatum.

a. era interlineat, damunt de eren ratllat.
b. a continuació ratllat li.
c. a continuació ratllat Dello.
d. a continuació ratllat per tor.
e. a VIII interlineat.
f. XIIIIo interlineat, damunt de XV ratllat.

 67r Octubre, any mil D XXVI

Dijous, a IIIIo. Festum beati Francisci, feriatum.

 67v Dilluns, a VIII. Aquest dia partí Joan Thomàs, 
guarda, tramès ab comissió a Palamós y a Sanct 
Feliu, per una nau qui havia donat a travers.

 68r Dilluns, a XV. Aquest die tornà lo dit Joan Tho-
màs.

Dijous, a XVIII. Festum beati Luçe, evangeliste, 
feriatum

 68r Noembre, any mil D XXVI

Dimarts, a VI. Festum beati Severi, feriatum. En 
aquest dia anà en Jaume Travesset, guarda de la 
bolla, a Ripollet y a Sant Andreu, per cercar dos 
draps havien acusats ésser stats tellats ab la bo-
lla de Vilafranca de Penedès.

 69r Dimecres, a VII. En aquest dia tornà lo sobredit 
Jaume Travesset de la dita anada.

Dissapte, a X. En aquest dia partí en Joan Argi-
mir, guarda del General en la taula de Barcelo-
na, per anar a la col·lecta dels çafrans en compa-
nyia d’en Nicolau Guiu, guarda del dit General 
en la vila de Cervera.

Dilluns, a XII. En aquest dia morí mossèn Ber-
nat de Marimon, lo qual era cònsol de catalans 
en la ciutat de Palerm. Anima eius requiescat in 
pace.

 69v Divendres, a XVI. En aquest dia partí en Nico-
lau, guarda del General en la vila de Cervera, 
per a la col·lecta dels çafrans.

Dissapte, a XVII. En aquest dia, per mort de 
mossèn Bernat de Marimon, fou extret en la 
casa de la present ciutat de Barcelona en lo 
Consell de Trenta mossèn Galceran Marquet, 
cònsol de catalans en la ciutat de Palerm del 
regne de Sicília.

 70v Divendres, a XXX. Festum beati Andree. E fon 
feta la extracció dels consellers de la present 
ciutat de Barchinona, e isqueren los magnífichs 
mossèn Joan Berenguer Aguilar, ciutadà, en 
cap; mossèn Galceran Dusay, donzell, segon, 
mossèn Bertran Dezvalls, ciutadà, terç; mossèn 
Joan Ubach, mercader, quart; mossèn Joan Ga-
lopa, fuster, quint. E més foren extrets obrers, 
micer Barhomeu Martí, doctor, ea... Sorts, 
specier.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 24 mms.

bisv
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[1527 ]  71r Deembre, any mil D XXVI

Dissapte, lo primer. En aquest dia partí mestre 
Jaume Boffill, sobrecullidor, per la sua sobre-
col·lecta.

Diumenge, a II. En aquest dia, entre les set e vuyt 
ores de la matinada, passà de aquesta vida lo  
molt magnífich mossèn Bernat de Mont-redó, 
deputat militar. Plàcia a la divina clemència ha-
ver-lo acullit en la sua glòria. E en aquest mateix 
dia, en la vesprada, segons la disposició de son 
testament fon portat lo cors a la ciutat de Vich, a 
hon és la sepultura sua e dels seus. E de conti - 
nent sabuda la mort, ço és, a les dues ores aprés 
migjorn, los senyors deputat real e oÿdors de 
comptes, com lo senyor deputat ecclesiàstich sie 
absent, anaren a la casa de la habitació del dit 
mossèn Monrodona, en lo carrer de Sant Pere, 
jusà, en [la] qual morí, e allí tingueren lo dol, 
com a capsb que eren del dol, en què arribaren a 
visitar molta gent honrada. E axí continuaren en 
tenir lo dit dol en la matexa casa com a caps de 
aquell los dies següents: dilluns, dimarts e dime-
cres. Fon fet lo compte y pagat mossèn Galceran 
Farer per vuyt dies, per la mort y absència de dit 
diputat. A IIII de febrer del any M D XXVII fou ex-
pedit y pagada la porrata deguda a mossèn Ber-
nat de Monrodon, a son fill mossèn Bernat de 
Monrodon, per hun mes y dos dies: XXVI lliures, 
XIII sous. Y, perquè en lo dit dia no hagué loch ni 
los diners foren girats, fonch aprés fermada la 
àpoca a XXIII de dehembre, M D XXXII.

Dijous, a VI. Festum beati Nicolay. E en aquest 
dia lo senyor deputat real e oÿdors de comptes, 
convidats primer per los pares de frares me-
norsc, segons bé és acostumat, anaren al oyr lo 
offici e sermó en la yglésia de frares menors.

 71v Dissapte, a VIII. Festum Concepcionis gloriosissi-
me Virginis Marie.

Dilluns, a X. En aquest dia fon feta la extracció 
de deputat militar, en què fou elet mossèn Gas-
par de Yvorra, donzell, lo qual jurà lo dia se-
güent.

Dimarts, a XI. En aquest dia jurà lo sobredit 
mossèn Gaspar de Yvorra, deputat militar no-
vament elet.

 72r Dijous, a XIII. Festum beate Lucie. En aquest die 
fon feta extracció en la casa de la present ciutat, 
segon és de costum, de persones per al offici de 
mustaçaff, e isque[ren] en terna mossèn Miquel 

a. a continuació ratllat e allí.
b. a continuació ratllat de.
c. a continuació ratllat a.

1527 de Sanmenat, m[ossèn] Pere Scarit e mossèn 
Miquel Dezpalau, donzell; e, presentada la dita 
terna al senyor loctinent general, prengué e 
elegí en dit offici lo dit mossèn Miquel Dezpa-
lau. E més fon feta extracció de persones por of-
fici de administrador de les places, e foren ex-
trets mossèn Miquel Fiella, donzell, e en Joan 
Vilanova, mercader e cullidor de la bolla en la 
taula del General de la present ciutat; e, per 
quant se dix que lo dit mossèn Fiella no volgué 
acceptar, lo dit senyor loctinent prengué e elegí 
lo dit Joan Vilanova per administrador. E per  
lo semblant per sots-administradora fon elegit 
mestre Pere Soler, sastre.

Dimarts, a XVIII. En aquest dia tornà mossèn 
Joan Seguer, sobrecullidor, de la sua sobreco-
llecta y en sa companyia, Andreu Sabater, por-
ter real, qui se’n era anat ab ell.

 72v Divendres, a XXI. Festum beati Thome, feriatum.

Dilluns, a XXIIIIo. Vigilia Nativitatis Salvatoris 
Domini Nostri Jhesuchristi. En aquest dia tornà 
mestre Jaume Boffill, sobrecullidor, de la sua 
sobrecol·lecta.

 73r Dimarts, a XXV. Festum solemnissimum Nativi-
tatis Salvatoris Domini Nostri Jhesuchristi.

 73v Janer, any mil D XXVII

Dimarts, lo primer. Festum Circumcisionis 
Domini.

Diumenge, a VI. Festum Epiphanie Domini.

 74v Dijous, a XVII. Festum beati Anthonii, feriatum.

 75r Diumenge, a XX. Festum beati Sebastiani, fe-
riatum.

Dimarts, a XXII. Festum sancti Vicencii, fe-
riatum.

Divendres, a XXV. Festum Conversionis sancti 
Pauli, feriatum.

 76r Febrer, any mil D XXVII

Dissapte, a II. Festum Purifficacionis gloriose 
Virginis Marie. En aquest dia tornà en Joan 
Argimir, guarda del General, de la col·lecta dels 
çafrans. És estat expedit lo compte y pagades 
les dietes a dit Argemir per dita anada: 85 dies.

Dilluns, a IIIIo. En aquest dia tornà en Nicolau 
Guiu, guarda del General en la vila de Cervera, 

a. sots interlineat.
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[1527 ]de la col·lecta dels çafrans. És estat expedit lo 
compte y pagades les dietes a dit Nicolau  
Guiu, segons se mostra en lo compte tengut  
en lo libre de Vàlues, largament: 86 dies. En 
aquest dia partí lo senyor mossèn Francesch  
Sabestià de Terrades, deputat, ab licència, per  
a la ciutat de Gerona. A XVIIII de mars, 1527, 
és estat expedit lo compte de dites XV dietes y 
pagat misser Bernat Vilana, oïdor de comptes, 
per la abcència de dit diputat.

 76v Dissapte, a VIIIIo. En aquest dia partí Joan Fer-
rer, lo Burgunyó, porter real, per manament 
dels senyors deputats, per anar a Olot, Cam-
prodon, Sanct Joan çes Abadesses e Vilafranca 
de Conflent.

Dilluns, a XI. En aquest dia morí lo magnífich 
micer Pere Joan Costa, doctor en cascun dret e 
advocat del General ensemps ab micer Hierò-
nym Franch, cuius anima requiescat in pace.

Dimarts, a XII. Festum gloriose Eulalie, virginis 
et martiris, feriatuma.

 77v Dimarts, a XVIIIIo. En aquest dia tornà lo senyor 
mossèn Terrades de Gerona.

Divendres, a XXII. Festum cathedre sancti Petri, 
sed non feriatum.

Diumenge, a XXIIIIo. Et festum beati Mathie, 
apostoli, feriatum.

 78r Dijous, a XXVIII. Lo dia del dijous larder.

 78v Març, any mil D XXVII

Dimarts, a V. Lo dia de Carnestoltes.

Dimecres, a VI. Lo primer dia de Quaresma.

 79r Dijous, a VII. Festum beati Thome de Aquino, 
sed non feriatum.

Divendres, a VIII. En aquest dia partí lo molt 
honorable mossèn Ffrancesch Sabestià de Ter-
rades, diputat, ab licència, per anar a Corbera 
e Muntserrat. A XVIIII de març, 1527, és estat 
expedit lo compte de dites IIII dies y pagat 
misser Bernat Vilana, per la abcència de dit di-
putat.

Dissapte, a VIIIIo. En aquest dia tornà Joan Fer-
rer, lo Burgunyó, porter real, de Olot, Sanct 

a. en l’assentament corresponent a dilluns, dia XVIII, es llegeix 
ratllat En aquest dia arribà de Gerona lo senyor mossèn 
Ffrancesch Sabestià de Terrades, deputat amb l’anotació Va-
cat error.

Joan çes Abadesses, Camprodó e Vilafranca de 
Conflent.

Dimarts, a XII. Festum beati Gregorii, feriatum. 
Aquest dia tornà lo senyor mossèn Terrades, 
deputat.

 79v Dijous, a XIIIIo. En aquest dia partí mossèn 
Jaume Boffill, sobrecullider, per a la sua sobre-
col·lecta.

 80r Divendres, a XXII. En aquest dia foren celebra-
des les primeres vespres del gloriós cavaller 
mossèn sanct Jordi, en les quals foren convi - 
dats lo molt il·lustre y reverendíssimo senyor 
don Federich de Portogal, lo senyor comte de 
Sástago, aragonès, qui·s trobave present en ciu-
tat, don Joan de Cardona, canceller, los magní-
fichs consellers e molts altres cavallers e gentils 
hòmens.

Dissapte, a XXIII. En aquest dia fon la festa del 
dit gloriós sanct Jordi, que fonch celebrada ab 
molta solemnitat, e foren presents en aquella 
los sobredits y ab molta multitut de cavallers e 
gentils hòmens e dames. Digué la missa lo reve-
rent arcabisbe Miralles, e sermonà en aquella  
lo venerable mestre Moner del orde de preÿ-
cadors.

 80v Dilluns, a XXV. Festum solemne Incarnacionis 
Salvatoris Domini Nostri Jhesucristi.

 81r Abril, any mil D XXVII

Dilluns, lo primer. En aquest dia donarena li-
cència al molt honorable mossèn Gaspar de 
Yvorra, deputat militarb, per anar a Montserrat.

Dimarts, a II. E partí en aquest dia. A VIIII de 
maig, M D XXVII, fon expedit lo compte de mos-
sèn Galceran Farer per nou dietes li eren degu-
des per son oficci de oïdor de comptes, per la 
abcència avie feta mossèn Gaspar de Yvorra, di-
putat per lo estament militar, de la present ciu-
tat y consistori. Ydeo cancellato.

 81v Dimecres, a X. Aquest dia tornà lo magnífich 
mossèn Gaspar de Yvorra, deputat.

 82r Dissapte, a XIII. En aquest dia tornà mestre Jau-
me Boffill, sobrecullidor, de la sua sobrecol-
lecta.

Diumenge, a XIIIIo. Dominica in Ramis Pal-
marum.

a. donaren licència al interlineat, damunt de partí lo ratllat.
b. a continuació ratllat ab licència.
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[1527 ]  82v Diumenge, a XXI. Festum Pasce gloriosissime Re-
surreccionisa Salvatoris Domini Nostri Jhesu-
christi.

Dimarts, a XXIII. Festa del gloriós sant Jordi.

 83r Dissapte, a XXVII. En aquest die comensà de ve-
nir misser Ffrancesch Ubach, doctor del Real 
Concel en la Real Audièncie, lo qual era vengut 
de Malorque, han hon avie estatb per regent de 
aquell regne, en lo qual risidí XVI dies, que li 
foren pagats ensemps ab XXXX dies de abcèncie 
ha el y a tots del Real Concel, atorgats quiscun 
any per capítols de Corts.

Diumenge, a XXVIII. Dominica de Quasimodo. 
En aquest dia entrà en la present ciutat lo molt 
magnífich senyor micer Mercuro de Gattmaria, 
gran caceller de la cesàrea real magestat del em-
perador e rey nostre senyor, qui venia de la cort 
de la prefata real magestat per a passar en Itàlia, 
e fou aposentat en l’ort del reverendíssimo se-
nyor arcabisbe de Tarragona. E en la dita entra-
da no·y hisqueren diputats ni consellers, etcète-
ra.

Dilluns, a XXVIIIIo. En aquest dia los senyors de-
putats e oÿdors de comptes, acompanyats dels 
officials y ministres de la Deputació e General, 
ab los porters ab les masses altes, anaren a visi-
tar lo dit senyor gran canceller, qui stave apo-
sentat en sobredit ort del dit senyor arcabisbe 
de Tarragona.

 84r Maig, any mil D XXVII

Dimarts, ac VII. En aquest dia fon elegit en ad-
vocat de la casa e General de Cathalunya lo 
magnífich micer Perot Clariana, doctor, per lo 
residuu del present termini e per lo trienni 
propvenidor. E prestà lo jurament e homenage 
acostumat, segons appar en libre de Extracci-
ons, etcètera.

Dimecres, a VIII. Festum sancti Michaelis, seu 
eius apparicio.

Dissapte, a XI. En aquest dia los venerables pa-
res mestre Pere Joan e altres frares del monastir 
de prehicadors vingueren en lo consistori per 
convidar los senyors deputats, pregant-los que, 
per a demà diumenge, vullen anar a la Seu per 
oyr lo solemne offici e sermó de la denunciació 
de la canonizaciód del benaventurat sant Anto-
nino de Florença.

a. a continuació ratllat Domini.
b. estat interlineat.
c. a continuació ratllat XX.
d. a continuació ratllat feta.

 85r Diumenge, a XVIIIIo. Festum beati Yvonis.

 85v Dilluns, a XXVII. En aquest dia arribaren dos 
cor reus de la cort del emperador y rey nostre 
senyor, ab letres de sa magestat per al senyor 
loctinent general, e una per als senyors depu-
tats, fahent-los saber com a nostre senyor Déu 
ha plagut desliurar, e ab gran alegria alumbrar a 
la sereníssima emperadriu y reyna nostra senyo-
ra, muller sua, ab un bell fill, que parí a XXI del 
present mes de maiga. Que plàcia a la divina 
bondat guardar-lo y que de aquell fruit, que 
s’és tengut per servit donar a sa magestat y ab 
tots aquests seus regnes, succeesque molt ser-
vey de la divina magestat y stabliment de bene-
fici públich y repòs de tots sos regnes y senyori-
esc, per la qual nova tant benaventurada lo 
senyor loctinent general ab tots los doctors del 
Real Consell, officials reals e los magnífichs 
consellers de Barchinona, acompanyats de 
molts cavallers e altra gent honrada, anaren a la 
Seu; e aquí ab molta devoció y alegria fou can-
tat ab tota solemnitat lo Te Deum laudamus, 
etcètera. E, ultrad açò, aprés fou deliberat fer la 
professó e alimares per los tres dies avall notats. 
E que a XXII lo batejaren, e hagué nom don Fe-
lip, e foren padrins lo conestable de Castella, 
los duch de Veja e duch de Alva, e fou padrina 
la sereníssima senyora rey na de França, etcètera 
E lo mateix dia XXVII arribà Bernadí Albornoz, 
correu qui venia del camp de Lombardia, e 
portà nova com lo il·lustríssimo senyor duch de 
Borbó a VII del present entrà en Roma. E que a 
VIII del mateix tingué guanyada aquella, es te-
nia per lo emperador, e que tenia assetjat lo 
Papa en lo castell Sanct Àngel.

 s.n.re Juny, any mil D XXVII

Dimarts, a XI. Festum sancti Barnabe, apostoli.

 s.n.v Dijous, a XIII. En aquest dia, en la matinada, 
arribaren XVII fustes de moros, ço és, tres gale-
res e XIIII fustes davant Badalona, e isqueren en 
terra e anaren la volta de dita Badalona, a hont 
mataren quatre hòmens e se’n portaren passa-
des XXV ànimes. E lo senyor virey ab molta 
gent, axí de peu com de cavall, anaren fins a Be-
sós, emperò los moros ya se’n foren tornats y 
enbarcats en les galeres y fustes y, essent dins 
aquelles, tiraren molts tirs de artilleria als qui 
eren anats ab lo dit senyor virey per socors, et-
cètera. E aprés feren vela y passaren totes XVII 
davant Barcelona, sens contradicció alguna, et-
cètera.

a. a continuació ratllat per.
b. a tots interlineat, damunt de a ratllat.
c. a continuació ratllat per.
d. a continuació ratllat a què.
e. foli no numerat a l’original.



385

[1527 ]Diumenge, a XVI. En aquest dia en la present 
ciutat de Barcelona arribaren Joan Durant, se-
cretari del senyor virey de Nàpols e Guerau Ra-
set, secretari del embaxador de Gènova, los 
quals van a la cort de la cesàrea magestat por-
tant la nova, a sa magestat, coma lo il·lustrís -
simo senyor duch de Borbó era mort, e tres car-
denals ab ell, ço és, Sanctiquatro, Ursino y 
Sessis, e de la captura del Papa y de XVII carde-
nals en sa companyia, restant lo exèrcit cesàreo 
victoriós y a obediència de sa cesàrea magestat, 
y Roma y tota la Itàlia, y que Florença havia mu-
dat nou govern, e que lo poble ha lencat fora la 
ciutat tota la part dels Mèdicis.

 87r Dilluns, a XXIIIIo. Festum beati Joannis Baut-
tiste. En aquest dia arribaren y se attendaren da-
vant la lecuna o pont trencat, cerca de Besós, 
vuyt fustes de turchs, qui venien la volta de le-
vant y en les mars de Cobliure, Cadaquès y Ro-
ses havien preses y encativades moltes ànimes, 
entre les altres de Sanct Pere Pescador XVII y 
hun bergantí ab alguns hòmens de bé; los de 
Sanct Pere Pescador se rescataren entre draps y 
diners, mil D LI ducats d’or. E aprés lo senyor 
governador rescataren tres personages por mí-
lia ducats y stigueren attendats més de tres dies 
tractant de rescats de la altra gent que portaven 
presa, etcètera. E no·n rescataren més, sinó que 
feren vela e se’n tornaren y anaren la via de lle-
vant passant davant Barcelona.

 87v Dijous, a XXVII. En aquest dia morí e passà de 
aquesta en l’altra, e morí catòlicament fent to-
tes òrdens de bon christià, lo magnífich micer 
Hierònym Franch, doctor en quiscun dret, al-
tre dels assessors ordinaris del General y de la 
present casa de la Deputació, cuius anima re-
quiescat in pace, etcètera.

 88r Juliol, any mil D XXVII

Dilluns, lo primer. En aquest die anàb misser 
Bartomeu Martí, doctor del Real Concel, du-
rant la abcència de misser Ffrancesch Ubach, 
qui és anat per ragent en lo regna de València.

 88v Dimarts, a VIIIIo. En aquest dia fon elegit en ad-
vocat de la casa de la Deputació e General de 
Cathalunya lo magnífich micer Bernat Vilana, 
doctor per los dos triennis venidors, etcèterac.

Dimecres, a X. Festum beati Christofori, marti-
ris, feriatum.

a. a continuació repetit com.
b. anà interlineat, damunt de jurà ratllat.
c. a continuació ratllat E prestà lo jurament y homenage 
acostumat, segons appar en libre de Extraccions dit dia, et-
cètera.

 89v Diumenge, a XXI. En aquest dia los senyors 
deputats, absent lo ecclesiàstich, e los senyors 
oÿdors de comptes, volents proceyr a la elecció 
dels sdevenidors deputats e oÿdors de comptes 
per lo trieni venidor, juxta forma del capítol de 
Cort, etcètera, anomenaren nou testimonis, ço 
és, tres de quiscun stament, los quals tramete-
ren a pregar, per los porters de la present casa, 
que per a demà, dia de la bene yta Magdalena, 
sien a la present casa, per testificar en la dita 
elecció, los noms del quals testimonis són con-
tinuats en l’acte y en lo libre de Eleccions, et-
cètera.

Dilluns, a XXII. Festa de la gloriosa Magdalena. 
E fon feta la extracció delsa deputats e oÿdors 
de comptes per lo trienni següent, que comen-
carà lo primer dia de agost propvinent del pre-
sent any 1527, los quals, ab la deguda y acostu-
mada solemnitat, segons forma dels capítols de 
Cort, foren trets y elegits los següents: per de-
putat ecclesiàstich, micer Francesch Solsona, 
canonge de Leyda; per militar, mossèn Ferrer 
de Perves y de Ponç, donzell; per real, mossèn 
Joan Jordà Mitjà, ciutadà de Tortosa; per oÿdor 
de comptes ecclesiàstich, mossèn Joan Moli-
ner, comanador de Çesterres; per oÿdor mili-
tar, mossèn Carles Puigçerver, donzell; per 
oÿdor real, Joan Çerveró, major de dies, ciuta-
dà de Tortosa.

Dimarts, a XXIII. En aquest dia partirenb en 
Barthomeu Conill e Bernat Sabet, porters, ab 
letres per als diputatsc e oÿdors novament elets, 
ço és, lo dit Barthomeu Conill per a Tortosa ab 
letres per a mossèn Joan Jordà Mitjà, diputat 
real, e per a mossèn Joan Cerveró, oÿdor de 
comptes per lo matex stament. E lo dit Bernat 
Sabet, ab letres per a mossèn Ferrer de Perves y 
de Pons, diputat militar, e per a mossèn Carles 
Puigçerver, oÿdor del mateix stament, e per a 
frare Joan Moliner, comenador de Çesterres, 
oÿdor de comptes ecclesiàstich, per intimar-los 
la dita elecció e que sien assí lo primer dia de 
agost. E lo mateix die mestre Jacme Bofill per a 
la sua sobrecol·lecta.

Dijous, a XXV. Festum beati Jacobi, feriatum.

 90r Divendres, a XXVI. Festum beate Anne, fe-
riatumd.

Dimarts, a XXX. Aquest dia partí mossèn Joan 
Seguer, sobrecullidor del General, per a la sua 
sobrecol·lecta de llevant.

a. a continuació repetit dels.
b. a continuació ratllat partien.
c. a continuació ratllat e oÿdors.
d. en l’assentament corresponent de diumenge, dia XXVIII, es 
llegeix ratllat En aquest die partí mossèn Joan.
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[1527 ] Dimecres, a XXXI. En aquest dia tornà en Bar-
thomeu Conill, porter, de Tortosa, a hont fou 
tramès per los senyors deputats per presentar 
les letres al molt honorable mossèn Joan Jor-
dà Mitjà, elet en deputat, e mossèn Joan Cer-
veró, oÿdor de comptes. En aquest mateix dia 
tornà en Bernat Sabet, porter, de les parts de 

Urgell, ço és, a Liminyana y de Tremp, per 
presentar les letres a mossèn Ferrer Perves y 
de Pons, extret en deputat, y a mossèn Carles 
de Puigcerver en oÿdor, y al procurador de fra 
Joan Moliner, comenador de Susterres, qui 
està en Talarn. És-los estat fet lo compte 
[...]a.

a. a continuació una línea il·legible.
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Folis 1r-90v

Divendres, a XXIII. En aquest dia fon presentat 
lo compte de la deputació local de Vilafranca 
de Conflent del trienni passat per part de mos-
sèn Ypòlit Reverter, lo qual compte remeteren 
a mossèn Gerònim Margarit, scrivà dels hono-
rables oÿdors y del archiu, per a què l’examine 
y clongue, segons forma del nou capítol, et-
cètera.

Dissapte, a XXIIIIo. Festum beati Bartholomei, 
apostoli, feriatum.

 3r Dissapte, a XXXI. En aquest dia, per mort de fra-
re Joan Moliner, comanador de Çesterres, qui 
era stat elegit en oÿdor del stament ecclesiàs-
tich, e per quant ans de jurar vingué nova certa 
que era mort, fon elegit en forma acostuma mi-
cer Joan Piquer, prior de Organyà e canonge 
de Urgell en oÿdor per lo dit stament ecclesiàs-
tich, y lo matex dia li fon scrit notifficant-li dita 
elecció. En aquest dia los senyors diputats, 
concistorialment, anaren a visitar lo senyor 
gran canceller, lo qual stave aposentat en l’ort 
del reverendíssimo senyor archabisbe de Tarra-
gona, qui és en la Ramble [...]a.

 4r Setembre, any mil D XXVII

Diumenge, a VIII. Festum Nativitatis Beate 
Virginis Marie, feriatum.

Dilluns, a VIIIIo. En aquest die jurà lo venera-
ble micer Joan Piquer, prior de Organya y ca-
nonge de la Seu de Urgell, oÿdor ecclesiàstich 
novament elet a XXXI del proppassat mes de 
agost.

Dimecres, a XI. En aquest dia partiren en Joan 
Canyelles, notari, e en Miquel Colunyà, por - 
ter, per anar a Martorell per requerir lo balle 
que prestàs lo jurament acostumat, e que liu - 
ràs al dit porter en Broto, lo qual tenia pres a 

a. text incomplet per ésser retallat el foli pel seu marge inferior.

 1r Agost, any mil D XXVII

Dijous, lo primer. Festum Vincula sancti Petri. 
En aquest dia juraren: miçer Françesch Solso-
na, canonge de Leyda, mossèn Ferrer de Perves 
y de Ponç, donzell, mossèn Joan Jordà Mitjà, 
ciutadà de Tortosa, deputats. E en aquest ma-
tex dia jurà micer Bernat Vilana, advocat. E fon 
present en lo dit jurament micer Pere Clariana 
y de Çeva, conadvocat seu.

 1v Dijous, a VIII. En aquest dia jurà mossèn Carles 
Puigcerver, oÿdor de comptes del stament mi-
litar.

Dissapte, a X. Festum beati Laurencii, feriatum.

 2r Dijous, a XV. Asumpcio Beatissime Virginis 
Marie.

Divendres, a XVI. En aquest dia se absentà mos-
sèn Carles de Puigçerver, oÿdor militar, ab li-
cència, per sos fets.

Dissapte, a XVII. En aquest dia tornà mossèn 
Joan Seguer de la sua sobrecol·lecta.

 2v Dilluns, a XVIIIIo. En aquest dia, per mana-
ment del emperador y rey nostre senyor, són 
stades assegudes deu galeres, ço és, posades 
les stepes e alçades les rodes en les Atarçanes 
de la present ciutat de Barcelona. E fon-hi 
present lo il·lustríssimo e reverendíssimo se-
nyor bisbe de Çigüença, loctinent general, 
acompanyat dels senyors embaxador del rey 
de Portugal, novament vingut de Roma, lo 
bisbe de Nica, lo senyor Mossiur de Vere, 
cambrer de sa magestat, e molts altres cava-
llers e gent honrada en gran nombre. E  
aquesta festa fon ab molt trihunfo de trompe-
tes e tabals, tirs de artilleria e molta rama, et-
cètera. E lo mateix dia de XVIIIIo del mes de 
agost tornà mestre Jaume Boffill, sobreculli-
dor, de la sua sobrecol·lecta.
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[1527 ] instància del cullidor de la bolla en la dita vila, 
fingint-se guarda del General.

Dijous, a XII. En aquest dia tornaren los sobre-
dits Joan Canyelles e Miquel Colunya de la dita 
anada.

 4v Dimarts, a XVII. En aquest dia per mossèn 
Ffrancesch Sabestià de Terrades, en nom e per 
part de mossèn Francesch de Palol, òlim depu-
tat local de la col·lecta de Gerona, fon presen-
tat lo compte de la administració de la dita de-
putació local, tenguda per lo dit mossèn 
Francesch de Palou. E los senyors deputats re-
meteren la examinació dels dits comptes als ho-
norables oÿdors y scrivà, etcètera. E no-res-
menys, lo dit mossèn Terrades, en virtud de 
procura del dit mossèn Palol per ell exibida, 
juràa los dits comptes, etcètera, segons en libre 
de Deliberacions és continuat. E en lo mateix 
dia de XVII de setembreb partí en Miquel Colu-
nya, porter real, a la vila de Martorell per pre-
sentar una letra citatòria a n’Enthoni Dalmau, 
balle, E tornà lo mateix dia. En aquest dia arri-
bà e jurà lo honorable mossèn Joan Cerveró, 
oÿdor de comptesc del stament real.

 5r Divendres, a XX. En aquest dia per mossèn Joan 
Francesch Bresco, òlim deputat local en lo tri-
enni proppassat de la vegueria e col·lecta de Ba-
laguer, present en lo consistori, presentà en 
loch de compte de la administració de la dita 
deputació local una letra feta per en Nicolau 
Forment, qui dixd havia regit per ell la dita de-
putació local, dirigida al dit mossèn Joan Fran-
cesch Bresco, en la qual letra són continuades 
les partides del dit compte, e més presentà qua-
tre enquestes de fraus sentenciats. E los senyors 
deputats remeteren als honorables oÿdors y 
scrivà, etcètera.

Dissapte, a XXI. Festum beati Mathei, feriatum.

Dilluns, a XXIII. Festum beate Tecle, feriatum.

 5v Dimecres, a XXV. En aquest dia per en Garau 
Oller, en nom e per part del honorable mossèn 
Joan Castelló, òlim deputat local de la vila y 
col·lecta de Vilafranca de Penedès, fon presen-
tat lo compte de la administració de la dita de-
putació local, tenguda y administrada per lo dit 
mossèn Joan Castelló. E los senyors diputats 
remetteren la examinació dels dits comptes als 
honorables oÿdors y scrivà, etcètera. E no-res-
menys, lo dit Guerau Oller, en virtut de la pro-

a. a continuació ratllat no.
b. a continuació ratllat a.
c. a continuació ratllat per.
d. a continuació ratllat era.

cura del dit mossèn Joan Castelló per ell exhi-
bida, jurà los dits comptes, etcètera, segons en 
libre de Deliberacions és continuat.

Dijous, a XXVI. En aquest dia lo honorable 
mossèn Joan Navés, prevere benefficiat en la 
Seu de Manresa, òlim deputat local de la dita 
ciutat e vegueria de Manresa en lo trienni prop-
passat, presentà lo compte de la administració 
de la sua deputació local en lo dit trienni passat 
per ell tengut. E los senyors deputats remete-
ren lo dit compte als honorables oÿdors y a son 
scrivà, qui aquell examinen, segons forma del 
capítol de Cort, segons en lo libre de Delibera-
cions és continuat dit dia.

Dilluns, a XXX. En aquest dia per micer Joan 
Gómiz, doctor en quiscun dret, en nom e per 
part del honorable mossèn Gabriel Pere, preve-
re, òlim deputat local de la vila y col·lecta de 
Monblanch ea com a procurador de aquell, fou 
presentat lo compte de la administració de la 
dita deputació local tenguda y administrada per 
lo dit mossèn Gabriel Pere. E los senyors depu-
tats remetteren la examinació dels dits comptes 
als honorables oÿdors y scrivà. E no-res-menys, 
lo dit micer Gómiz, en vitut de la procura del 
dit mossèn Gabriel Pere, jurà los dits comptes, 
etcèterab, segons en libre de Deliberacions és 
continuat.

 6r Octubre, any mil D XXVII

Divendres, a IIIIo. Festum beati Francisci, fe-
riatum.

 6v Dilluns, a VII. En aquest dia per lo honorable 
mossèn Galceran Torrent, cavaller, en nom e 
per part e com a procurador del honorable en 
Joan Parent, notari, en lo trienni proppassat 
deputat local de la ciutat y col·lecta de Tor- 
tosa, segons de la procura appar, etcètera, 
fonch presentat lo compte de la administració 
de la dita deputació local. E los dits senyors  
deputats remetteren lo dit compte als honora-
bles oÿdors de comptes y a llur scrivà, qui 
aquell examinen, vegen y cloguen, segons  
forma del capítol sobre assò fet. En aquest ma-
teix dia lo honorable mossèn Yvo Fresquet, 
doctor en quiscun dret, òlim deputat local en  
la vila de Castelló y comdat de Empúries en lo 
trienni proppassat, presentà lo compte de la  
administració de la sua deputació local en lo  
dit trienni proppassat per ell tengut. E los se-
nyors deputats remetteren lo dit compte als  
honorables oÿdors y a son scrivà, qui aquell 
examinen, segons forma del capítol de Cort e 

a. e ... aquell interlineat.
b. a continuació repetit jurà los dits comptes, etcètera.
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[1527 ]segons en lo libre de Deliberacions és continuat 
lo dit dia.

Divendres, a XI. En aquest dia per los honora-
bles Anthoni Serra, mercader, ciutadà de Bar-
celona, e Nofre Mensa, botiguer de Tarragona, 
com a procuradors del honorable en Joan 
Mensa, notari e diputat local en lo trienni prop-
passat de la ciutat, col·lecta y Camp de Tarra-
gona, etcètera, segons de la procura appar, et-
cètera, fonch presentat lo compte de la 
administració de la dita deputació local. E los 
dits senyors deputats remeteren lo dit compte 
als honorables oÿdors de comptes y a llur scri-
và, qui aquell examinen, etcètera, segons forma 
del capítol sobre assò fet.

 7r Dimecres, a XVI. En aquest dia per lo honorable 
en Hierònym Rovira, notari, ciutadà de Barce-
lona, com a procurador del venerable mossèn 
Joan Cases, prevere a cononge de Orguenyàa, 
per lo restant del trienni passat aprés mort de 
mossèn Jaume Scales, diputat local de Caste-
llbó, segons de la procura, etcètera, fonch pre-
sentat lo compte de la administració de la dita 
deputació local per lo dit temps que és stat de-
putat local. E no-res-menys, com a procurador 
d’en Pere Scales, perayre de draps de llana de la 
vila de Castellbò, com hereu y successor de 
mossèn Jaume Scales, quòndam, deputat local 
del dit vezcomtat de Castellbò, fonch presentat 
lo compte de la dita administració de la dita de-
putació local, fins lo dia que morí. E los dits 
senyors deputats remetteren lo dit compte als 
oÿdors de comptes y a llur scrivà, qui aquell 
examinen, etcètera, segons forma del capítol, 
etcètera, segons en libre de Deliberacions és 
continuat dit dia.

Divendres, a XVIII. Festum beati Luce, evangelis-
te, feriatum.

 7v Dimecres, a XXIII. Festum Translacionis beate 
Eulalie, feriatum. En aquest dia partí mossèn 
Joan Piquer, etcètera, oÿdor ecclesiàstich, per 
sos fets y se absentà ab licència del concistori.

 8r Divendres, a XXV. En aquest dia lo honorable 
en Rafel Muntaner, mercader, òlim deputat lo-
cal de la vila e vegueria de Cervera en lo trienni 
proppassat, constituït personalment en lo con-
cistori, presentà lo compte de la sua adminis-
tració de la dita deputació local. E los senyors 
diputats remeteren lo dit compte als honora-
bles oÿdors de comptes y a son scrivà, qui 
aquell examinen, segons forma del capítol de 
Cort, etcètera, segons en libre de Deliberacions 
és continuat, etcètera.

a. a continuació ratllat en lo.

Dilluns, a XXVIII. Festum beatorum Simonis et 
Jude, apostolorum, feriatum.

Dimecres, a XXX. En aquest dia lo honorable 
mossèn Bernadí Vivet, ciutadà, òlim deputat 
local de la ciutat y vegueria de Vich en lo  
trienni proppassat, constituït personalment en 
lo concistori, presentà lo compte de la admi-
nistració de la dita deputació local. E los se-
nyors deputats remeteren aquell als honora-
bles oÿdors de comptes y a son scrivà, qui 
aquell examinen, segons forma del capítol de 
Cort, segons en libre de Deliberacions és con-
tinuat.

 8v Noembre, any mil D XXVII

Divendres, lo primer. Festum.

Dimarts, a V. En aquest dia lo honorable mos-
sèn Pere Ciurana, canonge de Urgell, en nom e 
per part e com a procurador assert del honora-
ble mossèn Pons Grau, canonge de Urgell, 
òlim deputat local de la ciutat y vegueria de la 
dita Seu en lo trienni passat, presentà lo comp-
te de la administració de la dita deputació local. 
E los senyors diputats remeteren aquell als ho-
norables oÿdors de comptes y a son scrivà, qui 
aquell examinen, etcètera, segons forma del ca-
pítol de Cort, segons en lo libre de Deliberaci-
ons és continuat.

Dimecres, a VI. En aquest dia partí Joan Argi-
mir, guarda, per la col·lecta dels çafrans por-
tant la comissió a Cervera a·n en Nicolau 
Guiu, guarda, al qual és comesa dita col·lecta 
ab la dita guarda. En aquest arribà e tornà en la 
present ciutat lo honorable mossèn Carles 
Puigcerver, oÿdor militar. És-li estat fet lo 
compte, lo primer de fabrer, 1528, és estat  
pagat.

 9r Divendres, a VIII. En aquest dia, en la vila de 
Cervera, lo honorable mossèn Nicolau Guiu, 
cullidor del General, per virtut de la comissió  
a ell feta per los senyors deputats per exigir y 
rebre los despachos dels cafrans, comensà a 
exercir son offici, segons appar per la certiffica-
ció ne ha aportada, la qual ne ha liurada, etcè-
tera. És-li estat fet lo compte, lo primer de fa-
brer, 1528, és estat pagat.

Dissapte, a VIIIIo. En aquest dia lo honorable 
mestre Anthoni Ceix, metge, òlim deputat lo-
cal en les vila de Tremp, terra de Pallars e sot-
vegueria de Talarn en lo trienni proppassat, 
constituït personalment en lo concistori, pre-
sentà lo compte de la administració de la dita 
deputació local. E los senyors diputats remet-
teren aquell als honorables oÿdors de comptes 
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[1527 ] y a son scrivà, qui aquell examinen, etcètera, se-
gons forma del capítol de Cort, e appar en libre 
de Deliberacions.

Dilluns, a XI. Festum beati Martini, feriatum ex 
consuetudine Regie Audience.

Dimarts, a XII. En aquest dia partí mestre Jau-
me Boffill, sobrecullidor, per anar a la sua 
sobrecol·lecta.

 9v Dimecres, a XIII. En aquest dia lo honorable 
mossèn Bernadí Lussàs, prevere, òlim deputat 
local en lo trienni passat en la ciutat e vegueria 
de Leyda, presentà als senyors deputats lo 
compte de la administració de la dita deputació 
local per ell tenguts. E los senyors deputats re-
metteren aquell als honorables oÿdors de 
comptes e a son scirvà, qui aquell examinen, et-
cètera, segons forma del capítol de Cort, e ap-
par en libre de Deliberacions dit dia. En aquest 
dia partí lo magnífich mossèn Ferrer de Perves 
y de Pons, diputat militar, per sos fets, e se ab-
sentà del concistori.

Dijous, a XIIII. En aquest mateix dia lo honora-
ble mossèn Francí Romeu, prevere, òlim depu-
tat local en les vila y vegueria de Berga en lo 
trienni passat, presentà als senyors deputats lo 
compte de la administració de la dita deputació 
local, etcètera. E los dits senyors deputats re-
metteren lo dit compte als honorables oÿdors, 
qui aquell vegen, etcètera, segons forma del ca-
pítol de Cort sobre assò fet, e de la dita presen-
tació és feta menció en lo libre de Deliberaci-
ons dit dia.

 10r Dilluns, a XXV. Festum beate Catherine, marti-
ris, feriatum.

 10v Dissapte, a XXX. Festum beati Andree, apostoli, 
feriatum. En aquest dia fou feta extracció en la 
casa de la ciutat de consellers nous per l’any se-
güent, e foren elegits los honorables mossèn 
Francesch Bosch de Vilassar, donzell, en cap; 
mossèn Francí Oliver, ciutadà, segon; mossèn 
Galceran de Barberà, donzell, terç; mossèn 
Jaume Lombart, quart; e mestre Luís Lorens, 
cirurgià, quint. Lo dit mossèn Francesch 
Bosch, l’ora de la dita extracció, se trobà absent 
e diu-se que és en Caragoça. E lo dit mossèn 
Barberà per lo semblant se trobà absent, e que 
no vol venir a jurar dient no y és obligat per no 
tenir casa en Barcelona, ni·l ne poden forcar 
fer-lo venir a jurar y que és contra privilegis, et-
cètera. E foren trets per administradors de les 
plasses mossèn Galceran Rovira, ciutadà de 
Barcelona, e Francesch Jovells, notari de Bar-
celona.

 11r Dezembre del any mil D XXVII

Dilluns, a II. En aquest dia los sobradits hono-
rables mossèn Francí Oliver, mossèn Jaume 
Lombart e mestre Luís Lorens, consellers se-
gon, quart y quint, juraren en la casa de la ciutat 
com és acostumat; los altres dos, ço és, mossèn 
Bosch e mossèn Barberà, per ésser absents, no 
pogueren jurar, etcètera.

Divendres, a VI. Festum beati Nicolay, episcopi.

 11v Dissapte, a VII. En aquest die tornà mossèn 
Jaume Bofil, sobrecullidor, de la sua sobreco-
llecta.

 12r Divendres, a XIII. Festum beate Lucie et feria-
tum. En aquest dia fou feta extracció en la casa 
de la ciutat, segons és de costum quiscun any, 
de persones per al offici de mustaçaff; e isque-
ren en terna mossèn Galceran Lull, mossèn 
Gaspar Pujades e mossèn Francesch Setantí, 
menor. E, presentada la dita terna al senyor 
loctinent general, prengué y elegí lo dit mos-
sèna Francesch Setantí per mustaçaff. E més 
fou feta extracció de persones per offici de ad-
ministrador de les plasses, e foren trets mossèn 
Francesch Stela, ciutadà, e mossèn Pons Casa-
damunt, notari de Barcelona. E lo dit senyor 
loctinent general prengué lo dit mossèn Stela y 
elegí aquell per al dit offici de administrador. E 
por lo semblant per sota fou elegit enb... Gre-
mir, panyater, qui stà al Regomir, ciutadà de 
Barcelona.

Diumenge, a XV. En aquest dia tornà mestre 
Jaume Boffill de la sua sobrecol·lecta.

Dilluns, a XVI. Aquest dia partí mossèn Joan 
Cerveró, oÿdor de comptes per lo stament real, 
ab licència.

Dimarts, a XVII. En aquest dia tornà y arribà en 
la present ciutat lo senyor mossèn Ferrer de 
Perves y de Pons, diputat militar.

 12v Dissapte, a XXI. Festum beati Thome, apostoli, 
feriatum.

Dimecres, a XXV. Festum Nativitatis Domini 
Nostri Redemptoris Jesuchristi.

 13r Dijous, a XXVI. Festum sancti Stephani.

Divendres, a XXVII. Festum sancti Joannis.

Dissapte, a XXVIII. Festum Innocencium.

a. a continuació repetit mossèn.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 11 mms.
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[1528 ] 13v Janer, any mil D XXVIII

Dimecres, lo primer. Festum Circuncisionis Sal-
vatoris Nostri Jesuchristi.

Dilluns, a VI. Festum Epiphanie Domini Nostri 
Jhesuchristi.

 14v Divendres, a XVII. Festum beati Anthoni, feria-
tum.

 15r Dilluns, a XX. Festum sancti Sabestiani, marti-
ris, feriatum.

Dimecres, a XXII. Festum sancti Vincencii, fe-
riatum.

Dijous, a XXIII. En aquest dia, per part del ho-
norable mossèn Anthoni Perayre, òlim deputat 
local en les vila y vegueria de Puigcerdà en lo 
trienni proppassat, fonch presentat als senyors 
deputats lo compte de la administració de la 
dita deputació local per ell tengut y adminis-
trat. E los dits senyors deputats remetteren lo 
dit compte als honorables oÿdors de comptes, 
qui aquell vegen y examinen, etcètera, segons 
forma del capítol de Cort, e de la dita presenta-
ció és feta menció en lo libre de Deliberacions 
dit dia.

 15v Dissapte, a XXV. Festum Conversionis sancti 
Pauli, feriatum.

Dimecres, a XXVIIIIo. En aquest dia tornaren en 
Nicolau Guiu de Cervera e Joan Argimir, guar-
da del General, de la col·lecta dels çafrans.

 16r Febrer, any mil D XXVIII

Diumenge, a dos. Festum Purificacionis glorios-
sissime Virginis Marie, feriatum.

Dimecres, a V. En aquest dia tornà mossèn 
Joan Piquer, oÿdor de comptes ecclesiàstich. E 
lo matex dia tornà mossèn Joan Cerveró, oÿdor 
de comptes real.

Dijous, a VI. En aquest die, per part del senyor 
loctinent general, se publicaren dos crides en la 
present ciutat de Barchinona, ab la una de part 
de la cesàrea magestat notificant a tothom com 
los reys de Franca y de Anglaterra, ab llurs reys 
de armes, se són desexits de la dita cesàrea ma-
gestat y que és guerra entre ells; e ab l’altra cri-
da designant a tots los vassalls dels dits reys y de 
les comunes de Florença y venecians y del duch 
don Francisco.

 16v Dimecres, a XII. Festum beate Eulalie, virginis et 
martiris, feriatum.

1528  17r Dilluns, a XVII. En aquest dia fonch publicada 
crida per part y manament del senyor loctinent 
general, ab la qual pose edicte e met treues re-
als e generals, seguretat y salvaguarda entre tots 
y sengles prelats, ecclesiàstichs, duchs, barons, 
nobles, vervessors, cavallers, gentils hòmens, 
etcètera. E assò per causa de la guerra és entre 
lo emperador e rey nostre senyor e los reys de 
Franca y de Inglaterra, en nom llur y de sos 
confederats, etcètera.

 17v Dijous, a XX. Lo dia del dijous larder.

Dilluns, a XXIIIIo. Festum beati Mathie, apostoli, 
feriatum.

 18r Dimarts, a XXV. Lo dia de Carnestoltes.

Dimecres, a XXVI. Lo primer dia de Coresma.

Dijous, a XXVII. En aquest dia partí per a la cort 
en Joan Canyelles, menor, al qual foren dades 
letres per a micer Fèlix de Ferreres, regent la 
Cancelleria, mossèn Arnau de Seria e instrucci-
ons per a quiscú d’ells, perquè lo dit Canyelles 
les das a qui li paregués, ensemps ab la letra que 
scriuen a sa magestat, sobre una causa qui·s 
porta davant los pares inquisidors de la herètica 
pravitat per lo procurador fiscal de la sua cort 
contra lo General, demanant les pensions de 
tres censals que mestre Gabriel Miró, metge, 
condemnat per heretge, solie rebre sobre lo 
General, suplicant a sa magestat sie sobresegut 
en dita causa. E al dit Joan Canyelles foren fetes 
instruccions e li donaren càrrech que solicitàs 
los sobredits per a obtenir de sa magestat la 
provisió necessària, etcètera.

 18v Març, any mil D XXVIII

Dilluns, a II. En aquest dia los senyors diputats, 
ab deliberació per ells feta en lo concistori, sos-
pengueren de sos officis e privaren aquells dels 
salaris de dits officis a mossèn Galceran Durall, 
receptor de les bolles, a mossèn Galceran Car-
bó, receptor de les entrades y exides, a mossèn 
Joan Seguer, a mestre Jaume Boffill, sobreculli-
dors del General, e a n’en Pere Cerdà, cullidor 
de les entrades y exides per les causes y rahons 
en dita deliberació contengudes.

Dimecres, a IIII. En aquest dia partí per a Tor-
tosa mossèn Joan Cerveró, oÿdor de comptes, 
ab licència, etcètera.

Divendres, a VI. En aquest dia los senyors dipu-
tats, ab deliberació per ells feta en lo concistori, 
remogueren y llevaren la supensió per ells fetaa 

a. a continuació ratllat ex.
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[1528 ] dels officis e privació dels salaris de aquells a 
mossèn Galceran Durall, receptor de les bolles, 
a mossèn Galceran Carbó, receptor de les en-
trades y exides, e a·n en Pere Cerdà, cullidor de 
dites entrades y exides, per les rahons conten-
gudes en dita deliberació.

 19r Dissapte, a VII. Festum beati Thome de Aquino, 
non feriatum.

Dijous, a XII. Festum beati Gregorii, feriatum. 
En aquest dia partí lo senyor diputat micer Sol-
sona per anar a la sua rectoria.

 19v Dissapte, a XIIIIo. En aquest dia tornà lo senyor 
micer Solsona.

 20r Dijous, a XVIIII. En aquest dia los senyors depu-
tats, ab deliberació per ells feta en lo concistori, 
remogueren y llevaren la suspanció feta a mos-
sèn Jacme Boffill, e deliberaren que fos restituït 
en lo dit offici de sobrecullidor ea exercici de 
aquell, e que lo salari li sie pagat íntegrament, 
no obstant lab suspensió havie feta de aquell, 
per les causes y rahons en dita deliberació con-
tengudes, etcètera.

Dilluns, a XXIII. En aquest dia partí lo honora-
ble mossèn Jaume Boffill, sobrecullidor, ab ins-
truccions dels senyors diputats, per anar a la sua 
sobrecol·lecta.

 20v Dimecres, a XXV. Festum Anunciacionis Beatis-
sime Virginis Marie.

Dijous, a XXVI. En aquest dia, per part del ho-
norable mossèn Luýs Dur, òlim deputat local 
en les vila y vegueria de Vilafranca de Conflent 
en lo trienni proppassat, presentà en lo concis-
tori als senyors deputats lo compte per ell ten-
gut de la dita diputació local. E los senyors di-
putats remeteren lo dit compte als honorables 
oÿdors y a son scrivà, qui aquell examinen, et-
cètera, segons forma del capítol de Cort, se-
gons en libre de Deliberacions és continuat dit 
dia.

Dimarts, a XXXI. En aquest dia, per part del ho-
norable mossèn Macià Ferrer, òlim deputat lo-
cal en lo trienni passat de la vila y vegueria de 
Tàrrega, fonch presentat lo compte per ell ten-
gut de la dita deputació local. E los dits senyors 
deputats remeteren lo dit compte als honora-
bles oÿdors y a son scrivà, qui aquell examinen, 
etcètera, segons forma del capítol de Cort, se-
gons en lo libre de Deliberacions és continuat 
(dit) dia.

a. a continuació esborrat del.
b. a continuació ratllat dita.

 21r Abril del any mil D XXVIII

Dissapte, a IIIIo. Festum beati Ambrosii, fe-
riatum.

Dumenge, a V. Dominica Ramis Palmarum.

 21v Dimecres, a VIII. En aquest dia fonch publicat 
lo edicte real, lo qual la cesàrea real magestat 
pose per causa de les Corts ha convocades per 
al primer de juny primervinent, per a la vila de 
Monçó.

Divendres, a X. Dies Parasceve.

Diumenge, a XII. Festum Pasce Resurreccionis 
Domini Nostri Jhesuchristi.

 22r Dissapte, a XVIII. En aquest dia tornà mestre 
Jaume Boffill de la sua sobrecol·lecta.

 22v Dimecres, a XXII. En aquest dia partí mossèn 
Joan Seguer, sobrecullidor del General, per 
anar a la sua sobrecol·lecta. E en aquest dia fo-
ren celebrades les primeres vespres del gloriós 
sanct Jordi, en les quals foren convidades mol-
tes persones; e lo reverendíssimo senyor bisbe 
de Sigüença, loctinent general, fonch present 
en aquelles acompanyat de molts cavallers y 
gentils hòmens.

Dijous, a XXIII. Fonch la festa del dit gloriós 
sanct Jordi, la qual fonch celebrada ab molta 
solemnitat e foren presents en aquella lo sobre-
dit il·lustre y reverendíssimo senyor bisbe de 
Sigüença, loctinent general, los consellers de 
Barcelona, cònsols de mar, veguer y balle de 
Barcelona, e molts altres cavallers y gentils hò-
mens, e moltes dames e gentils, in multidudine 
magna; e sermonà lo venerable mestre Pere 
Mir del orde de sanct Francesch de Barcelona.

 23r Dissapte, a XXV. Festum beati Marchi, apostoli et 
evangeliste, feriatum. En aquest dia partí mos-
sèn Carles Puigcerver; dix anave a Sanct Jerò-
nym e lo diumenge aprés, que era lo sendemà, 
se’n vingué a dormir en una torra prop Sanct 
Andreu de Palomar, e que partirie lo dilluns 
aprés per anar a Tremp, a visitar sa casa.

 23v Maig del any mil D XXVIII

Divendres, lo primer. Festum beatorum aposto-
lorum Felipi et Jacobi, feriatum.

Diumenge, a III. Festum Invencionis Sancte 
Crucis.

 24r Divendres, a VIII. Festum Apparicionis beati Mi-
chaelis, archangeli, feriatum.
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[1528 ] 24v Dissapta, a XVI. En aquest dia partí en Joan 
Sorts, porter real, ab comissió dels senyors de-
putats per anar a Berga, per executar los restes 
dels fogages.

Dilluns, a XVIII. En aquest dia partí en Bartho-
meu Conill, porter real, deservint en la casa de 
la Deputació, ab comissió dels senyors deputats 
per anar al loch o vila de laa Torradenbarra, per 
portar pres en Hierònym d’Alicant, impetit de 
haver fraudat lo General.

 25r Dimarts, a XVIIII. Festum beati Yvonis, feria-
tum.

Dimecres, a XX. En aquest dia partí lo honora-
ble en Steve Palomares, regent los comptes del 
General, ab instruccions dels senyors diputats 
per a Monçó, etcètera. E lo mateix dia lo il-
lustre y reverendíssimo senyor loctinent gene-
ral porrogà la Real Audiència per a V del mes de 
juny en la ciutat, vila o loch hont se trobarà sa 
magestat e son loctinent general.

Dijous, a XXI. Festum Assencionis Domini Sal-
vatoris Nostri Jesuchristi. En aquest dia tornà 
en Barthomeu Conill, porter, de la Torraden-
barra, hont era anat.

Divendres, a XXII. En aquest dia partí lo il·lustre 
y reverendíssimo senyor bisbe de Sigüença, loc-
tinent general, per a la vila de Monçó.

Diumenge, a XXIIIIo. En aquest dia partí en Bar-
tomeu Conill, porter, per tornar a la Torraden-
barra, per portar lo dit Hierònym d’Alicant ab 
una letra dels senyors diputats per als de la Tor-
radenbarra, y la resposta per al balle, etcètera.

 25v Dijous, a XXVIII. En aquest dia tornà en Bartho-
meu Conill de la Torradenbarra, e aportà en 
Hierònym d’Alicant, lo qual tenía pres lo balle 
de la Torradenbarra, per haver fraudat o robat 
lo General.

Dissapta, a XXX. En aquest dia entrà en la vila de 
Monçó la cesàrea y catòlica real magestat del 
emperador y rey nostre senyor, per a celebrar 
les Corts Generals que en aquella havia convo-
cades.

Diumenge, a XXXI. Festum Pasce Pentecostes. En 
aquest dia partí micer Solsona, diputat ecclesi-
àstich, per anar a Premià.

 26r Juny del any mil D XXVIII

Dilluns, lo primer. En aquest die lo emparador 

a. a continuació repetit de la.

y rey nostre senyor féu la proposició en les 
Corts, per sa magestat convocades per a la dita 
jornada en la vila de Montçó, segons les letres 
ne hagueren ensemps ab dita proposició de 
Steve Palomeres, regent los comptes del Gene-
ral, qui era en dita vila.

Dimarts, a dos. En aquest dia tornà lo dit micer 
Solsona.

Dimecres, a III. En aquest dia partí en Carles 
Joan de Bonpàs, porter real, per a la ciutat de 
Gerona, ab comissió e instruccions dels senyors 
deputats, per executar les restes dels fogages. 
En aquest dia tornà mossèn Carles Puigcerver, 
oÿdor militar.

 26v Diumenge, a VII. En aquest dia tornà en Joan 
Sorts, porter real, de la vila de Berga.

Dijous, a XI. Festum sancti Bernabe, feriatum.

 27r Dilluns, a XV. En aquest die los pares inquisi-
dors de la herètica pravitat feren hun acte en la 
placa del Rey de la present ciutat, en lo qual 
acte tragueren molts penitenciats y dues dones 
y algunes stàtues per cremà.

Dimarts, a XVI. En aquest dia reeberen letres de 
Steve Palomeres, regent los comptes del Gene-
ral, qui és en la vila de Montçó, ab la còpia del 
cartell de batalla tramès al emperador y rey nos-
tre senyor per lo rey de França. En aquest dia 
tornà mossèn Joan Cerveró, oÿdor de comptes, 
qui era anat per sos negocis. En aquest mateix 
dia partí mossèn Hierònym Margarit, racional, 
per a les Corts de Monçó, ab letres y memorial 
per als brassos dels staments e instruccions per 
a ell.

 27v Dimarts, a XXIII. En aquest dia partí mestre Jau-
me Boffil, sobrecullidor del General, per anar a 
la sobrecol·lecta.

Dimecres, a XXIIIIo. Festum nativitatis sancti 
Joannis.

 28r Dissapte, a XXVII. En aquest dia vingué nova en 
la present ciutat de Barcelona com la sereníssi-
ma emperatriz, reyna y senyora nostra, la vigília 
de sanct Joan proppassat havia parit una bella 
filla, etcètera.

Dilluns, a XXVIIIIo. Festum sanctorum Petri et 
Pauli.

 28v Juliol del any mil D XXVIII

Dijous, a II. Festum Visitacionis beate Elizabet, 
feriatum.
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[1528 ]  29r Divendres, a X. Festum beati Christofori, feria-
tum. En aquest dia tornà en Steve Palomeres, 
regent los comptes del General, venint de la 
vila de Monçó, en la qual la cesàrea y real ma-
gestat havia convocades les Corts, etcètera.

 29v Dilluns, a XIII. Festum beate Margarite, feria-
tum.

Dijous, a XVI. En aquest dia tornà mossèn Hie-
rònym Margarit, racional, de les Corts de 
Monçó.

 30r Dimecres, a XXII. Festum beate Magdalenes.

 30v Dissapte, a XXV. Festum sanctorum Jacobi et Cu-
cuphatis, feriatum.

Diumenge, a XXVI. Festum beate Anne, feria-
tum. En aquest dia de XXVI de juliol tornà mos-
sèn Hierònym Margarit de les Corts de Monçó.

Dimecres, a XXVIIIIo. En aquest dia entrà en 
Barcelona lo il·lustre y reverendíssimo senyor 
don Federich de Portugal, bisbe de Sigüença, 
loctinent general, lo qual lo mateix dia jurà en 
la Seu en la forma acostumada y segons los al-
tres loctinents generals han acostumat jurar.

 31r Agost del any mil D XXVIII

Dissapte, lo primer. Festum beatorum Petri et 
Felicis, feriatum.

Dilluns, a III. En aquest dia tornà en Carles 
Joan de Bonpàs, porter real, de Gerona, hont 
era anat per executar fogages.

Dimeccres, a V. Festum beati Dominici, confes-
soris, feriatum.

Dijous, a VI. Festum Transfiguracionis Domini, 
feriatum.

 31v Dilluns, a X. Festum beati Laurencii, feriatum.

 32r Dissapte, a XV. Festum Assumpcionis Beate Ma-
rie, feriatum.

Diumenge, a XVI. Festum beati Rochi, feriatum.

 32v Dilluns, a XXIIIIo. Festum beati Bartholomei, 
apostoli, feriatum.

 33r Divendres, a XXVIII. Festum beati Augustini, 
confessoris, feriatum.

Dissapte, a XXVIIIIo. Festum sancti Joannis, feri-
atum. En aquest die partí lo reverend micer 
Solsona, deputat, per a la rectoria. E lo mateix 

dia partí mossèn Ferrer de Perves y de Pons, de-
putat militar.

Dilluns, a XXXI. En aquest dia tornà lo sobredit 
mossèn Ferrer de Perves y de Pons. És estat pa-
gat l’oïdor de comptes, per la abcència del dit 
diputat, huna dieta.

 33v Setembre del any mil D XXVIII

Dimarts, lo primer. Aquest dia tornà lo reve-
rend micer Solsona, deputat.

 34r Dimarts, a VIII. Festum Nativitatisa Beate Vir-
ginis Marie, feriatum.

 34v Diumenge, a XIII. En aquest dia partí mossèn 
Joan Seguer, sobrecullidor, per anar a la sua 
sobrecol·lecta.

Dilluns, a XIIIIo. Festum Sancte Crucis, feria-
tum.

 35r Dissapte, a XVIIII. En aquest dia partí micer Sol-
sona, diputat ecclesiàstich.

Diumenge, a XX. En aquest dia partí mossèn 
Fer rer de Perves y de Pons, diputat militar.

Dilluns, a XXI. Festum beati Mathei, apostoli et 
evangeliste, feriatum. En aquest dia tornà lo dit 
micer Solsona.

Dimecres a XXIII. Festum beate Tecle, feriatum. 
En aquest dia vingué nova certa com lo camp e 
exèrcit que lo rey de França tenia sobre la ciutat 
de Nàpols, per causa de la peste y gran mortal-
tad havia en lo dit camp, e que lo capità general 
del dit camp, mossèn de Lautie, era mort de 
peste, se llevà e, llevant-se, los de la ciutat de 
Nàpols hisqueren e donaren sobre d’ells, e los 
prengueren la artilleria e mataren molta gent e, 
prosseguint la victòria, anaren derrera d’ells, de 
manera que los assetjaren a Càpua e los pren-
gueren tots e mataren e degollaren molts d’ells, 
etcètera. En aquest dia partí micer Piquer, 
oÿdor de comptes per lo stament ecclesiàstich, 
etcètera.

 35r Diumenge, a XXVII. Festum beatorum Cosme et 
Damiani, non feriatum.

Dimarts, a XXVIIIIo. Festum beati Michaelis, fe-
riatum.

Dimecres, a XXX. Festum beati Hieronymi, fe-
riatum.

a. Nativitatis interlineat.
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[1528 ] 36r Octubre del any mil D XXVIII

Diumenge, a IIIIo. Festum beati Francisci, non 
feriatum.

 37r Dijous, a XV. En aquest dia morí mossèn Johan 
Vilana, notari de Barcelona e hu dels ajudants 
ordinaris de la scrivania major del General y 
casa de la Deputació, a la mitjanit, cuius anima 
in pace requiescat.

Diumenge, a XVIII. Festum beati Luce, evange-
liste, feriatum.

 37v Dimarts, a XX. En aquest dia tornà mossèn Fer-
rer de Perves y de Pons, deputat per lo stament 
militar. És estat pagat lo oïdor de comptes mi-
litar.

Dimecres, a XXI. En aquest dia partí en Joan 
Carles de Bonpàs, porter real, ab comissió per 
pendre ab sagrament y homenage lo cullidor 
de la bolla de Sanct Boy, Sanct Vicens y tots los 
altres de la col·lecta de Barcelona que dins sis 
dies comparran, etcètera.

Divendres, a XXIII. Festuma Translacionis beate 
Eulalie, feriatum.

 38r Dimarts, a XXVII. En aquest dia tornà en Carles 
Joan de Bonpàs de la sobredita anada. En 
aquest dia partí mossèn Carles Puigcerver ab 
licència del concistori per anar a sa casa, per sos 
negocis.

Dimecres, a XXVIII. Festum beatorum Simonis et 
Jude, apostolorum, feriatum. En aquest dia arri-
bà en lo concistori mossèn Joan Seguer, sobre-
cullidor, e dix que ya a XVIIIIo del present arribà 
en la present ciutat venint de la sua sobrecol-
lecta.

 38v Nohembre del any mil D XXVIII
Diumenge, lo primer. Festum Omnium Sanc-
torum.

Dilluns, a II. En aquest dia partí en Joan Argi-
mir, guarda del General, per la col·lecta dels ça-
frans, per a la vila de Cervera, lo qual portà la 
comissió feta per los senyors deputats a n’en 
Nicolau Guiu, guarda del dit General, al qual és 
comesa la col·lecta dels dits çafrans per lo pre-
sent any.

Dimecres, a IIIIo. En aquest dia lo sobredit en 
Nicolau Guiu prestà en poder del diputat local 
de Cervera, e donà fermançes per la col·lecta 
dels çafrans.

a. Festum interlineat.

Divendres, a VI. Festum beati Severi, pontifficis, 
feriatum.

 39r Dimarts, a X. En aquest dia fonch prove yt del 
offici dea hu dels ajudants ordinaris de la scriva-
nia major del General e casa de la Deputació, 
vagant per mort del venerable y discret mossèn 
Joan Vilana, notari de Barcelona, lo honorable 
mossèn Johan Solsona, notari.

Dimecres, a XI. Festum beati Martini, ex consu-
etudine Regie Audiencie, feriatum.

 39v Divendres, a XIII. En aquest dia lo sobredit 
mossèn Joan Solsona, prove yt del offici de hu 
dels ajudants ordinaris de la scrivania major del 
General e casa de la Deputació, prengué pos-
sessió del dit offici, ut in libro Deliberaciones 
constat.

 40v Dimecres, a XXV. Festum beate Catherine, mar-
tiris, feriatum.

Dijous, a XXVI. En aquest dia, a les tres ores de 
matí, morí lo molt honorable mossèn Ferrer de 
Perves y de Pons, donzell, diputat per lo sta-
ment militar del General de Cathalunya, e lo 
mateix dia lo portaren a soterar a Sanct Hierò-
nim de la Vall de Ebron. Anima eius requiescat 
in pace. Fon fet lo compte a XII de maig, 1529, 
y pagat a Bernadí Busquests avent-ne seció XXI 
lliures, VIIII sous, per XXVI dies, per raó del sela-
ri de diputat.

Dilluns, a XXX. Festum beati Andree, apostoli, 
feriatum.

 41r Dehembre del any mil D XXVIII

Dimecres, a dos. En aquest dia partiren Joan 
Rovira, notari, e Carles Joan de Bonpàs, porter 
real, ab comissió e instruccions dels senyors de-
putats per anar a les parts de Leyda y de Bale-
guer, per a inquirir contra algunes guardes qui 
han fraudat lo General, portant en sa compa-
nyia en Joan Mall, guarda del dit General.

Divendres, a IIII. En aquest die morí micer Pere 
Carles de Albalat, doctor del Real Consell. 
Anima eius requiescat in pace.

Dissapte, a V. En aquest dia fonch feta la extra-
cció de deputat militar, en què fonch elet mos-
sèn Ramon Mercell de Camporrells.

Diumenge, a VI. Et festum beati Nicholay, 
episcopi.

a. de hu interlineat.
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[1529 ]  41v Dimarts, a VIII. Festum Concepcionis Beate Vir-
ginis Marie, feriatum.

Divendres, a XI. En aquest dia jurà lo sobre-
dit mossèn Remon Mercell de Camporells,  
diputat per lo stament militar, etcètera. És es-
tat pagat l’oïdor de comptes militar per XIII 
dies, per la abcèncie de la mort del diputat  
militar.

 42r Diumenge, a XIII. Festum b(e)ate Lucie, feria-
tum.

 42v Dissapte, a XVIIII. En aquest dia tornaren en 
Joan Rovira, notari, Carles Joan de Bonpàs, 
porter real, e Joan Mall, guarda del General, de 
la anada havien feta a Balaguer y altres parts de 
Urgell ab comissió, etcètera, dels senyors de-
putats.

Dilluns, a XXI. Festum beati Thome, apostoli, fe-
riatum.

 43r Divendres, a XXV. Festum Nativitatis Domini 
Nostri Redemptoris Jhesuchristi, feriatum.

Dissapte, a XXVI. Festum sancti Stephani, feria-
tum.

Diumenge, a XXVII. Festum sancti Joannis, feri-
atum.

Dilluns, a XXVIII. Festum sanctorum Innocenci-
um, feriatum. En aquest dia partí mossèn Joan 
Cerveró, oÿdor de comptes real.

 43v Janer, any mil D XXVIIIIo

Divendres, lo primer. Festum Circuncisionis 
Salvatoris Nostri Jhesuchristi, feriatum.

Dimecres, a VI. Festum Epifanie Domini Nostri 
Jhesuchristi.

 44r Dijous, a VII. En aquest dia partí Jacme Bofill, 
sobrecollidor del General, per a la sua sobrecol-
lecta.

 44v Dissapte, a XVI. En aquest dia arribà mossèn 
Joan Piquer, oÿdor de comptes per lo stament 
ecclesiàstich.

Diumenge, a XVII. Festum beati Anthoni, feria-
tum.

 45r Dimecres, a XX. Festum sancti Sabestiani, mar-
tiris, feriatum.

Divendres, a XXII. Festum sancti Vincencii, fe-
riatum.

1529

Dilluns, a XXV. Festum Conversionis beati 
Pauli, feriatum. En aquest dia partí mossèn 
Ramon Mercell de Camporrells, diputat mili-
tar, per anar a les parts de Urgell.

 46r Febrer del any mil D XXVIIIIo

Dimarts, a II. Festum Purificacionis gloriossissi-
me Virginis Marie, feriatum.

Dijous, a IIIIo. Lo dia del dijous larder.

 46v Diumenge, a VII. En aquest dia tornà mossèn 
Ramon Mercell de Camporrells. És estat pagat 
l’oïdor de comptes militar, per laa abcència del 
dit diputat, XIII dies.

Dimarts, a VIIIIo. Lo dia de Carnestoltes.

Dimecres, a X. Lo primer dia de Coresma.

Divendres, a XII. Festum beate Eulalie, virginis 
et martiris, feriatum.

 47r Dijous, a XVIII. En aquest dia tornaren y arri-
baren en Nicolau Guiu e Joan Argimir,  
guarda del General, de la col·lecta dels ca-
frans, y arribaren en la present ciutat de Bar-
celona.

 47v Dimecres, a XXIIIIo. Festum beati Mathie, aposto-
li, feriatum.

 49r Març, any mil D XXVIIIIo

Diumenge, a VII. Aquest die partí lo reverend 
micer Solsona, deputat, per la sua rectoria.

Dimarç, a VIIIIo. Aquest die tornà micer Solso-
na, deputat.

Divendres, a XII. Festum beati Gregorii, feria-
tum.

 50r Diumenge, a XXI. Dominica Ramis Palma-
rum.

 50v Dijous, a XXV. Lo dijous Sanct. Et festum 
Anunciacionis Beatissime Virginis Marie.

Divendres, a XXVI. Divendres Sanct.

Dissapte, a XXVII. Dissapte Sanct.

Diumenge, a XXVIII. Festum Pasce Resurreccio-
nis Domini Nostri Jhesuchristi.

a. a continuació repetit la.
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[1529 ] 51r Abril del any mil D XXVIIIIo

Diumenge, a IIII. Et festum beati Ambrosii, doc-
toris.

 52r Dijous, a XV. En aquest die partí de la present 
ciutat mossèn Jacme Bofill, sobrecullidor, per 
la sua sobrecol·lecta.

 52v Dijous, a XXII. En aquest dia foren celebrades 
les primeres vespres del gloriós cavaller sanct 
Jordi, en les quals foren convidades moltes per-
sones. E lo reverendíssimo senyor bisbe de 
Vich fonch present en aquelles acompanyat de 
molts hòmens de bé, e los consellers de Barce-
lona y altres cavallers y gentils hòmens. E féu lo 
offici en dites vespres lo senyor archabisbe de 
Gràcia, Miralles.

Divendres, a XXIII. E fonch la festa del dit glo-
riós cavaller sanct Jordi, la qual fonch celebra-
da ab molta solemnitat. E foren presents en 
aquella lo reverendíssimo senyora bisbe de Ci-
güença, lo prior de Mecina del orde de Sanct 
Joan, qui és nebot del senyor gran canceller de 
sa magestat, e lo aposentador major de sa ma-
gestat, los consellers de Barcelona, lo reveren-
díssimo senyor bisbe de Vich, lo balliu de Ma-
llorques, fra Miquel Ferrer del dit orde de 
Sanct Joan, e molts altres cavallers y gentils 
hòmens, y moltes dames, algunes gentils. E 
sermonà lo venerable mestre Pere Mir del orde 
de framenors de la present ciutat de Barcelona, 
etcètera.

 53r Diumenge, a XXV. Festum beati Marchi, apostoli 
et evangeliste. En aquest dia arribà mossèn Cer-
veró, oÿdor de comptes, per lo stament real.

Dimecres, a XXVIII. En aquest dia prestà lo jura-
ment o oý sentència de excomunicació lo ho-
norable micer Pere Arnau Gort, doctor, nova-
ment creat per la cesàrea real magestat del 
emperador y rey nostre senyor de hu dels doc-
tors del Real Consell.

Divendres, a XXX. En aquest dia entrà la cesàrea 
y molt cathòlica real magestat del emperador y 
rey nostre senyor, don Carles, en la present ciu-
tat de Barcelona. Hisqueren-hi lo reverendís-
simo senyor bisbe de Sigüença, qui era locti-
nent general, lo governador de Cathalunya, 
diputats, consellers de Barcelona, e molts altres 
cavallers e gentils hòmens. Los dits senyors di-
putats hisqueren quasi fins al Spitalet, a hont 
encontraren sa magestat, als quals féu demos-
tració de molta amor y voluntat per causa de 
llur visita, significant-los haver pler y alegrar-se 

a. a continuació ratllat arca.

de llur exida y vista. E fonch-li feta gran recep-
ció e hisqué-y tanta gent de cavall y de peu que 
no tenia nombre, que per ésser la dita recepció 
tan bella, e lo nombre de la gent infinit, e per 
no poder-se scriure és millor dexar-ho a dir. E la 
prefata real magestat entrà en la dita ciutat e 
vingué per lo carrer del Spital e, com fonch al 
sol del dit carrer, se’n anà Rambla avall, e passà 
davant la Tarassana, a hont stigué parat una 
stona mirant la vela real que stave posada en 
hun arbre que stave allí en lo pati, davant la dita 
Tarassana, e galeres de hont li feren gran festa 
dea artilleria; e de allí tirà carrer Ample avall, 
passant per lo Dormidor del monestir de Fra-
menors, y anà aposentar-se en les cases del reve-
rendíssimo senyor arcabisbe de Tarragona, les 
quals té en lo carrer Ample de la present ciutat, 
etcètera.

 53v Maig del any mil D XXVIIIIo

Dissapte, lo primer. Festum beatorum apostolo-
rum Felipi et Jacobi, feriatum.

Dilluns, a III. Festum Invencionis Sancte Crucis. 
En aquest dia los senyors deputats, ensemps ab 
los oÿdors de comptes acompanyats dels offici-
als y ministres del General y casa de la Deputa-
ció, los quals se ajustaren en casa de mossèn 
Mercell de Camporrells, que té en lo carrer 
Ample, anaren a visitar y besar la mà de la cesà-
rea y catòlica real magestat, la qual los significà 
de llur visita haver haguda molta alegria, etcè-
tera, e portant los porters les masses altes.

Dimarts, a IIIIo. En aquest dia la cesàrea y catò-
lica real magestat del emperador y rey nostre 
senyor anà al monestir dels frares menors de la 
present ciutat de Barcelona, així entre les cinch 
y sis hores aprés migjorn, y essent allí, en lo dit 
monestir, muntà en lo sólio o cadafal qui és en 
lo refator major del dit monestir, e lo loctinent 
de prothonotari, mossèn Joan de Comalonga, 
legí, alta voce, la proposició de les Corts per sa 
magestat convocades.

 54r Divendres, a VII. En aquest dia tornà mossèn 
Jacme Bofill, sobrecullidor, de la sua sobreco-
llecta.

Dissapte, a VIII. Festum Aparicionis beati Mic-
haelis, arcangeli, feriatum.

Dimecres, a XII. En aquest dia fonch proveÿt 
n’Antoni Matheu Serra del offici de cullidor 
dels drets de les entrades y exides en la taula de 
Barcelona.

a. a continuació ratllat alegria.
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[1529 ]  54v Diumenge, a XVI. Festum Pasce Pentecostes.

 55r Dimecres, a XVIIII. Festum beati Yvonis, fe-
riatum.

Dijous, a XX. En aquest die fonch prove yt Pere 
Sanç, spaser, del offici de hu dels guardes de la 
bolla en la taula de Barchinona. E dit die prestà 
lo jurament y homenatge acostumats.

 56v Juny del any mil D XXVIIIIo

Divendres, a XI. Festum sancti Bernabe, fe-
riatum.

 57r Dijous, a XVII. En aquest dia partí en Joan Tho-
màs, guarda de les entrades y exides del Gene-
ral, ab comissió dels senyors deputats per anar a 
Palamòs, per veure, regonèxer y scrutar certes 
llanes, que allí foren descarregades de una nau, 
que en lo port de Palamòs havia donat a través.

 57v Dijous, a XXIIIIo. Festum sancti Joannis Baptiste, 
feriatum.

 58r Dimarts, a XXVIIIIo. Festum sanctorum Petri et 
Pauli. En aquest mateix dia la cesàrea y cathò-
lica real magestat del emperador y rey nostre 
senyor, acompanyat del nunciu de nostre 
Sanct Pare e del capità micer Andria de Oria, 
oý missa en la Seu de la present ciutat, en la 
qual se congregà gran multitut de poble, e de 
cavallers, e gentils hòmens y de altra condició 
de gent. E, acabada la dita missa, fonch legida, 
davant sa magestat e los dits nunciu y capità, la 
capitulació, concòrdia y aliança concordada 
entre la prefata real magestat e nostre Sant 
Pare, rey de Ungria e capità Andria Doria, que 
plàcia a Nostre Senyor Déu hage bona durada. 
E aquella fonch fermada e jurada per los sobre-
dits, donant termini y spay al rey de França y 
als altres qui entrar-hi volran de deu dies, et-
cètera.

Dimecres, a XXX. En aquest dia en Bernat Sa-
bet, hu dels porters ordinaris de la present casa 
de la Deputació, comparegué en lo concistori 
e demanà licència als senyors deputats per 
temps de sis mesos per anar a Portugal, per 
causa que tenia allí pres hun germà seu, e que 
era content que los dits senyors deputats hi 
posassen en lloch seu, durant sa absència, la 
persona que volguessen e que li donassen lo 
salari e tot lo que volguessen y a ell pertan-
gués. E així los dits diputats li donaren la dita 
licència.

 58v Juliol del any mil D XXVIIIIo

Dijous, lo primer. En aquest dia partí en Ber-
nat Sabet, hu dels porters ordinaris del Gene-
ral e casa de la Deputació, ab licència dels se-
nyors deputats como appar atràs, a XXX de 
passat.

Dissapte, a III. En aquest dia tornà lo sobredit 
Joan Thomàs, guarda, de la anada havia feta a 
Palamós ab comissió dels senyors deputats.

 59r Dijous, a VIII. En aquest die arribà en la plaja 
de Barchinona la armada del emperador y rey 
nostre senyor, venint de la ciutat de Màlega, a 
hon se era consertada, en què havie LXIII naus 
entre canaques baixes y altres naus.

 59v Dimarts, a XIII. Festum sancte Margarite, feria-
tum. En aquest dia morí, quasi a les dotze ores 
de migdia, morí lo molt honorable mossèn  
Ramon Mercell de Camporrells, donzell, di-
putat per lo estament militar del General del 
principat de Cathalunya. Anima eius requiescat 
in pace.

Dimecres, a XIIIIo. En aquest dia, axí a les cinch 
hores de matí, aportaren a soterrar lo sobredit 
mossèn Ramon Mercell de Camporrells a Sanc-
ta Maria de la Mar, en la qual yglésia té la sepul-
tura. E aportaren lo cors pobres del Spital, e 
no·y hagué altres persones, e acomenaren-lo a 
una capella.

 60r Dilluns, a XVIIIIo. En aquest die arribà en la 
plaja de Barchinona Andria Doria, genovès, 
capità de la cesàrea y catòlica magestat ab XIII 
galeres.

Dimarts, a XX. En aquest dia fonch feta extra-
cció de deputat militar, en què fonch elet y ex-
tret mossèn Perot de Monredon.

Dimecres, a XXI. En aquest dia fonch prestat lo 
jurament per lo dit mossèn Perot de Monre-
don. En lo dit die fon fet lo compte de les die-
tes a mossèn Puigcerver, oïdor de comptes.

Dijous, a XXII. Festum beate Magdalenes, fe-
riatum.

 60v Diumenge, a XXV. Festum sanctorum Jacobi et 
Cucuphatis, feriatum.

Dilluns, a XXVI. Festum sancta Anne, feriatum.

Dimarts, a XXVII. En aquest dia, a la hora del 
migjorn, se embarchà la cesàrea, catòlica real 
magestat del emparador y rey nostre senyor en 
la plaja de mar de la present ciutat, ab la galera 
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[1529 ]capitana de Andria Doria, capità de sa ma-
gestat.

Dimecres, a XXVIII. En aquest dia la prefata ce-
sàrea y catòlica magestat, a les cinch hores de 
matí, partí de la dita plaja de la present ciutat ab 
la sua armada gran de XXXIIII galeres e LXIII 
naus, en les quals ne havie moltes de grosses, 
per fer son benaventurat viatge per coronar-se; 
partí ab molt bell temps. Nostre Senyor li do 
bon viatge. En aquest dia prestà lo jurament y 
homenatge acostumat lo magnífich micer Joan 
Sunyera, vici-canceller, en lo lloch de Matharó, 
en mans y poder de la cesàrea magestat del rey 
nostre senyor, del qual fonch testificat acte en 
poder de mossèn Pero García, secretari e per 
auctoritat real notari públich per tota la terra 
de la prefata magestat.

Dijous, a XXVIIIIo. Aquest dia per mossèn Hye-
rònim Margarit foren presentats als senyors de-
putats y en llur consistori sis libres appellats ra-
cionals de la present casa de la Deputació, del 
trienni qui començà en l’any M D XXIIII e finex 
en l’any mil D XXVII, essent deputats lo il·lustre 
y reverend senyor don Loýs de Cardona y con-
deputats seus. Dit die de XXVIIIIo, lo magnífich 
micer Joan Sunyer, vici-cancellerb, oý sentència 
de excomunicació publicada per micer Jaume 
Caragoçac, official y vicari, etcètera.

 61r Agost del any mil D XXVIIIIo

Diumenge, lo primer. Festum Vincula sancti 
Petri, feriatum.

 61v Dissapte, a VII. En aquest dia lo molt il·lustre y 
reverendíssimo senyor don Federich de Portu-
gal, bisbe de Sigüença, novament prove yt per 
la sacra, cesàrea y molt catòlica real magestat 
del emperador y rey nostre senyor del offici de 
loctinent general en lo principat de Cathalunya 
e comtats de Rosselló y Cerdanya, jurà en la 
Seu de la present ciutat de Barcelona, quasi a 
les cinch ores aprés migdia, en la forma que los 
altres loctinents generals han acostumat jurar.

Diumenge, a VIII. En aquest dia partí micer 
Joan Piquer, oÿdor ecclesiàstich, per anar a Sa-
nahuge, demanat per lo senyor bisbe de Urgell.

Dimarts, a X. Festum beati Laurencii, martiris, 
feriatum.

 62r Divendres, a XIII. En aquest dia tornà lo sobre-
dit micer Joan Piquer.

a. a continuació unes lletres ratllades.
b. a continuació ratllat prestà.
c. a continuació unes lletres ratllades.

Diumenge, a XV. Festum Assumpcionis Beate 
Marie.

 62v Dilluns, a XXIII. En aquest dia partí lo reverend 
miçer Solsona, diputat ecclesiàstich, per anar a 
Citges y Vilafranca.

Dimarts, a XXIIIIo. En aquest dia partí en Jordi 
Boffill per anar a la sobrecol·lecta de ponent, ab 
comissió e instruccions dels senyors deputats 
per portar los libres y diners que resten ender-
rer, fins per tota la terça que ha finit lo derrer 
de juny proppassat.

 63r Divendres, a XXVII. En aquest dia partí lo hono-
rable mossèn Carles Puigcerver, oÿdor de 
comptes militar, per anar a sa casa que té en la 
vila de Tremp.

Dissapta, a XXVIII. Festum beati Augustini, con-
fessoris, feriatum.

Diumenge, a XXVIIIIo. Decollacio sancti Joannis, 
feriatum. En aquest dia arribà una galera de 
Andria Dòria en la plaja de la present ciutat, e 
aportà un capità qui·s deya don Luís Sarmien-
to, qui anave tramès per ambaxador a la sere-
níssima emperatriz, ab letres del emperador y 
ab la capitulació de la pau concertada ab lo rey 
de França, etcètera.

Dilluns, a XXX. En aquest dia los senyors depu-
tats reberen letres de la cesàrea real magestat 
fetes en Gènova a XVIII del present, dant-los 
avís com a XII del dit y present mes de agost, ab 
la ajuda de Nostre Senyor Déu, arribaren a bon 
salvament ab tota la armada en la dita ciutat de 
Gènova, y que ha trobades les cosas de allà de 
manera que spera que succeyran a servici de 
Nostre Senyor y bé de la cristiandad. En aquest 
dia tornà lo reverent micer Francesch Solsona, 
diputat ecclesiàstich.

 63v Setembre del any mil D XXVIIIIoa

Dilluns, a VI. En aquest dia arribàb correu per 
ter ra tramès per lo emperador y rey nostre se-
nyor, passant per França, lo qual anave a la sere-
níssima imperatriz, ab letres del dit emperador 
ab la nova de la pau fermada entre lo dit senyor 
emperador e rey de França. E aquest dia mateix 
lo senyor don Federich de Portugal, loctinent 
general, trameté una letre havia rebuda de la ce-
sàrea magestat als senyors diputats, ab la qual lo 

a. en l’assentament corresponent a dijous, dia II, es llegeix rat-
llat En aquest dia partí lo reverend micer Francesch Sol-
sona, diputat, per anar a la sua rectoria de Premià; en l’assen-
tament corresponent a divendres, dia III, es llegeix ratllat En 
aquest dia tornà lo sobredit micer Solsona.
b. arribà interlineat.
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[1529 ] avisave de la dita pau fermada ab dit rey de 
França. E axí, los dits diputats, convidats per lo 
dit senyor loctinent general, anaren a la Seu, e 
feren gran professó per dins la Seu, e cantant Te 
Deum laudamus, etcètera. Aquest dia prestà lo 
jurament acostumat e oý sentència de excomu-
nicació lo magnífich micer Ffrancesc Monta-
ner, doctor, e novament elet y creat per la cesà-
rea, catòlica real magestat del emperador y rey 
nostre senyor en hu dels doctors del Real Con-
sell, ab son real privilegi datat en la present  
ciutat.

 64r Dimecres, a VIII. Festum Nativitatis Beate Vir-
ginis Marie, feriatum.

Dijous, a VIIIIo. En aquest dia partí lo reverent 
micer Solsona, deputat, per anar a la sua recto-
ria de Premià.

Divendres, a X. En aquest dia tornà lo sobredit 
micer Solsona.

 64v Dimarts, a XIIIIo. Festum Sancte Crucis, feria-
tum.

Dimecres, a XV. En aquest dia fonch publicada 
en la present ciutat y, segons se dix, per tota 
Cathalunya pau, aliança y confederació entre 
nostre Sanct Pare y la Yglésia Romana, la sacra, 
cesàrea y catòlica real magestat, reys de Angla-
terra y de Ongria, y lo il·lustríssimo y cathòlich 
rey de França. En aquest dia partí mossèn Joan 
Cerveró, oÿdor de comptes real, per anar a 
Tortosa, a casa sua.

 65r Dimarts, a XXI. Festum beati Mathie, apostoli et 
evangeliste, feriatum.

Divendres, a XXIIIIo. En aquest dia tornà en Jor-
di Boffill, sobrecullidor, de la sua sobrecol- 
lecta.

 65v Dilluns, a XXVII . Festum beatorum Cosme et De-
miani, non feriatum. En aquest dia partí lo reve-
rent micer Francesch Solsona per anar a la sua 
rectoria.

Dimecres, a XXVIIIIo. Festum beati archangeli 
Michaelis, feriatum.

Dijous, a XXX. Festum beati Hieronymi, fe-
riatum.

 66r Octubre del any mil D XXVIIIIo

Divendres, lo primer. En aquest dia tornà lo 
sobredit micer Francesch Solsona, diputat.

Dilluns, a IIIIo. Festum beati Francisci, feriatum.

Dimarts, a V. En aquest dia partí lo reverent mi-
cer Francesch Solsona, diputat, per anar a la sua 
rectoria.

 66v Dissapte, a VIIIIo. En aquest dia tornà lo reve-
rent micer Solsona, diputat.

Dimarts, a XII. En aquest dia partí lo reverend 
mossèn Joan Piquer, oÿdor de comptes ecclesi-
àstich, per anar a la Seu de Urgell, a sa casa.

 67r Dilluns, a XVIII. Festum beati Luce, evangeliste, 
feriatum.

 67v Dissapte, a XXIII. Festum Translacionis beate 
Eulalie, feriatum.

 68r Dimecres, a XXVII. En aquest dia, per los lochs 
acostumats de la present ciutat de Barcelona, 
ab so de sis trompetes, micer Miquel Spital, 
doctor qui era del Real Consell y stave pres per 
sos demèrits en los càrcers reals de la present 
ciutat de Barcelona, per quant per defensant-se 
ell, allegà corona, fonch feta conclusió en la 
Real Audiència, e fonch publicat per inàbil, et-
cètera. De la present jornada fins a XXVI de ju-
lioll pasat, fonch fet lo compte al dit micer- 
< a > Spitala per la dita terça que era jussà, y 
fonch fet lo compte per desliberació feta per los 
deputats a VII de octubre, any M D XXXIII, de L 
lliures, sousb, a IIII de nohembre any dit. De la 
present jornada fins a XXII de noembre, és estat 
fet lo compte a miser Miquell Joan Pastor, per 
XXVII dies de la prorata li eren deguts fins lo die 
abans jurà miser Pere Clariana y de Seva del 
Real Concel, qui és entrat en loch del dit miser 
Pastor.

Dijous, a XXVIII. Festum beatorum Symonis et 
Jude, apostolorum, feriatum.

 68v Nohembre del any mil D XXVIIIIo

Dilluns, lo primer. Festum Omnium Sancto-
rum, feriatum.

Dijous, a IIIIo. En aquest dia los honorables 
mossèn Bertran Dezvalls, del offici de racional, 
en companyia de mossèn Joan Canyelles, nota-
ri ajudant de la scrivania major de la Deputa - 
ció, ab comissió e instruccions dels senyors di-
putats, partiren de Barcelona per anar a visitar 
les taules de les entrades y exides y bolles no 
arrendades de tota la sobrecol·lecta de llevant.

Dissapte, a VI. Festum beati Severii, pontifficis, 
feriatum.

a. a continuació unes lletres ratllades.
b. sense indicació de sous.
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[1530 ] 69r Dimarts, a VIIIIo. En aquest dia los honorables 
mossèn Joan Solsona, notari, ajudant ordinari 
de la scrivania major de la Deputació, en com-
panyia de Barthomeu Mensa, notari, com a ju-
rat del honorable mossèn Barthomeu Ferrer, 
scrivà major, etcètera, ab comissió e instruc-
cions del senyors diputats, partiren de Barce-
lona per anar a visitar les taules de les entrades y 
exides, etcètera, de sobrecol·lecta de ponent, 
etcètera.

Dijous, a XI. Festum beati Martini, ex consuetu-
dine Regie Audiencie, feriatum.

 70r Dilluns, a XXII. És estat pagat miser Pastor del 
Real Concel, fins a dita jornada y fet lo compte.

Dimarts, a XXIII. En aquest die lo molt honora-
ble micer Perot de Clariana y de Seva, donzell y 
doctor en quiscun dret, prove yt per lo il·lustre 
e molt reverend senyor don Federich de Portu-
gal, bisbe de Sigüensa, loctinent general de la 
real magestat en Cathalunya, per comissió real 
e special, de hu loch del Real Consell de Catha-
lunya en loch de micer Miquel Joan Pastor, ab-
sent, promogut en regent la Cancelleria, prestà 
lo jurament acostumat en poder del magnífich 
micer Ffrancesch Franch, regent la Cancelleria, 
e prestà lo homenatge en poder del dit regent. 
E no-res-menys oýa sentència de excomunica-
ció y mès en possessió y exercici del dit offici, 
de què és stat testificat acte per lo venerable mi-
cer [...]b.

 70v Dijous, a XXV. Festum beate Catherine, marti-
ris, feriatum.

Diumenge, a XXVIII. En aquest dia arribà cor-
reu de la cort de Castella, lo qual anave a la cort 
del emperador y rey nostre senyor, e portà nova 
com la sereníssima emperatriz, reyna y senyora 
nostra, ac ... del present, a les vuyt hores de 
matí, parí hun fill.

Dimarts, a XXX. Festum beati Andree, apostoli, 
feriatum. En aquest dia fonch feta en la casa de 
la ciutat extracció de consellers nous per lo any 
següent, e foren elegits los honorables mossèn 
Luís Gibert, conseller en cap, mossènd... Sanct-
climent, senyor del Mas, conseller segon, mos-
sène ... Soler, conseller terç, mossèn Johan Ri-
bes, mercader, conseller quart, e mossèn Johan 
Vilar, notari de Barcelona e conseller quint, et-
cètera.

a. a continuació ratllat de.
b. text incomplet per ésser retallat el foli pel seu marge inferior.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 11 mms.
d. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.
e. a continuació un espai en blanc d’uns 13 mms.
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 71r Dezembre del any mil D XXVIIIIo

Dilluns, a VI. Et festum beati Nicholai, episcopi.

 71v Dimecres, a VIII. Festum Concepcionis Beate 
Marie, feriatum.

 72r Dilluns, a XIII. Festum beate Lucie, feriatum.

Divendres, a XVII. En aquest dia tornaren los 
honorables mossèn Bertran Dezvalls e mossèn 
Johan Canyelles de la anada havian feta, ab co-
missió e instruccions dels senyors deputats, per 
visitar les taules de la sobrecol·lecta de llevant.

 72v Dimarts, a XXI. Festum beati Thome, apostoli, fe-
riatum.

Dimecres, a XXII. En aquest dia tornà lo hono-
rable mossèn Carles Puigcerver, oÿdor de 
comptes del stament militar.

Divendres, a XXIIIIo. En aquest dia arribaren e 
tornaren en la present ciutat lo honorable mos-
sèn Joan Solsona e mossèn Barthomeu Mensa, 
notari, de la anada havien feta a la sobrecollecta 
de ponent.

 73r Dissapte, a XXV. Nativitatis Domini Nostri Re-
demptoris Jhesuchristi, feriatum.

Diumenge, a XXVI. Festum sancti Stephani, 
apostoli et martiris.

Dilluns, a XXVII. Festum sancti Joannis, fe-
riatum.

Dimarts, a XXVIII. Festum Sanctorum Innocen-
cium, feriatum.

 73v Janer del any mil D XXX

Dissapte, lo primer. Ista die fuit celebratum fes-
tum Circuncisionis Domini.

Dimarç, a IIII. En aquest die lo honorable en 
Jordi Bofill comparegué en consistori y dema-
nà licència per anar a la sua sobrecol·lecta, y dix 
partiria lo endemà de la festa dels reys.

Dimecres, a V. Festum Ephifanie Domini Nostri 
Jesucristi, feriatum.

 74v Dilluns, a XVII. Festum beati Anthoni, feriatum.

 75r Dijous, a XX. Festum sancti Sabestiani, martiris, 
feriatum.

Dissapte, a XXII. Festum sancti Vincencii, fe-
riatum.
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[1530 ]  75v Dimarç, a XXV. Festum Conversionis beati Pauli, 
feriatum.

Dimecres, a XXVI. En aquest dia lo molt hono-
rable micer Francesch Çavila, doctor en quis-
cun dret, prove yt per lo il·lustre y reverendíssi-
mo senyor don Federich de Portugal, bisbe de 
Sigüença, loctinent general de la real magestat 
en lo principat de Cathalunya, per comissió real 
y special, de hun loch del Real Consell de Cat-
halunya en loch de micer Spital, remogut e pri-
vat del dit lloc de Rota per ses culpes y demè-
rits, prestà lo jurament acostumat en poder del 
magnífich micer Francesch Franch, regent la 
cancellaria, ea prestà lo homenatge en poder 
del dit regent. E no-res-menys oý sentència de 
excomunicació, dels quals jurament e home-
natge ne testifficà acte lo venerable mossèn 
Gonçalbo de la Cambra, scrivà de manament, 
lo mateix dia. En aquest dia fonch fet lo comp-
te a micer Banet Franch, regent, fins a XVIII de 
marçs, dit any, que antrà l’Audiència del gover-
nador y micer Salaverdeny per asesor, per LXXXI 
lliures, VIII sous.

Dijous, a XXVII. En aquest dia fins a 14 de març, 
1530, que hisqué lo loctinent de Catalunya, 
fonch fet compte [a] don Joan de Cardona, 
canceller per LXII lliures, X sous.

Divendres, a XXVIII. Aquest die se publicà en la 
present ciutat, ab crida real, pau, liança y confe-
deració perpètua entre lo nostre Sanct Pare Cli-
ment y lo emperador y rey nostre senyor, duch 
de Milà, senyoria de Gènova, comuna de Venè-
cia, Pisa, Sena y altres senyories de Ytàlia, ex-
cepto Florença. Placià a Nostre Senyor sia bona 
y durable per molts anys. E no-res-menys lo die 
matex fonch elet en advocat del General per lo 
restant temps del corrent trienni lo molt hono-
rable micer Francesch Romeu, doctor en leys, 
ciutadà de Barcelona, lo qual prestà lo jura-
ment acostumat dit die.

Dissapte, a XXVIIIIo. En aquest die pres posses-
sió lo il·lustre y reverendíssimo don Loýs de 
Cardona, per la gràcia de Déu bisbe de Barchi-
nona, e o, per ell, lo venerable mossèn Antoni 
Joan Tord, àlias Fiella, abbat.

Diumenge, a XXX. Aquest die entrà lo dit se-
nyor bisbe en la present ciutatb venint de una 
tor ra, acompanyat del spectable don Pedro de 
Cardona, governador de Cathalunya, germà 
seu, dels deputats y consellers de Barchinona yc 
molta altra gent de cavall. E fonch reebut ab 

a. e interlineat.
b. a continuació ratllat acom.
c. y ... cavall interlineat.

professó solemne de la Seu al portal o volta de 
la plaça Nova, y de aquí entrà ab dita professó 
en la dita Seu. Nostre Senyor lo fassa viure al 
seu sanct servey.

Dilluns, a XXXI. En aquest die arribà Jordi Bo-
fill, sobrecullidor, de la sua sobrecol·lecta.

 76r Febrer del any mil D XXX

Dimarç, lo primer de febrer. Aquest die torna-
ren Nicholau Guiu y Joanot Sperça de la col-
lecta dels çafrans.

Dimecres, a II de dit. Festum Purificacionis 
Beate Marie.

Divendres, a IIII. Aquest die tornà micer Joan 
Piquer, oÿdor de comptes, venint de sa casa.

Dissapte, a V. Festum beate Agathe, virginis et 
martiris, licet non est feriatum. Aquest dia tornà 
mossèn Joan Cerveró, oÿdor real, venint de sa 
casa.

Diumenge, a VI. En aquest dia lo il·lustre y re-
verendíssimo senyor dona Loýs de Cardona, 
bisbe de Barchinona, fonch consegrat en la Seu 
de Barchinona, en hun cadafal que era stat fet 
sobre les scales de sancta Euliàlia, devant lo al-
tar major, la qual consegració feren lo il·lustre y 
reverendíssimo senyor don Federich de Portu-
gal, bisbe de Sigüença, qui féu l’offici divinal, 
lo reverendíssimo don Pere, bisbe de Vich, y lo 
reverendíssimo archabisbe Miralles. E fonch 
feta ab gran solemnitat y serimònia. Foren-hi 
tots los principals, axí de ecclesiàstichs com de 
laycs, qui·s trobaren presents en la ciutat e  
molta gent, axí hòmens com dones. Nostre Se-
nyor Déu ne sie servit y faça aquell per regir las 
ovelles que li són comanades.

 76v Dissapte, a XII. Festum beate Eulalie, virginis et 
martiris, feriatum.

 77r Diumenge, a XIII. Fonch fet compte a mossèn 
Johan Cerveró per totes les sues absències, ço 
és, per lo primer any, trente dies, del segon any 
no deu res, del terçer any deu hu mes y mig, y 
per tot ha pagat a la taula de la ciutat: XXXIIII 
lliures, VII sous, a XXII de maig, 1531. En 
aquest dia partí lo honorable mossèn Joan Cer-
veró, oÿdor de comptes, per a la ciutat de  
Tortosa.

 77v Dijous, a XXIIII. Festum beati Mathei, apostoli, 
feriatum.

a. a continuació ratllat e.
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[1530 ] 78v Març del any mil D XXX

Dimarts, lo primer de març. En aquest dia fó-
rem Carnestoltes.

 79r Dilluns, a VII. En aquest dia lo il·lustre y reve-
rendíssimo senyor don Federich de Portugal, 
bisbe de Cigüença e loctinent general, usant de 
la licència atorgada a sa senyoria per la cesàrea 
real magestat de quatre mesos per poder anar a 
visitar ses terres e bisbat, partí de la present ciu-
tat de Barcelona ab presupòsit, segons se diu, 
de tornar en aquells. En aquest dia lo magní-
fich micer Steve Salaverdenya, doctor en cas-
cun dret, pres per assessor del spectable senyor 
governador de Cathalunya, prestà lo sagrament 
y homenatge acostumat en poder del senyor 
governador.

Dimarts, a VIII. En aquest dia lo contrascrit alt, 
micer Steve Salaverdenya, assessor del senyor 
governador de Cathalunya, oý sentència de ex-
comunicació, etcètera, del honorable official 
del reverendíssimo senyor bisbe de Barcelona.

Divendres, a XI. En aquest dia fonch porrogat 
per los senyors diputats lo concistori de la pre-
sent casa de la Diputació per a VI del mes de 
maig, primer per a la vila de Vilafranca de Pene-
dès, havent-hi bona sanitat; y, no havent-hi 
bona sanitat, per a Manresa; e, no havent-hi 
bona sanitat, per a Vich; e, no havent-hi bona 
sanitat, per a Cervera. E si cars serà que en nin-
guna de les dites parts no haurà bona sanitat, 
ço que Déu no vulla, no hagen ajustar y con-
gregar en Sanct Andreu de Palomars, ve ynat 
de Vilapassina, a hont deliberaran lo fahedor.

Dissapte, a XII. Festum sancti Gregorii, fe-
riatum.

 79v Dilluns, a XIIII. En aquest die hisquéa del pre-
sent Principat, per a visitar sa casa en Sigüensa, 
en lo regne de Castella, lo il·lustre y reverendís-
simo senyor don Federich de Portugal, bisbe 
de Sigüensa, loctinent general en lo present 
Prinsipat, ab licència de sa magestat, e hisqué 
del present Prinsipat.

Dimarts, a XV. En aquest dia partí lo molt ho-
norable mossèn Joan Jordà, diputat, per anar a 
Tortosa.

Dimecres, a XVI. En aquest dia partí lo molt ho-
norable mossèn Carles Puigcerver, oÿdor de 
comptes, per anar a sa terra.

a. hisqué ... Prinsipat interlineat, damunt de se’n anà 
ratllat.

 80r Dissapte, a XVIIII. En aquest dia lo molt hono-
rable mossèn Perot de Monredon, donzell, de-
putat per lo stament militar, havent-ne comis-
sió dels altres diputats e oÿdors de comptes, 
com appar a XI del present, acomenà lo dit of-
fici de hu delsa guardes dels drets de les entra-
des y exides en la taula de Barcelona, vacant per 
mort d’en Joanot Scanelles a n’Enthoni Roca, 
notari, etcètera, ab lo salari, etcètera, com appar 
en lo libre de Deliberacions dit dia. En aquest 
dia comensà tenir Audiència lo senyor governa-
dor. És fet compte a dit micer Salverdenya fins 
a II de setembre, dit any, per CC XXXXIII lliures, 
XIIIIo sous, II. A XXVIIIIo de maig, M D XXXVI 
fonch fet lo compte a micer Franch, quòndam, 
regent, de XXVII de jener, M D XXX, fins a XVIIIIo 
de marçs, dit any, a raó de L lliures, sousb, de 
LXXVII lliures, XVc sous, VId.

 80v Divendres, a XXV. Festum Anunciacionis Beatis-
sime Virginis Marie, feriatum.

Diumenge, a XXVII. En aquest dia lo honorable 
mossèn Perot de Monrodon, donzell, per lo 
deputat militar, havent-ne comissió dels altres 
condeputats seus e oÿdors de comptes, vehent 
que n’Anthoni Garganter, altre dels credençers 
de la bolla de plom y segell de cera, stave impe-
dit a causa de la sua, e no tenia disposició per a 
servir lo dit offici, acomenà aquell a n’en Fran-
cesch Genovès, mercader, ciutadà de Barcelo-
na, al qual prometé que ell lo faria star content 
per part del dit Garganter o del General, etcè-
tera, com appar ene lo libre Deliberacions dit 
dia. És fet compte a Ffrancesch Genovès per la 
terca abril, maig, juny, que ha servit per en 
Garganter, y encare que haf servit més de la 
tercag, y de tot li és fet compte fins a XVIIIIo de 
juliol, monte lo compte: XVII lliures, V sous, II.

 81r Abril del any mil D XXX

Dilluns, a IIII. Festum beati Ambrossi, doctoris, 
feriatum.

 82r Diumenge, a XVII. Festum Pasce Resurreccionis 
Domini Nostri Jesucristi. En aquest dia moríh en 

a. a continuació unes lletres ratllades.
b. sense indicació de sous.
c. a continuació ratllat I.
d. en l’assentament corresponent a dijous, dia XXIIII, es llegeix 
ratllat En aquest die se’n anà per a visitar sa casa en Sigüen-
sa, en lo regne de Castella, lo il·lustre y reverendíssimo se-
nyor don Federich de Portugal, bisbe de Sigüença, loctinent 
general del present Principat; se partí ab licència de sa ma-
gestat. Amb l’anotació: És estat erat, ydeo cancel·lat.
e. a continuació unes lletres ratllades; a continuació repetit 
en.
f. a continuació unes lletres ratllades.
g. a continuació una línia ratllada.
h. a continuació ratllat mossèn.
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[1530 ] Pere Sanç, spasera, hu dels guardes dels drets 
de les entrades y exides del General en la taula 
de Barcelona, cuius anima in pace requiescat.

 82v Dimecres, a XX. En aquest dia entrà en lo regi-
ment del offici de guarda en la bolla de Barchi-
nona en Matheu Montaner per mort d’en Sans, 
per manament de mossèn Perot de Mont-ro-
don, deputat militar, havent-ne comissió dels 
altres.

Dissapte, a XXIII. Festum beati Georgii, feria-
tum. En aquest dia morí lo honorable na Steve 
Palomeres, regent los comptes del General y 
casa de la Deputació, cuius anima requiescat in 
pace. És cert que morí a XXII del present y és 
stat error de posar-lo a XXIII.

Diumenge, a XXIIIIo. E aquest dia morí micer 
Vicens Gibert, quòndam, doctor del Real Con-
sell, segons certificació ne cobraren de mossèn 
Pere Joan, regent la prothonotaria. És fet 
compte alsb ereus de dit micer Gibert dins lo 
present dia [...], XXXXVIII lliures, XVIII sous [...], 
17 de febrer, 1531.

 83r Dilluns, a XXV. Festum beati Marchi, apostoli et 
evangeliste, feriatum.

 83v Maig del any mil D XXX

Diumenge, lo primer. Festum beatorum aposto-
lorum Felipi et Jacobi, feriatum.

Divendres, a VI. En aquest dia, que és lo ter-
mini de la porrogació feta de la mutació del 
concistori per a Vilafranca de Penedès, Man-
resa, Vich o Cervera, etcètera, per causa de la 
peste que és en la ciutat de Barcelona, foren 
presents en la present ciutat de Manresa, per 
haver-hi bona sanitat, los reverent e magnífichs 
senyors micer Francesch Solsona, canonge de 
Barcelona, diputat ecclesiàstich, mossèn Perot 
de Monredon, diputat militar, mossèn Joan Pi-
quer, prior de Orguenyà, oÿdor ecclesiàstich, e 
mossèn Carles Puigcerver, oÿdor militar, en 
Miquel Colunya, pare, e Rafel Colunya son fill, 
e Barthomeu Conill, porters, e Bernat Canale-
tes, notari e ajudant de mossèn Barthomeu Fe-
rrer, scrivà major. E encara que diga alt que fo-
ren presents los sobredits en la ciutat de 
Manresa, per no ésser aquella hora tots los de-
putats y altres officials del concistori junts en la 
dita ciutat, per star més a pler, foren aposentats 
tots quatre en la casa d’en Gorvins, qui stà fora 
la dita ciutat, al cap del pont de les Cudines, al 
costat de la yglésia de Sancta Lúcia. E los por-

a. a continuació ratllat ab.
b. a continuació ratllat dits.

ters e notari foren aposentats en altres cases del 
raval de dita [ciutat] [...]a.

 84r Diumenge, a VIII. Festum Aparicionis beati 
Michaelis, archangeli, feriatum.

Dimecres, a XI. En aquest dia morí lo magní-
fich micer Joan Andreu Riquer, quòndam, jut-
ge de cort, com consta per certificació feta per 
mossèn Pere Joan, regent la prothonotaria.

 84v Dimecres, a XVIII. En aquest dia arribà mossèn 
Joan Jordà Mitjà, diputat real, en la ciutat de 
Manresa, dich en la casa d’en Gorvins, hont 
fonch aposentat. En aquest mateix dia arriba-
ren mossèn Hierònim Margarit, racional y te-
nint les claus del arxiu del General, e mossèn 
Gaspar Amat, exactor dels deutes de aquell, los 
quals no entraren en ciutat, e foren aposentats 
en casa d’en Noves, sabater, al cap del pont de 
Sobre-roca, etcètera, e aprés los sobredits en-
traren en ciutat.

 85r Dijous, a XVIIIIo. Festum beati Yvonis, feriatum. 
En aquest dia los sobredits tres diputats e 
oÿdors de comptes ecclesiàstich y militarb, en-
cara que fos feriat, per les coses concorrien al 
General, començaren a tenir concistori en la 
sglésia de Sancta Lúcia, que és al costat de la 
casa e hostal d’en Gorvis, a hont se eren apo-
sentats, etcètera.

 85v Dimecres, a XXV. En aquest dia arribà mossèn 
Joan Cerveró, hoÿdor del estament reyal.

Dijous, a XXVI. Festum Assencionis.

 86r Juny del any mil D XXX

Dimecres, lo primer. En aquest dia lo honora-
ble mossèn Jaume Piquer, balle de Orguenyà, 
fonch prove yt del offici de regent los comptes 
del General y casa de la Deputació, per mort 
del honorable n’Esteve Palomeres, últim posse 
ydor de aquell, com appar en libre de Delibera-
cions dit dia. En aquest dia morí micer Fran-
cesch Franch, quòndam, doctor, regent la Can-
celleria, en lo Castellnou de la vegueria de 
Moyà, segons consta per certificació fete de mà 
de mossèn Pere Joan, regent la protonotaria.

Dijous, a II. A XXVIIIIo de maig, any M D XXXVI, 
fonch fet lo compte a dit micer Franch de  
XVIIIIo de marcs, M D XXX, fins al primer de juny 
inclusive, a raó de CCCC lliures, sousc, per any, 
LXXXIII lliures, VI sous, X.

a. text incomplet per ésser retallat el foli pel seu marge inferior.
b. a continuació ratllat es.
c. sense indicació de sous.
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[1530 ]Dissapte, a IIII. En aquest dia arribà lo molt ho-
norable micer Francesch Romeu, altre dels as-
sessors del General, en la ciutat de Manresa.

Diumenge, a V. Festum Pantecostes, feriatum.

 86v Dijous, a VIIIIo. En aquest dia morí n’Anthoni 
Garganter, altre dels credencers de la bolla en 
la taula de Barcelona, cuius anima requiescat in 
paçe. És fet lo compte a dit Garganter per dos 
mesos y nou dias ha [...] X lliures, X sous, X, ha 
XXVIIIIo de març, 1531.

Dissapte, a XI. Festum sancti Bernabe, feriatum. 
En aquest dia morí lo honorable mossèn Bart-
homeu Ferrer Cavaller, scrivà major del Gene-
ral e casa de la Deputació. Anima eius requies-
cat in pace.

Diumenge, a XII. Festum Trinitatis.

 87r Dimarts, a XIIIIo. En aquest dia fonch prove yt 
en Jaume Joan Solsona del hu dels officis de 
guarda dels drets de les entrades y exides en la 
taula de Barcelona, vaccant per mort d’en Joa-
not Scanelles.

Dijous, a XVI. Festum Corporis Christi, feria-
tum.

Divendres, a XVII. En aquest dia lo magnífich 
micer Steve Salaverdenya, doctor en cascun 
dret y assessor del molt spectable senyor gover-
nador, essent present en la ciutat de Manresa y 
davant lo portal vulgarment dit de Sobre-roca, 
prestà lo jurament acostumat prestar per los al-
tres assessors y officials reals, etcètera.

 87v Dimarts, a XXI. En aquest dia fonch prove yt en 
Joan Damià Guilla, mercader de la Seu de Ur-
gell, del offici del altre dels credencers en la 
taula de la ciutat de Barcelona. E lo mateix dia 
prestà lo sagrament y homenatge acostumats 
en poder de Bartomeu Conill, porter, etcètera. 
És fet lo compte a dit Guila per 3 mesos, 10 
dies, a XII lliures, V sous, V, a X de març, 1521.

Divendres, a XXIIIIo. Festum sancti Joannis Bap-
tiste, apostoli, et feriatum.

 88r Dimecres, a XXVIIIIo. Festum sanctorum Petri et 
Pauli, feriatum.

 88v Juliol del any mil D XXX

Diumenge, a III. En aquest dia partí de la pre-
sent ciutat de Manresa per anar a les sponsalles 
de son nebot, mossèn Perot de Monrodon, de-
putat militar.

Dimarts, a V. En aquest dia tornà lo damuntdit 
mossèn Perot de Monrodon. És-li fet lo  
compte de dita absència que monte XIIIIo sous, 
VIII.

 89v Dimecres, a XIII. Festum beate Margarite, feria-
tum.

Dissapte, a XVI. En aquest dia lo honorable 
mossèn Joan Cerveró, oÿdor de comptes del 
stament militar, demanà licència, la qual li con-
sentiren, com appar en lo libre de Deliberaci-
ons dit dia.

 90r Dimarts, a XVIIIIo. Fins en aquest dia ha servit 
en Francesch Genovès, mercader, lo offici de 
n’Anthoni Garganter, hu dels credencers de la 
taula de la bolla de Barcelona, segons relació de 
les guardes de la dita bolla.

Dimecres, a XX. En aquest dia, per lo honorable 
mossèn Miquel de Gualbes, procurador del 
molt magnífich micer Federich Honorat de 
Gualbes, segons de la sua procura consta per 
acte públich testifficat per lo discret n’Anthoni 
Anglès, notari de Barcelona, en la parròquia de 
Sobirats e de Sanct Sadorní, a XV del mes de 
juliol, any present 1530, fonch presentat lo pri-
vilegi, atorgat per la cesàrea real magestat al dit 
micer Federich de Gualbes, del offici de conr-
regent la Cancelleria, ensemps ab lo molt mag-
nífich micer Francesch Quintana, en lo present 
principat de Cathalunya e comtats de Rosselló 
y Cerdanya, lo qual fonch dat en la ciutat de 
Bolunya, a XXIII del mes de dezembre del any 
mil D XXVIIIIo.

Dijous, a XXI. En aquest dia los senyors depu-
tats e oÿdors de comptes, volents proceyr a la 
elecció dels esdevenidors deputats e oÿdors de 
comptes per lo trienni venidor, juxta forma del 
capítol de Cort, etcètera, anomenaren nou tes-
timonis, ço és, tres de quiscun stament, los 
quals trameteren a pregar, per los porters de la 
Deputació, que per a demà, dia de la bene yta 
Magdalena, fossen a la sglésia de Sanct Miquel, 
etcètera, vide in libro Extraccionum.

Divendres, a XXII. Festum beate Magdalenes, fe-
riatum. E fonch feta la extracció dels deputats 
e oÿdors de comptes en la ciutat de Manresa, 
dins la yglésia de Sanct Miquel, per lo trienni 
següent, que començarà lo primer dia del mes 
de agost propvinent del any 1530, los quals, ab 
la deguda y acostumada solemnitat segons for-
ma dels capítols de Cort, foren trets y elegits 
los següents: per deputat ecclesiàstich, mossèn 
Francesch Oliver, canonge e prior de la Seu de 
Tortosa; per diputat militar, mossèn Francí 
Joan de Orís, donzell, en la vegueria de Vich 
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[1530 ] domiciliat; per deputat real, mossèn Pere Joan 
de Sanctcliment, ciutadà de Barcelona; per 
oÿdor de comptes ecclesiàstich, mossèn Pere 
Ciurana, canonge de Urgell; per oÿdor militar, 
mossèn Galceran Meca, donzell, en la vegueria 
de Barcelona domiciliat; per oÿdor real, mos-
sèn Joan Rasador, de Torroella de Mongrí.

Dissapte, a XXIII. En aquest dia fonch porrogat 
lo concistori per a la vila y monestir de Sanct 
Cugat de Vallès, com appar en lo libre de Deli-
beracions dit dia. En aquest dia fonch prove yt 
mossèn Pere Perera de scrivà mejor del Gene-
ral. En aquest dia partiren los reverent y magní-
fichs micer Francesch Solsona e mossèn Joan 
Jordà, diputats per lo stament ecclesiàstich y 
real, per anar-se’n a ses cases. E, axí mateix, los 
magnífichs mossèn Joan Piquer e mossèn Car-
les Puigcerver, oÿdors de comptes ecclesiàstich 
y militar per anar-se’n a llurs cases. E, axí ma-
teix, lo magnifich mossèn Joan Cerveró. E lo 
mateix dia fonch scrit als sobredits deputats e 
oÿdors de comptes; e les letres los foren trame-
ses per pehons e no per los porters, como era 

acostumat, e assò per ésser la temporada tal  
per la terra, etcètera. Fonch fet compte al  
dit Perera del dia present fins al derrer de octu-
bre inclusive, que són III mesos, VIII dies 
per LIIIIo lliures, XIII sous, a XII de dehembre, 
1530.

 90v Dilluns, a XXV. Festum sanctorum Jacobi et Cu-
cuphatis, feriatum.

Dimarts, a XXVI. Festum sancte Anne, feriatum.

Dijous, a XXVIII. En aquest dia aportaren mos-
sèn Perot de Monrodon, deputata militar, 
mort, de Tarrassa, lo qual fonch encontrat en 
Manresa e morí en Tarrassa; han-lo soterrat en 
la sglésia de sanct Jaume de Barcelona.

Divendres, a XXVIIIIo. En aquest dia dexà de 
regí l’ofici de guarda en Matheu Montaner 
per mort d’en Sanç, per ço que de aquell 
fonch provehit en juliol, qui aprés prengué 
possessió.

a. deputat militar interlineat.
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[1530 ]1530-1533
DIETARI NÚMERO 15

Folis 1r-98r

governador per infirmitat de miçer Steve Sal-
verdenya y servir que fins entrà lo senyor locti-
nent; y ha haver sobre lo seu salari ordinari,  
X lliures, XIIIIo sous, VI. Era-li fet compte per 
error a XIII lliures, XIII sous; ha de restituir 
II lliures, XVIII sous, VI.

 4r Dijous, a VIII. Festum Nativitatis gloriosissime 
Virginis Marie.

Disapte, a X. Tornà lo il·lustre reverendíssimo 
senyor don Federich de Portugal, bisbe de Si-
güensa, loctinent general del present Prinsipat, 
de visitar sa casa en Sigüensa, en lo regne de 
Castella, ha hon era anat ab licèncie de sa ma-
gestat.

 4v Dimecres, XIIII. Festum Sancte Crucis, feria -
tum. En aquest die jurà en la vila de Tàrega mis-
ser Federich Honorat de Gualbes, proveït de re-
gent per mort de misser Ffrancesch Franch, 
quòndam, segons sertifica(ció) fetaa per en 
Ffrancesch Garau Fogasot, escrivà de mana-
ment de sa magestat y notari públic de Barce-
lona, lo qual jurament està continuat en la Real 
Cancellarie. És estat expedit lo compte perb 
XXXXIII dies, per a fins a XXVI de octubre de ditc 
any inclusive; és LXVI lliures, XII sous, VI diners.

 5r Dimarts, a XX. En aquest dia arribà en la present 
ciutat de Barcelona lo il·lustre senyor y reve-
rendíssimo senyor don Phederich de Portugal, 
bisbe de Cigüença, loctinent general de la sa-
cra, catòlica real magestat, que era dimarts, a 
vuyt ores de nit, de dit dia e any.

Dimecres, a XXI. Festum beati Mathei, apostoli et 
evangeliste. En aquest dia partí Karles Johan de 
Bonpàs per anar a la partida de ponent, par a 
penre de sagrament y homenatge tots e sengles 

a. a continuació dues lletres ratllades.
b. a continuació ratllat XXXX.
c. a continuació una paraula ratllada.

 1r Agost, any mil D XXX

Dilluns, lo primer. Festum Vincula sancty Petri. 
En aquest dia juraren mossèn Francesch Oli - 
ver, canonge e prior de Tortosaa, mossèn Fran-
cesch Johan de Orís, donzell, mossèn Pere Jo-
han de Sentcliment, diputats; mossèn Pere 
Ciurana, canonge de Urgell, mossèn Johan Ra-
sador, oÿdors. En aquest matex dia jurà micer 
Francesch Solsona, canonge de Barchinona, 
advocat del General, y fon-y present micer Ber-
nat Vilana, altre dels advocats.

Dimarts, a II. En aquest dia fon feta prorroga-
ció del present concistori per a XVII del mes de 
setembre primervinent.

 1v Dimecres, a X. Festum beati Laurencii, marti-
ris, feriatum.

 2r Dilluns, a XV. Festum Asumpcionis Domine Vir-
ginis Marie, feriatum. En aquest matex dia jurà 
lo molt honorable mossèn Galceran Mecha, 
donzell, oÿdor de comtes per lo estament mili-
tar, en poder de mossèn Pere Johan de Santcli-
ment, diputat, havent comissió de penre dit ju-
rament per absència dels senyors diputats y 
conoÿdor seu.

 2v Dimecres, a XXIIII. Festum beati Bartholomei, 
apostoli, feriatum.

 3r Diumenge, a XXVIII. Festum beaty Augustiny, 
feriatum.

Dilluns, a XXVIIIIo. Decolacio sancti Johannis, fe-
riatum.

 3v Setembre, any mil D XXX

Disapte, a III. En aquest dia jurà miçer Dalmau; 
jurà miçer Hierònim Dalmau com assessor del 

a. a continuació ratllat M.
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[1530 ] debitoris del General, que dins lo termini li·s 
fos dat per aquell pagarian lo que deurian al Ge-
neral, o se presentarian davant los senyors de 
diputats, consistorialment, y de allí no·s parti-
rian sens licència demanada y obtenguda. E per 
la matexa rahó partí, dit dia, Anthoni Vilalta, 
tots porters reals, e en Berthomeu Conill, por-
ter de la Diputació.

Divenres, XXIII. Festum beate Tecle, feriatum.

 5v Dijous, a XXVIIIIo. Festum beati Michaelis, fe-
riatum.

Divenres, a XXX. Festum beaty Jeronimi, fe-
riatum.

 6r Octubre, any mil D XXX

Dilluns, a III. En aquest dia lo molt honorable 
micer Miquel Terça, doctor en cascun dret, per 
lo il·lustre y reverendíssimo senyor don Fede-
rich de Portogal, bisbe de Sigüença, loctinent 
general de la cesàrea real magestat en lo princi-
pat de Cathalunya, fonch prove yt del offici de 
advocat de pobres com havent-ne comissió real 
y special, lo qual offici ha vagat per promoció 
de micer Pere Onofre Font en jutge de la Real 
Cort. En aquest dia lo molt honorable micer 
Pere Onofre Fonta, doctor en cascun dret, pro-
vehit per lo il·lustre y reverendíssimo senyor 
don Federich de Portugal, bisbe de Sigüença, 
loctinent general de la real magestat en lo prin-
cipat de Catalunya, per comissió real y special 
de altre dels jutges de cort, en lo loch de micer 
Ffrancesch Ça [...], qui és stat promogut en 
l’offici de hu dels doctors de la Rota y Consell 
Real, oý sentència de excomunicaciób a ell pro-
mulgada per lo official ecclesiàstich del i[l-
lustre] y reverendíssimo senyor bisbe de Barce-
lona, per observança del jurament per ell ja 
prestat, de la qual sentència de vet és stada feta 
certificació per Joanot Garcia, notari y scrivà de 
la cort del dit official real.

 6v Disapte, a VIII. En aquest dia lo sobredit micer 
Miquel Terça, prove yt del offici de advocat de 
pobres per lo dit il·lustre y reverendíssimo se-
nyor loctinent general, prestà lo jurament acos-
tumat prestar, en poder del magnífich micer 
Federich Honorat de Gualbes, regent la Can-
cellaria. E de la prestació del dit jurament és 
stada feta certifficació per lo discret mossèn 
Joan Barthomeu Coll, notari públich y scrivà 
de manament de sa magestat.

 7r Dilluns, a XVII. En aquest dia, per part del ho-

a. a continuació ratllat prov.
b. a continuació ratllat en poder.

norable mossèn Guillem Ramon Espuny, dipu-
tat local de Vilafranca de Penedès en lo trienni 
proppassat, fonch presentat lo compte de la sua 
administració de la sua deputació local.

Dimarç, a XVIII. Festum sancti Luce, feriatum.

 7v Diumenge, a XXIII. Aquest dia partí Joan Argi-
mir, guarda del General, per la cerca dels ça-
frans.

 8r Dimecres, a XXVI. E en aquest dia fonch fet lo 
compte a micer Miquell Tarca per lo que à ser-
vit en aquesta terca.

 8v Noembre, any mil D XXX

Dimarç, lo primer de noembre, Festum Omni-
um Sanctorum.

Dimecres, a II. Conmemoracio Defunctorum.

Diumenge, a VI. Festum sancti Severii, episcopi 
Barchinone.

 9v Dijous, a XVII. Aquest dia partí lo magnífich 
mossèn Pere Joan de Sanctcliment, ab licència 
del consistori, per anar a Nostra Dona de 
Montserrat.

Divendres, a XVIII. Festum Dedicacionis ecclesie.

 10r Diumenge, a XX. Aquest dia tornà mossèn 
Santcliment.

 10v Divendres, a XXV. Festum beate Catharine.

 11r Deembre, any mil D XXX

Dijous, lo primer de dembre. Festum sancti An-
dree. En aquest die fonch feta extracció en la 
casa de la ciutat, segons és acostumat, de conse-
llers de Barcelona, per l’any següent, los hono-
rable mossèn Ffrancesch Terré de Picalquers, 
mossèn Ffrancesch Stela, ciutadans, mossèn 
Perot Çapila, cavaller, Pere Porraça, mercader, 
ya... Pollers, cotoner. Nostre Senyor Déu los 
faça ben regir y governar la cosa pública de què 
tenen càrrech. En n’aquest dia matex fonch 
proveït lo magnífich mossèn Fransis Corder, 
ciutadà de la ciutat de Tortossa, del hofici de 
culidor y guarda de la ciutat de Vich; y perquè 
és tant amig meu lo vul continuar en lo present 
dietari, si bé que dit Corder sia gran amich 
meu, masb.

Dilluns, a V. En aquest dia tornà Jordi Bofill, 

a. a continuació un espai en blanc d’uns 8 mms.
b. a continuació un espai escrit i ratllat d’uns 39 mms.
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[1531 ]sobrecullidor, de la sua sobrecol·lecta. Aquest 
dia partí lo honorable mossèn Joan Resador  
per a sa casa, ab licència del consistoria.

Dimarç, a VI. Festum sancti Nicholay.

 11v Dissapte, a X. Aquest die partiren lo reverend 
mossèn Francesch Oliver, prior de Tortosa, de-
putatb, ab licència del consistori, y en sa com-
panyia mossèn Francesch Jordà, axí matex ab 
licència del consistori.

Diumenge, a XI. Aquest die partí mossèn Gal-
ceran Mecha, oÿdor de comptes militar, ab li-
cència del consistori, per sos fets.

Dilluns, a XII. Aquest dia fonch prove yt Joan 
Resador del offici de hu dels guardes de les en-
trades y exides del General en la plage de mar 
de Barchinona.

 12v Dimecres, a XXI. Festum beati Thome, apostoli. 
Aquest dia tornà mossèn Meca, oÿdor de 
comptes.

 13r Diumenge, a XXV. Festum Nativitatis Domini 
Nostri Jesuchristi.

Dilluns, a XXVI. Festum beati Stephani, protho-
martiris.

Dimarç, a XXVII. Festum beati Joannis, evange-
liste.

Dimecres, a XXVIII. Festum Sanctorum Innocen-
cium.

 13v Janer, any mil D XXXI

Dijous, a V. Aquest dia prestà lo jurament y ho-
menatge acostumats Joan Rasador, prove yt del 
offici de hu dels guardes de les entrades y exi-
des del General en la plaja de Barchinona.

 14r Dijous, a XII. Aquest dia partí lo magnífich 
mossèn Galceranc Mecha, oÿdor militar, per 
sos fets.

 14v Dissapte, a XIIII. Aquest dia tornà lo reverend 
prior, deputat ecclesiàstich.

 15r Dissapte, a XXI. Aquest dia tornà mossèn Galce-
ran Meca, oÿdor.

Diumenge, a XXII. Aquest dia tornà Joan Arge-
mir, guarda del General, de la cerca dels çafrans.

a. a continuació repetit per a sa casa.
b. deputat interlineat.
c. Galceran interlineat.

1531

 16r Ffebrer, any mil D XXXI

Dijous, a II. Festum Purificacionis Beate Marie 
Virginis.

Divendres, a III. Aquest dia partí mossèn Ffran-
cesch Jordà, scrivà major, per a Tortosa, ab li-
cència dels senyors deputats.

 16v Diumenge, a XII. Festum beate Eulalie, martiris 
er virginis patroneque huius urbisa.

 18v Març, any mil D XXXI

Divendres, a III. Aquest dia tornà lo honorable 
mossèn Pere Joan Rasador, hoïdor de comtesb.

 19r Dimarç, a VII. En aquest dia partí mossèn Gal-
seran Meca de la present ciutat. En aquest dia 
foren presentats los duptes del primer libre del 
trieni de MoD XXVII.

Dijous, a VIIIIo. In hach die venerabilis Enrichus 
de Brogsel, procurator illustris et reverendissimi 
domini in Christo patris et domini Guillermi, 
tituli sanctorum Joannis et Pauli sacrosancte 
Ro mane ecclesie pre(s)biteri cardinalis ac episco-
pi Dertusensis, renunciavit citacioni per eun-
dem nomine predicto presentate reverendo domi-
no Francisco Ol[iver], priori ecclesie ipsius 
Dertuse, et pro nunch deputato ecclesiastico, 
prout in quandam supplicacione per eundem 
dictis dominis deputatis presentata et notario 
infrascripto tradita continetur, prout in manu-
ali videri postest. Vero nunc regestro in[photeo] 
seu armario magno vulgo dicto quatuor cla-
vium, in [...] n.o 30.

 19v Diluns, a XIII. En aquest dia fonch proveït en 
Jaume Colomer del hofici de culidor y guarda 
de la taula de la present ciutat, dels drets de les 
entrades y exides.

Dimecres, a XV. En aquest dia juraren los alcay-
des de la present ciutat y de la Sceca.

Divendres, a XVII. En aquest dia tornà lo senyor 
mossèn Galseran Meca de sa cassa.

 20r Dicapte, a XVIII. En aquest dia fonch proveït 
mossèn Pere Ramon Pugventós del hofici  
de culidor y guarda de la bolla de la ciutat de 
Vich.

a. en l’assentament corresponent a divendres, dia XXIIII, es lle-
geix ratllat Aquest dia tornà lo molt honorable mossèn Pere 
Joan Rasador, oïdor de comtes del General.
b. en l’assentament corresponent a dilluns, dia VI, es llegeis 
ratllat Aquest die tornà mossèn Joan Rasador, oÿdor de 
comptes.
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[1531 ] Dimars, a XXI. En aquest dia faltaren mossèn 
Bertran Desvals y mossèn Geroriz Ropit, que 
no vingueren a la cassa.

Digous, a XXIII. En aquest dia partí mossèn An-
toni Cuyat, cavaller, adguasir del senyor rey, ab 
comició y memorial dels senyors deputats per 
executar los deutes del General.

 20v Diluns, a XXVII. En aquest dia partí mossèn Go-
fre Deverós, adguasir del senyor rey, ab comi-
ció y memorial dels senyors deputats per execu-
tar los deutes del General.

 21r Abril, M D XXXI

Disapte, al primer de abril, En aquest dia fui 
provehit yo, Gaspar Amat, del offici de scrivà 
major de la casa de la Deputació e del General.

Dimenge, a II. Dominica in Ramis Palmarum. 
En aquest dia partí mossèn Joan Pere Rasador, 
hoÿdora de comptes reyal, per Ampurdà, per 
sos negocis.

 21v Diumenge, a VIIIIo. Festum Pasche Resurreccio-
nis Domini.

 22r Diluns, a XVII. En aquest dia partí mossèn Pere 
Ciurana, hoÿdor de comptes del estament de la 
sglésia, per a la Seu de Urgell, per a visitar sos 
beneficis. Lo matex dia fonch provehit en Mi-
quel Roure de hu del offici de guarde de la bo-
lla de Barchinona, vaccant per renunciació de 
Joan Pons, e prestà lo jurament.

 22v Dijous, a XX. En aquest dia morí en Joan Argi-
mir, guarde de les entrades y exides en la taula 
de Barchinona. Eius anima requiescat in pace.

Divendres, a XXI. En aquest dia fonch provehit 
Antoni Joan Seguer del offici de exactor del 
General, vaccant per renunciació de Steve Mi-
jans. Lo matex dia fonch provehit en Bartomeu 
Figueres, mercader de Perpinyà, del offici de 
cullidor e guarde de les entrades y exides en la 
taula de Perpinyà, vaccant per renunciació d’en 
Barthomeu Verdera. En aquest dia prometé 
pagar en la scrivania major en Gili Queraltó de 
Santa Coloma, per erres de safrans, XXXXVIII 
lliures, VIIII sous i, dins hun any y mig, de sis en 
sis mesos, la terça part.

Disapte, a XXII. Vigília del gloriós sanct Jordi. 
Foren celebrades les primeres vespres en la casa 
de la Deputació, e foren-hi convidats lo il·lustre 
e reverendíssimo senyor bisbe de Sigüença, loc-
tinent general, e los consellers de Barchinona, 

a. hoÿdor ... reyal interlineat.

[...]a reverent bisbe de Barcelona e altres [...] ec-
 clesiàstichs, e altres nobles, cavallers e ciute-
dans presents en Barchinona.

Diumenge, a XXIII. Festum gloriosi martiris 
sancti Georgiib. Fonch celebrada la dita festa ab 
molta solemnitat, en la qual foren presents los 
dits il·lustre senyor loctinent e magnífichs con-
sellers. Digué la missa lo reverent archabisbe 
Miralles, e sermonà lo reverent mestre Moner, 
provincial del orde de predicadós. E, per causa 
que lo reverent archabisbe de Tarragona pren-
gué en aquest dia lo pal·li en lo monestir de Pe-
dralbes, manchà molta gent de la convidada en 
la dita festivitat, encara que en les segones ves-
pres hi hagué tanta multitut de poble y, especi-
alment, dones que no·y havia loch a hon poder 
estar ab pler. Los dits senyor loctinent y magní-
fichs consellers, seguint lur costum, no foren 
en les dites segones vespres. E, acabades aque-
lles, lo(s) senyors deputats, acompanyats de 
molta gent sens cerimònia de porters, feren una 
[bella] cavalcada per ciutat.

 23r Dimarts, a XXV. Festum beati Marchi, evange-
liste.

Divendres, a XXVIII. En aquest dia fonc prove-
hit lo discret en Joan Dot del offici de ajudant 
del regent los comptes, vaccant per renunciació 
fete per Antich Miquel. En lo matex dia fonch 
provehit lo honorable en Antich Miquel del of-
fici del regent los comptes del General, vaccant 
per renunciació fete per Jacme Piquer. E lo ma-
tex dia prestà la seguretat fidejussòria que pres-
tar devia.

 23v Maig, M D XXXI

Diluns, lo primer de maig. Festum apostolorum 
Filippi et Jacobi.

Dimecres, a III. Exaltacio Sancte Crucis.

Divendres, a V. En aquest dia partí mossèn 
Ffrancesch Corder, ciutedà de Tortosa, ab co-
missió e instruccions dels senyors deputats per 
anar a visitar les taules de les entrades y exides y 
bolles no arrendades de lac sobrecol·lecta de 
ponent, lo qual se’n portà en sa companyia en 
Hierònym Rovira, notari, per continuar los ac-
tes que convendrà fer en dita visita.

 24r Diluns, a VIII. Festum beati Michaelis.

Dimarts, a VIIIIo. En aquest dia fonc augmentat 

a. [...] ... ecclesiàstichs interlineat.
b. a continuació unes lletres ratllades.
c. a continuación ratllat col·lecta.
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[1531 ]lo salari al guarde e duaner de Palamòs, e reheb 
e reebre devarà a rahó de XX lliures per cascun 
any.

Dimecres, a X. En aquest dia fonch provehit 
mossèn Sabestià Nicholau Dezvalls del offici de 
ajudant de racional, vaccant per renunciació 
fete per mossèn Guillem Ramon Dezvalls, úl-
tim possessor de aquell.

Dijous, a XI. En aquest dia tornà mossèn Pere 
Ciurana, hoÿdor de comptes.

 24v Dimars, a XVI. En aquest dia delliberaren los 
senyors deputats que fossen girades, a compte 
dels salaris dels doctors de la Rota, CCC 
LXXXXIII lliures, II sous, X; y, après que sia ygua-
lat dit compte, sien restituïdes a compte de 
bolles.

Dimecres, a XVII. En aquest dia tornà mossèn 
Rasador, hoÿdor de comptes.

Dijous, a XVIII. Festum Ascensionis Domini.

 25r Divendres, a XVIIIIo. Festum beati Yvonis.

Dilluns, a XXII. En aquest dia fonc provehit en 
Joan Roig, de Castelló de Ampúries, del offici 
de guarda e cullidor de la bolla de dita vila y 
receptor de la col·lecta forana, vaccant per re-
núncia d’en Jeronny Sorribes.

Dimarts, a XXIII. Tornà en aquest dia en Bernat 
Sabet, porter de la Deputació, que lo trienni 
passat, ab licència, era anat en lo regne de Por-
tugal per sos fets.

 25v Dijous, a XXV. En aquest dia foren presentats 
losa dubtes del segonb libre Racional per mos-
sèn Pere Ciurana, hoÿdor de comptes del esta-
ment de la yglésia, perquè fossen declarats per 
los senyors deputats. En aquest dia partí Jordi 
Bofill, sobrecullidor, per a la sua sobrecol·lecta, 
per executar son offici ab instruccions dels se-
nyors deputats.

Disapte, a XXVII. En aquest dia fonch provehit 
del offici de hu dels credencés de la bolla de 
Barchinona en Joan Pujol, mercader, qui vacca 
per mort d’en Canyet.

Diumenge, a XXVIII. Festum Pentecostes.

Diluns, a XXVIIIIo. En aquest dia partí lo reve-
rend mossèn Ffrancesch Oliver, canonge e  
prior de Tortosa, deputat, per sos negocis, per a 

a. a continuació ratllat deput.
b. a continuació ratllat s.

la dita ciutat de Tortosa, ab licència del con-
sistori.

 26v Juny, any M D XXXI

Dimecres, a VII. En aquest dia los síndich e sot-
síndich de la ciutat, per part dels magnífichs 
consellers de Barchinona constituïts en lo con-
sistori, convidaren als senyors deputats per a les 
vespres ceremonials, a hon han acostumat anar, 
ajustant-se a la plaça de Sant Jaume, e los se-
nyors deputats, seguint lur costum, no·y són 
estats.

Dijous, a VIII. Festum Corporis Cristi.

Divendres, a VIIIIo. En aquest dia partí mossèn 
Ffrancesch Joan de Orís, deputat militar, per sa 
casa e negocis, ab licència del consistori. En 
aquest dia fonch provehit Antoni Olivella del 
offici de guarda de les entrades y exides, vac-
cant per mort d’en Joan Argimir.

 27r Divendres, a XVI. En aquest dia fonch provehit 
Anthoni Saldoni en hu dels guardes de les en-
trades y exides de la taula de Barchinona, vac-
cant per renunciació de Joan Rasador.

Disapte, a XVII. En aquest dia morí Bernat Sa-
bet, hu dels porters de la casa de la Deputació, 
en la matinada, cerca de les sis hores. Eius ani-
ma requiescat in pace.

 27v Diluns, a XVIIIIo. En aquest dia fonch fete la se-
pultura a·n Bernat Sabet, porter de la casa, en 
lo Capítol de la Seu. Anaren-hi los senyors de-
putats, consistorialment, anant ab la gent del 
dol partint de sa casa.

Dijous, a XXII. Tornà en aquest dia Jacme 
[Bofi]ll de la sua sobrecol·lecta.

Disapte, a XXIIIIo. Festum sancti Joannis Baptis-
te.

 28r Dimarts, a XXVII. En aquest diaa, aprés dinar, 
faltà Hyerònym Ropit e son fill en la casa.

Dimecres, a XXVIII. En aquest dia, abans de di-
nar, faltà Ropit en la casa.

 28v Juliol, any M D XXXI

Dilluns, a III. En aquest dia fonch provehit del 
offici de porter de la casa de la Deputació, vac-
cant per mort de Bernat Sabet, en Francesch Ju-
liol, candaler de cera. En aquest dia tornà lo re-
verend mossèn Ffrancesc Oliver, prior e ca- 

a. dia interlineat.
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[1531 ] nonge de Tortosa, deputat. Fins assí és fet 
compte a Miquel Colunya, qui ha servit per 
mort y malaltia de Bernat Sabet, quòndam, 
porter.

Dijous, a VI. En aquest dia fonch donat com-
port a Bernat Liula de Tortosa, fermansa de 
Pere Cerdà, quòndam, per cent lliures que res-
te a pagar de hun any e mig, e per açò escric al 
deputat local de Tortosa.

 29r Dilluns, a X. Festum sancti Christofori, ex clau-
sula generali.

 29v Dijous, a XIII. Festum beate Margarite, virginis.

 29 Dimarts, a XVIII. En aquest dia, aprés de dinar, 
foren aplegats los estaments per los senyors de-
putats, per rahó de algunes rahons que foren 
passades ab lo senyor loctinent general sobre lo 
dret de la moneda, que volie traure micer  
Marco Usodemar, capità de la galera de micer 
Andrea Doria, que vuy se trobe en la plage de 
Barchinona; en lo qual ajust fonch delliberat  
lo que està en lo libre de Delliberacions en 
aquesta jornada.

 29bis Disapte, a XXII. Festum beate Marie Magdalene.

 29 Dimarts, a XXV. Festum beati Jacobi, apostoli.

Dimecres, a XXVI. Festum sancte Anne.

 30r Agost, any M D XXXI

Dijous, a III. En aquest dia tornà de la visita li 
era stada comesa mossèn Ffrancesch Corder. 
En lo mateix dia tornà lo magnífich mossèn 
Ffrancesch Joan de Orís, deputat del estament 
militar.

Disapte, a V. Festum beati Dominici.

 30v Dimecres, a VIIIIo. Fonc delliberat que los 
comptes de Antoni Pasqual, de Puigcerdà, de-
putat local lo trienni passat, sien admesos, no 
obstant que sien presentats extra temps.

Dijous, a X. Festum beati Laurencii.

 31r Dimarts, a XV. Festum Assumpcionis gloriose 
Virginis Marie, Matris Domini.

 31v Disapte, a XVIIIIo. En aquest dia fonch provehit 
de offici de sobrecullidor de la col·lecta de le-
vant en Steve Mijans, mercader, vaccant per re-
nunciació de mossèn Joan Seguer. Lo matex 
dia fonch provehit de offici de exactor mossèn 
Joan Seguer, vaccant per renunciació de Joan 
Antoni Seguer. Lo matex dia lo reverent don 

bisr

bisv

Joan de Cardona, eleta bisbe de Barchinona, 
per procurador prengué possessió del dit  
bisbat.

Diumenge, a XX. En aquest dia, fetes les ves-
pres, lo dit reverent senyor bisbe, partint de sa 
casa que té en lo carrer Ample, acompanyat del 
senyor governador, bisbe de Vich y consellers y 
molts altres cavallers, personalment, vingué a 
pendre la dita possessió, en la qual fonch rebut 
ab la processó del clero acostumada. Los depu-
tats no·y foren per fugir de qüestió en la prece-
dència de consellers.

Dimecres, a XXIII. En aquest dia fonch provehit 
del offici de cullidor y guarde del General en la 
taula de Tarragona Miquel Constantí, e vacca 
per renunciació fete per Joan Dalgado.

Dijous, a XXIIIIo. Festum beati Bartholomei, 
apostoli.

 32r Divendres, a XXV de dit. En aquest dia fonch 
provehit en Joan Mass [...] del offici de guarde 
de les entrades y exides en la taula de Barchino-
na, vaccant per mort de Joan de Gomera.

Dilluns, a XXVIII. Festum beati Augustini, con-
fessoris atque pontificis.

Dimarts, a XXVIIIIo. Decollacio beati Joannis, fes-
tum.

 33r Setembre, any mil D XXXI

Divendres, a VIII. Festum Nativitatis gloriose 
Virginis Marie.

 33v Dijous, a XIIIIo. Festum Exaltacionis Sancte 
Crucis. En aquest dia partí mossèn Galceran 
Mecha, hoÿdor de comptes, per sos negocis, ab 
licència del consistori, per a sa casa que té en 
Sabadell.

Divendres, a XV. En aquest dia fonch provehit 
de a hun dels guardes de la bolla de la taula de 
Barchinona en Guillem Pinyana, vaccant per 
renunciació de Joan Orriols.

 34r Dijous, a XXI. Festum beati Mathei, apostoli et 
evangeliste.

Disapte, a XXIII. Festum beate Teccle. En aquest 
dia partí lo magnífich mossèn Pere Joan de Sen-
climent per sos negocis, per a Linars, ab li-
cència.

 34r Dilluns, a XXV. En aquest dia fonch feriat fins a 

a. elet interlineat.
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[1531 ]migjorn per hun acte feren los reverends inqui-
sidors en la plaça del Reya.

Divendres, a XXVIIIIo. Festum beati Michaelis, 
archangeli.

Disapte, a XXX. Festum beati Hieronymi.

 35r Octubre, any mil D XXXI

Diumenge, lo primer de dit. En aquest dia tor-
nà lo magnífich mossèn Pere Joan de Sentcli-
ment de Linars.

Dimecres, a IIIIo. Festum beati Francisci.

 36r Dimarts, a XVII. En aquest dia fonch provehit 
de credençer, novamnet e[let] [en] la taula de 
Tarragona de la bolla, en Joan Mas.

Dimecres, a XVIII. Festum beati Luche, evange-
liste.

 36v Dijous, a XVIIIIo de dit. En aquest dia partí mos-
sèn Pere Joan Rasador, hoÿdor de comptes, per 
sos negocis, per a Torroella. En lo mateix dia 
fonch novament creat credencer, en la taula de 
la bolla de Valls de la col·lecta de Tarragona, en 
Bartomeu Gatell, mercader. En lo matex dia 
fonch provehit de credencer a la bolla de Grano-
llers, y posat a salari cert, lo cullidor de Caldes.

Divendres, a XX. En aquest dia partí mossèn 
Pere Ciurana, hoÿdor, per a Citjes, per sos ne-
gocis.

Dilluns, a XXIII. En aquest dia tornà mossèn 
Pere Ciurana de Citjes.

 37r Disapte, a XXVIII. Festum apostolorum Symonis et 
Jude.

 37v Nohembre, any M D XXXI

Dimecres, lo primer de nohembre. Festum Om-
nium Sanctorum.

Dijous, a dosb. Festum quia Comemoracio Def-
functorum.

Diumenge, a V. En aquest dia partí Simeon 
Campana, guarde del General, per a la col·lecta 
dels safrans, qui ab Nicholau Guiu de Cervera 
són estats elets per aquest any. E fonc-li fet 
préstech, per lo regent los comptes, de dotze 
ducats d’or, que haurà de restituir, fent-li 
compte del salari.

a. a continuació ratllat molt.
b. a continuació ratllat IIII.

Dilluns, a VI. Festum beati Severi, pontificis Bar-
chinone.

 38r Dimecres, a VIII de dit. En aquest dia tornà 
mossèn Galceran Mecha de Sabadell.

Disapte, a XI. Exa consuetudine Regie Audiencie 
ex clausula generali, festum sancti Martini, 
episcopi.

 38v Divendres, a XVII. En aquest dia partí mossèn 
Mecha, hoÿdor de comptes, per sos negocis, 
per a Sabadell.

Disapte, a XVIII. Festum Dedicacionis Ecclesie.

 39r Dilluns, a XX. En aquest dia en Francesch Oro-
mir de Sabadell dix que havia donada a Rafel 
Oms de Terraça la letre que los deputats li fan 
sobre la limitació del salari; divendres, envers 
migjorn, trobat en lo tint que dit Oms té en 
Ter raça, e dix-li que creu que los deputats no li 
poden limitar lo salari.

Dimecres, a XXII. En aquest dia partí Jordi Bo-
fill, sobrecullidor, per a la sua sobrecol·lecta ab 
manament e instrucció dels senyors deputats.

 39v Disapte, a XXV de dit. Festum beate Catarine, 
martiris et virginis.

Dijous, a XXX. Festum beati Andree, apostoli. En 
aquest dia foren, a sort, fets consellers de 
aquesta ciutat de Barchinona per aquest any se-
güent los honorables mossèn Bartomeu Gui-
merà, cavaller, mossèn Galceran de Coromines, 
mossèn Miquel Joan Pol, ciutedans, mossènb ... 
Grau, mercader, e mossènc ... Riera, cirurgià, 
Déu los dexe ben regir.

 40r Deembre, any M D XXXI

Dimecres, a VI. Festum beati Nicholaiy, episcopi 
et confessoris.

 40v Divendres, a VIII. Festum Concepcionis gloriose 
Virginis Marie.

 41v Dimarts, a XVIIIIo de dit. [En] aquest dia tornà 
de la [sua] sobrecol·lecta Jordi Bofill.

Dijous, a XXI. Festum sancti Thome, apostoli.

Divendres, a XXII. En aquest dia tornà mossèn 
Galceran Mecha, hoÿdor. En aquest dia fonch 
rebut acte fet en la vila de Moyà, a XVIIIIo de dit 

a. a continuació ratllat delliberacio.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 13 mms.
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[1532 ] mes de deembrea, ab lo qual los sobreposats de 
parayres de dita vila revocaren una ordinació, 
per ells fete, ab què havien en certa manera po-
sats e carregats de dret XII sous al parayre per 
cascuna pese que faria, per home qui no fos pa-
rayre; fonch lo notari mossèn Pere Cuyrader, 
prevere, vicari e, per auctoritat del senyor bisbe 
de Vich, notari públich de dita vila.

 42r Dilluns, a XXV. Festum Nativitatis Domini Nos-
tri Jesucristi.

Dimarts, a XXVI. Festum beati Stephani, protho-
martiris.

Dimecres, a XXVII. Festum beati Joannis, evan-
geliste.

Dijous, a XXVIII. Festum Sanctorum Innocen-
cium.

 42v Janer, any M D XXXII

Dilluns, lo primer de dit. Festum Circuncisionis 
Domini Nostri Jesuchristi.

Disapte, a VI. Festum Epiphanie.

 43v Dimecres, a XVII. Festum beati Anthonii, confes-
soris.

 44r Disapte, a XX. Festum beati Sebastiani, martiris 
generali.

Dilluns, a XXII. Festum beati Vincencii.

Dimecres, a XXIIIIo. En aquest dia partí mossèn 
Galceran Mecha, hoÿdor, per sos negocis, per a 
Sabadell.

 44v Dijous, a XXV. Festum Conversionis beati Pauli, 
apostoli.

Dilluns, a XXVIIIIo. En aquest dia tornà mossèn 
Galceran Mecha, hoÿdor.

Dimarts, a XXX. En aquest dia foren fetes y cele-
brades les funeràries per lo magnífich micer 
Joan Sunyer, quòndam, vici-canceller, qui era 
mort en Nàpols. Foren celebrades en la yglésia 
de sant Miquel de Barchinona, honradament. 
Foren-hi presents los il·lustres senyors locti-
nent general, duch de Cardona, los reverendís-
simos bisbe de Barchinona, canceller, bisbe de 
Vich, lo senyor governador, los doctors del 
Consell, los senyors deputats, e molts cavallers 
y altre gent. Lo túmol stigué elevat ab hun poch 
d’estrado, acompanyat de sinquanta antorxes 

a. a continuació ratllat s.
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ab les armes del deffunct. Dix la missa solemna-
ment lo reverent abat de Ripoll; serviren-lo de 
asistent, diaca e sot-diaca tres canonges de la 
Seu de Barchinona.

 45r Febrer, any M D XXXII

Divendres, a II de dit. Festum Purificacionis Be-
ate Virginis Marie.

Dimarts, a VI. En aquest dia tornà mossèn Pere 
Joan Rasador, hoÿdor de comptes del stament 
real.

 45v Disapte, a X. En aquest dia tornà Symeon Cam-
pana de la col·lecta dels safrans, restant Nicho-
lau Guiu per sos negocis encara.

Dilluns, a XII. Festum beate Eulalie.

 46r Dimarts, a XIII de dit. Carnisprivium.

Dimecres, a XIIIIo. Primus dies Quadragesime.

 46v Dijous, a XXII. En aquest dia lo reverend mos-
sèn Francesch Oliver, deputat ecclesiàstich, 
partí per sos negocis, per a Tortosa.

 47r Diumenge, a XXV de dit. En aquest dia se partí 
mossèn Galceran Meca, hoÿdor de comptes del 
stament militar, per sos negocis, per a Sabadell.

Dijous, a XXVIIIIo. Quia annus bisextilis.

 48r Març, any M D XXXII

Dimarts, a XII. Festum beatia Gregorii, pontificis.

 48v Dijous, a XIIIIo. En aquest dia arribà en Nicho-
lau Guiu de Cervera, de la col·lecta dels safrans, 
la qual fonch comesa aquest any passat a ell e a 
Symeon Campana. Fonch fet lo compte y pa-
gats de lurs dietes.

Diumenge, a XVII. En aquest dia tornà lo se-
nyor mossèn Ffrancesch Oliver, deputat eccle-
siàstich. En aquest dia partí per sos negocis, per 
a Premià, mossèn Pere Ciurana, hoÿdor del sta-
ment ecclesiàstich.

Dilluns, a XVIII. En aquest dia tornà mossèn 
Pere Ciurana, hoÿdor de comptes.

 49r Disapte, a XXIII. En aquest dia se’n anà per a sa 
casa y per sos negocis, ab licència del consistori, 
mossèn Pere Joan Rasador. Per haver plogut no 
partí aquest dia. En aquest dia fonch atorgada 
licència per los senyors deputats a·n Bartomeu 

a. a continuació ratllat s.



415

[1532 ]Bolet, receptor de les entrades y exides, per 
anar, per sos negocis, fins en Lihó.

Diumenge, a XXIIIIo. En aquest dia partí mossèn 
Rasador, hoÿdor de comptes, pus lo dia abans 
per causa de la pluge no pogué partir, segons 
havia delliberat. Fuit hec dominica in Ramis 
Palmarum.

 49v Dilluns, a XXV de dit. Festum Anunciacionis Be-
ate Marie sive Incarnacionis Domini Jesucristi, 
Domini Nostri.

Disapte, a XXX. Vigilia Resurreccionis Domini 
Christi.

Diumenge, a XXXI. Festum Pasce Resurreccionis 
Domini Nostri Jesucristi.

 51v Abril, any M D XXXII

Dilluns, a XXII. Vigilia beati Georgii. En 
aquest dia foren celebrades en la casa de la  
Deputació, solemnament, les primeres ves - 
pres de la festa del gloriós sanct Jordi, en les 
quals entrevingué lo reverend bisbe de Vich, 
los magnífichs consellers de Barchinona e 
molta altre gent. Lo senyor loctinent no·y 
fonch perquè era a cassà.

Dimarts, a XXIII. Festum beati Georgii, martiris. 
En aquest dia fonch celebrada la festa del dit 
gloriós sanct, en la dita casa molt solemnament, 
en la qual entrevingué lo il·lustríssimo senyor 
loctinent general, archabisbe de Saragossa, lo 
reverent bisbe de Vich, los magnífichs conse-
llers de Barchinona, lo vezcomte d’Évoll, lo 
col·lector de la Cambra Apostòlica, e molts al-
tres nobles, cavallers e gentils hòmens. Lo ma-
tex dia, ab masses alsades, cavalcaren los dits 
senyors deputats per ciutat fent terna, aportant 
los deputats al mig tots los que ab ells foren a 
les segones vespres, aprés de les quals fonch 
fete dita cavalcada.

 52r Dilluns, a XXVIIIIo. En aquest dia partí en Steve 
Mijà, sobrecullidor, per a la sua sobrecol·lecta 
de levant.

Dimarts, a XXX. En aquest dia fonch provehit 
que en lo loch de Arbúcies, del bisbat de Giro-
na, fos posada taula per a cullir los drets de la 
bolla de plom y segell de cera, y fonch creat cu-
llidor en Anthoni Roquer, qui té a respondre al 
receptor de la taula de Gerona.

 52v Maig, any M D XXXII

Dimecres, al primer de dit. Festum apostolorum 
Filippi et Jacobi. En aquest dia partí en Pere Ro-

vira, guarde de laa bolla de Barchinona, per la 
col·lecta de Barchinona, per a portar los libres 
ab comissió dels senyors deputats.

Dijous, a II. [A] XXVIIII de julioll, any dit, li 
fonch fet lo compte de dita porada y rebé lo dit 
Salverdenya XXXXVI lliures, XIII sous, IIII. En 
aquest dia micer Steve Salverdenya prestà lo sa-
grament e homenatge en la Règia Cancelleria 
com a hu dels doctors de la Rota, del qual 
fonch provehit per sa magestat, en Ratisbona, a 
II de abril proppassat, de què amonstrà son pri-
vilegi en deguda forma spedit. E lo matex dia 
hoý sentència de excomunicació promulgada 
per lo reverend official del senyor bisbe de Bar-
chinona.

Divendres, a III. Festum Exaltacionis Sancte 
Crucis.

Dilluns, a VI. En aquest dia partí Jordi Bofill, 
sobrecullidor, per a la sua sobrecol·lecta deb 
ponent ab instruccions.

 53r Dimecres, a VIII. Festum beati Michaelis. En 
aquest dia tornà en Pere Rovira, guarda, de la 
col·lecta a hon era anat. En aquest dia morí lo 
honorable en Antich Miquel, regent los comp-
tes del General. Anima eius requiescat in pace.

Dijous, a VIIIIo. Festum Ascensionis Domini.

Divendres, a X. En aquest dia los senyors depu-
tats, consistorialment, anaren a casa del de-
montdit Antich Miquel, quòndam, regent los 
comptes del General, e acompanyaren lo seu 
cors a la sepultura en lo Capítol de la Seu, e 
aprés tornaren acompanyar lo dol en la dita 
casa. Lo matex dia fonch provehit lo honorable 
en Joan Pala, mercader, del offici de regent los 
comptes del dit General, vaccant per mort del 
dit quòndam Antich Miquel.

 53v Divendres, a XVII. En aquest dia partí mossèn 
Pere Joan Rasador, hoÿdor de comptes del sta-
ment reyal.

Disapte, a XVIII. Vigilia Pentecostes.

 54r Diumenge, a XVIIIIo de dit. Festum Pentecostes et 
beati Yvonis, confessoris.

Dimecres, a XXII. En aquest dia en Antoni Ro-
quer de Arbúcies, creat guarde cullidor de la 
bolla de dit loch novament, jurà e donà ferman-
ses en Barchinona. En lo matex dia fonch pro-
vehit de offici de hu dels guardes de les entra-

a. a continuació unes lletres ratllades.
b. a continuació ratllat levant.
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[1532 ] des y exides en la taula de Barchinona en Ffran- 
cesch Corder, lo qual vacava per mort de n’An- 
toni Saldoni.

Divendres, a XXIIIIo. En aquest dia tornà en Ste-
vea Mijà, sobrecullidor, de la sua sobrecol·lecta 
de levant.

 54v Disapte, a XXV de dit. En aquest dia partí lo re-
verent mossèn Francesch Oliver, deputat del 
stament ecclesiàstich, per a Tortosa, per sos ne-
gocis ab licència del consistori.

Dimarts, a XXVIII. En aquest dia tornà lo hoÿdor 
mossèn Rasador.

Dimecres, a XXVIIIIo. En aquest dia morí lo dis-
cret en Anthoni Ferran, altre dels ajudants de la 
scrivania major, tenint lo càrrec de metre en 
forma les àpoques.

Dijous, a XXX. Festum Corporis Christi.

 55r Juny, any M D XXXII

Dilluns, a III. En aquest dia fonch provehit en 
Antoni Ferran, notari, del hu dels officis de aju-
dants del scrivà major de la casa de la Deputa-
ció, qui té càrrech de metre en forma les àpo-
ques, vaccant per mort del discret en Antoni 
Ferran, quòndam, son pare.

Dimarts, a IIII. En aquest dia fonch fete la se-
pultura del dit Antoni Ferran, quòndam, en lo 
monestir dels frares menors de Barchinona, en 
la qual foren los senyors deputats, consistorial-
ment, acompanyant lo dol fins fonch tornat en 
la casa del defunct.

Dimecres, a V. En aquest dia fonch fet punt a·n 
Francesch Juliol e Rafel Colunya, porters, per-
què no foren en lo consistori de matí, e heren 
vuyt hores tocades y cerca de les nou.

 55v Dimarts, a XI. Festum beati Barnabe, apostoli.

 56r Dimarts, a XVIII. En aquest dia, passat migjorn, 
partí mossèn Dyonís Clasquerí, tramès ab ins-
trucció per los senyors deputats al vezcomte de 
Rocabertí.

 56v Dilluns, a XXIIIIo. Festum beati Joannis Baptiste.

 57r Dimarts, a XXV de dit. En aquest dia tornà mos-
sèn Dyonís Clasquerí. En aquest dia reberen los 
senyors deputats en lo consistori la renunciació 
que feren mossèn Jaume Valls, ciutedà, de 
mossèn Francesch Galisot, veguer de Vich, a 

a. a continuació unes lletres ratllades.

tots enantaments fets contra mossèn Ffran-
cesch Joan de Orís, deputat militar, fete a XII 
del present mes de juny en poder del discret 
Salvi Beuló, la qual està continuada en lo dors 
de la letre patent requisitòria que fonch ema-
nada del consistori, a la data de IIIIo del dit mes 
de juny. E és registrada ditaa renunciació en lo 
primer manual de Pereb Perera, prosseguit per 
Ffrancesch Jordà, e aprés per Gaspar Amat, scri-
vans majors del General.

Disapte, a XXVIIII. Festum beati Petri.

 57v Juliol, any M D XXXII

Dimarts, a II de dit. Festum Visitacionis Beate 
Marie ad Elisabet.

Dijous, a IIIIo. En aquest dia tornà lo senyor 
prior mossèn Ffrancesch Oliver, deputat eccle-
siàstich.

 58r Dimecres, a X. Ex clausula generali, festum bea-
ti Christofori.

 58v Disapte, a XIII. Festum beate Margarite, virginis.

 59r Dilluns, a XXII. Festum beate Marie Magdalene.

 59v Dijous, a XXV. Festum beati Jacobi, apostoli.

Divendres, a XXVI. Festum beate Anne.

 60r Agost, any M D XXXII

Dijous, lo primer de agost. Festum sanctorum 
Petri et Felicis.

Disapte, a III. En aquest dia se sabé en lo con-
sistori que mossèn Ffrancesch Joan de Orís, de-
putat militar, estava malalt e no podia venir en 
lo consistori.

Dilluns, a V. Festum beati Dominici, confessoris.

Dimarts, a VI. Festum sanctorum Justi et Pasto-
ris. En aquest dia partí mossèn Galceran Mec-
ha, hoÿdor militar, per sos negocis, per a Saba-
dell, segons saberen aprés de ésser partit.

 60v Dimecres, a VII de dit. Fonch fet compte [a] mi-
cer Romeu per [...] mesos, XVIIII dies ha servit 
en aquesta terça, ha montat LXV lliures, XVI 
sous, VIII. En aquest dia micer Francesch Ro-
meu, doctor, novament provehit del hu dels of-
ficis de jutge de la Règia Cort, ab privilegi de sa 

a. dita ... manual interlineat, damunt de lo registre segons 
de dit ratllat.
b. a continuació ratllat en.
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[1532 ]magestat, dat ena Ratispona, a X de juliol prop-
passat; e dit dia hoý sentència de excomunica-
ció promulgada per lo reverent official eccle-
siàstich de Barchinona.

Disapte, a X. Festum beati Laurencii. En aquest 
dia partí per sos negocis, per a Torroella, mos-
sèn Rasador, hoÿdor de comptes.

 61r Dijous, a XV. Festum Assumpcionis Beate Virgi-
nis Marie.

Divendres, a XVI. En aquest dia fonc liurada, en 
lo consistori, còpia auctènticab de la revocació 
fete per l’official de Tortosa dels procehiments 
havia fets contra lo reverend mossèn Ffrancesch 
Oliver, deputat ecclesiàstich. És cusida en lo 
manual.

 61v Dilluns, a XVIIIIo de dit. En aquest dia tornà 
mossèn Galceran Mecha de Sabadell.

Dimecres, a XXI. En aquest dia tornà mossèn 
Rasador de Torroella.

Disapte, a XXIIIIo. Festum beati Bartolomei, 
apostoli.

 62r Dimecres, a XXVIII. Festum beati Augustini.

Dijous, a XXVIIIIo. Festum Decollacionis sancti 
Joannis Baptiste.

Divendres, a XXX. En aquest dia, entre les qua-
tre y les sinch hores aprés migjorn, passà de 
aquesta vida lo magnífich mossèn Francesch 
Joan de Orís, deputat del stament militar. Ani-
ma eius requiescat in pace. A XIII de octubre, M 
D XXXIIII, li fonch fet lo comte de XXX dias, de 
XXIIII lliures, XV sous.

 63r Setembre, any M D XXXXII

Disapte, a VII de dit. A II de maig, any M D 
XXXIII, fonch fet lo compte a mossèn Galzeran 
Mecha per lo que serví per deputat, per mort de 
dit Orís, de II lliures, XI sous, III. En aquest jorn 
fonch fete elecció o extracció de deputat del es-
tament militar, per mort de mossèn Francesch 
Joan d’Orís, de la persona del magnífich mos-
sèn Jaume Çalbà, lo qual jurà lo matex dia en 
presència dels matexos testimonis devant los 
quals fonch fete la dita extracció.

Dimenge, a VIII de dit. Festum Nativitatis Bea-
te Virginis Marie.

a. a continuació dues lletres ratllades.
b. auctèntica interlineat.

Dijous, a XII. En aquest dia partí mossèn Galce-
ran Meca, hoÿdor del stament militar, per a Sa-
badell, per sos negocis.

 63v Disapte, a XIIII. Festum Exaltacionis Sancte 
Crucis.

Dimenge, a XV. En aquest dia vingueren ena la 
present casa de la Deputació, consistorialment, 
los magnífichs consellers de la ciutat de Barchi-
nona, a hon, per instància dels dits consellers, 
staven ajustats los dits deputats. E los dits mag-
nífichs consellers, per orgue del magnífich 
mossèn Bartomeu Guimerà, proposaren que, 
attès que lo reverent inquisidor proceheix en 
algunes coses contra forma dels capítols de 
Cort, de què havia comunicat lo dit Guimerà al 
dit inquisidor y, asenyaladament, que donàs 
[...] lo jurament havia de prestar en lo introir 
de son offici [...]; e que, fahent los deputats 
part en açò, volguessen trametre-lo lur síndich, 
ensemps ab lo de la ciutat, al dit inquisidor, per 
a demanar e haver lo dit jurament, ajustant-hi 
que li plàcia monstrar lo seu poder y que le plà-
cia ajustar los staments y, ab consell d’ells, pro-
vehir lo que parrà provehir-se degue en los 
enantaments que fa que los blasfemos en cars 
sia permès a ell. E los dits senyors deputats se 
offeriren fer tot lo que per lus officis los fos per-
mès, e manaren al dit síndich, qui ere aquí pre-
sent, que anàs al dit inquisidor, ço és, dit, y que 
per les altres coses en endemàb se ajustarien y 
veurien lo que fer deurien.

Dimarts, a XVII. En aquest dia foren aplegades 
persones dels staments per haver lur consell en 
algunes coses occorrien e, perquè entre les di-
tes persones fonch suscitada qüestió sobre qui 
primer parlaria y no se avingueren aquella hora, 
no se pugué effectuar cosa alguna. La qüestió 
fonch que pus no·y havia bisbe, ni comte, sinó 
v[escomt]e y abat, lo pretenien los militars y 
ecclesiàstichs que lo consellerc [...], sinó la 
yglèsia y aprés [...]d.

 64r Dijous, a XVIIIIo. En aquest dia tornaren ajuntar 
les persones dels staments y allí determinaren 
sobre les coses accorrents, lo que·s pot veure 
continuat més largament en lo libre de Dellibe-
racions, en aquesta jornada.

Divendres, a XX. En aquest dia los senyors de-
putats, consistorialment, anaren a casa de la 
ciutat per a negociar ab los magnífichs conse-
llers sobre lo negoci del inquisidor, per lo qual 

a. en ... Deputació interlineat.
b. en interlineat.
c. a continuació una línia il·legible.
d. manquen una o dues ratlles de text.
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[1532 ] havien ajustades les persones dels staments, e 
digueren que eren stats aconsellats que·s de-
vien opposar a la defensió dels capítols jurats 
per lo dit inquisidor, e axí hi offerien, emperò 
que en lo despendre staven strets, que no po-
dien despendre sinó per hun síndich, si a cauria 
anar fora, fins a certa quantitat. Y per açò se of-
ferien en tot lo que fer poguessen per lurs offi-
cis, e foren dits deputats ben rebuts per dits 
consellers, exint fins fora la porta del consell, e 
posant-se dits deputats a la mà dreta.

Disapte, a XXI. Festum beati Mathei, apostoli.

Dimenge, a XXII. En aquest dia partí en Joan 
Dot, notari, ajudant del regent los comptes del 
General, per a la cort de la senyora emperatrís 
en Spanya, ab instruccions dels senyors depu-
tats.

Dillunsa, a XXIII. Festum beate Tecle, virginis.

 64v Disapte, a XXVIII. En aquest dia tornà mossèn 
Galceran Mecha, hoÿdor militar.

Dimenge, a XXVIIIIo. En aquest dia partí per a sa 
casa y sos negocis mossèn Joan Pere Rasador, 
hoÿdor de comptes per lo estament reyal.

Dilluns, a XXX. Festum beate Hieronymi, confes-
soris.

 65r Octubre, any M D XXXII

Dimarts, lo primer de dit. En aquest dia morí 
mossèn Jaume Fiveller, algutzir ordinari del se-
nyor rey, e lo matex dia fonch soterrat en lo 
monastir dels frares menors de Barchinona, se-
gons consta per certificació fete per Bernat Cle-
ment Canaletes, notari, regent l’offici de scrivà 
de ració. Fonch fet lo compte a dit Fivaler, y 
fonch-li feta certificació de XVIII lliures, sis sous 
y malla, a XX de desembre, any dit.

Dijous, a III. Fonch fet lo compte a mossèn Ga-
briel Juhan Descoll, y fonch-li feta certificació 
de VI lliures, XIIII sous, VIII, a XIII de jener, M D 
XXXIII. En aquest dia mossèn Gabriel Joan Dez-
coll, cavaller, provehit lo dia abans per lo il·lus-
tre senyor loctinent general del offici de altre 
dels algutzirs ordinaris, vaccant per mort de 
mossèn Jaume Fiveller, presentà lo seu privi-
legi. E lo matex dia hoý sentència de excomuni-
cació en la cort del reverendíssimo bisbe de Bar-
chinona, e prestà lo sagrament y homenatge 
acostumats en poder del magnífich micer Ho-
norat de Gualbes, regent la Cancelleria del se-
nyor rey.

a. a continuació ratllat Festum.

Divendres, a IIII. Festum beati Francisci.

 66r Dimarts, a XV. En aquest dia vingueren los 
magnífichs consellers de la ciutat de Barchino-
na en lo consistori, per a tractar ab los senyors 
deputats sobre lo negoci dels blasfemos, de què 
lo il·lustríssimo senyor vizrey los havia parlat lo 
matex dia.

 66v Dimecres, a XXIII. Festum Translacionis beate 
Eulalie.

 67r Dimenge, a XXVII. En aquest dia partí Symeon 
Campana per a fer la col·lecta dels safrans en 
companyia de Nicholau Guiu de Cervera.

Dilluns, a XXVIII. Festum Symonis et Jude, apos-
tolorum. En aquest dia partí per a la sobreco-
llecta Steve Mijà, sobrecullidor de la col·lecta 
de levant.

Dimecres, a XXX. En aquest dia partí per a Saba-
dell, per sos negocis, mossèn Galceran Mecha.

 67v Nohembre, any M D XXXII

Divendres, lo primer de dit. Festum Omnium 
Sanctorum.

Disapte, a II. Festum quia Commemoracio De-
functorum.

Dimecres, a VI. Festum beati Severi, pontificis. 
En aquest dia tornà mossèn Galceran Meca.

 68r Divendres, a VIII. En aquest dia se partí de ciu-
tat lo reverend prior Oliver, deputat del sta-
ment ecclesiàstich; e, perquè no sabia quant 
staria, dexà les claus de la insaculació al hoÿdor 
de son estament, si volien insacular.

Disapte, a VIIIIo. En aquest dia tornà lo reve-
rend prior Oliver, deputat.

Dilluns, a XI. Festum beati Martini, pontificis et 
confessoris, ex clausula generali.

Dimarts, a XII. En aquest dia partí per sos nego-
cis, per a Urgell, mossèn Galceran Mecha, 
hoÿdor de comptes del stament militar.

 68v Dilluns, a XVIII. Festum Dedicacionis Ecclesie.

 69r Dijous, a XXI. En aquest dia anà lo discret en 
Jaume Sanle yr, síndich, a la Torra Pallaresa, a 
presentar una scriptura al senyor bisbe de Bar- 
chinona per la causa del inquisidor.

 69v Dilluns, a XXV de dit. Festum beate Catarine, 
virginis.



419

[1533 ]Dimarts, a XXVI. En aquest dia tornà mossèn 
Galceran Mecha. En aquest dia, a les V hores 
passat migjorn, partí per a la cort de la senyora 
emperatrís en Spanya en Pasqual Mir, correu de 
peu, tramès ab letres per los senyors deputats a 
n’en Joan Dot, notari ajudant del regent los 
comptes.

Dijous, a XXVIII. En aquest dia partí per sos ne-
gocis mossèn Jaume Salbà, deputat del stament 
militar, per a Castellbisbal.

Disapte, a XXX. Festum beati Andree, apostoli. 
En aquest dia foren fets consellers de la present 
ciutat de Barchinona mossèn Francesch Bosch 
de Vilassar, ciutedà, mossèn Luýs Torell, don-
zell, mossèn Francesch Çatorra, ciutedà, mos-
sèn Pere Lobet, mercader ea ... Tor ròbia, fus-
ter.

 70r Deembre, any M D XXXII

Dimarts, a III. En aquest dia tornà de la 
sobrecol·lecta Steve Mijà, sebrecullidor.

Divendres, a VI. Festum beati Nicholai, confesso-
ris et pontificis.

 70v Dimenge, a VIII. Festum Concepcionis Virginis 
Marie. En aquest dia morí lo magnífich miçer 
Federich Honorat de Gualbes, regent la Can-
celleria del senyor rey. A XXI de març, any M D 
XXXIII, fonch fet lo compte del que li tochava an 
dita terça, de LXIIII lliures, II sous, VIII, y fonch-
li feta sertificatòria dit dia.

Dilluns, a VIIIIo. En aquest dia tornà de la 
sobrecol·lecta Jordi Bofill, sobrecullidor.

Dijous, a XII. En aquest dia fonch provehit micer 
Martí Joan Sunyer de regent la Cancelleria del 
senyor rey, vagant per mort de miçer Gualbes, 
per lo il·lustre e reverendíssimob archabisbe de 
Saragossa, loctinent general del dit senyor rey, 
fins a tant per sa magestat hi sia provehit.

 71r Divendres, a XIII de dit. Festum beate Lucie, vir-
ginis.

Disapte, a XIIII. En aquest dia lo magnífich mi-
çer Martí Joan Sunyer, com a regent la Cance-
lleria, prestà lo jurament e sagrament y home-
natge acostumats en poder del senyor loctinent 
general, segons conste per acte que és insertat 
en lo libre dels juraments dels officials. E lo ma-
tex dia hoý sentència de excomunicació, segons 
conste ab lo dit acte.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 8 mms.
b. a continuació unes lletres ratllades.

1533

Dimenge, a XV. A III de febrer, M D XXXIII, 
fonch fet lo compte al dit miçer Martí Juhan 
Sunyer, per lo que avia servit an dita terça com a 
un del dotze, y tocà-li un mes y XVII dias, que 
puja [XXXV]I lliures, II sous, II, 3/2. Més, a dit, 
li fonch fet lo compte per lo que à servit an dita 
terça com a regent; y tocà-li un mes y XIIII 
di[es], que puja, LXVI lliures, XIIII sous, VIIIIo, 
3/2; que puja tot LXXXXII lliures, XVII sous, 
3/1; lo qual, lo dia present, li fonch aspadida 
sertificatòria per lo ascrivà major.

 71v Disapte, a XXI. Festum beati Thome, apostoli.

Dilluns, a XXIII. En aquest dia tornà mossèn 
Rasador de Torroella.

 72r Dimecres, a XXV de dit. Festum Nativitatis Do-
mini Nostri Jesucristi.

Dijous, a XXVI. Festum beati Stephani, protho-
martiris.

Divendres, a XXVII. Festum beati Joannis, evan-
geliste.

Disapte, a XXVIII. Festum Sanctorum Inno-
cencium.

Dimartsa, a XXXI. A VIIIIo de jener, M D XXXIII, 
foch fet lo compte a mossèn Galseran Mequa, 
oÿdor de comptes, per las dietas avia astat fora 
mossèn Jaume Salbà, deputat, pujan XII lliures, 
II sous, y li fonch feta certificatòria. En aquest 
dia tornà mossèn Jaume Salbà, deputat del as-
tament militar.

 72v Janer, any M D XXXIII

Dimecres, lo primer de dit. Festum Circuncisio-
nis Domini Jesuchristi.

Dilluns, a VI. Festum Epiphanie.

 73v Disapte, a XI. En aquest dia partí mossèn Gal-
ceran Meca, hoÿdor de comptes del stament 
militar, per a sa casa que té en Sabadell.

 73v Dimecres, a XV. En aquest dia partí lo magní-
fich miçer Francí Solsona, altre dels advocats 
del General, per a la cort de la sereníssima em-
peratrís, nostra senyora, tramès per los senyors 
deputats ab ses instruccions per negocis del dit 
General.

Dijous, a XVI. A XXV de març, M D XXXVI, fonch 
paguat dit micer Juhan Solsona XVIII lliures, 
IIII sous, X, ab una partida de CVIII lliures, IIII 

a. Dimecres al manuscrit.
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[1533 ] sous, VII, malla. En aquest dia comensà a servir 
lo reverend miçer Joan Solsona com advocat 
del General durant la absència del reverend mi-
çer Francí Solsona, advocat del dit General, e 
prestà lo acostumat jurament.

Divendres, a XVII. Festum beati Anthonii, con-
fessoris.

 74r Dilluns, a XX. Festum beate Sebastiani, martiris, 
ex clausula generali.

Dimecres, a XXII. Festum beati Vicencii, marti-
ris.

 74v Disapte, a XXV de dit. Festum Conversionis beati 
Pauli, apostoli.

Dimenge, a XXVI. En aquest dia tornà mossèn 
Galceran Meca, hoÿdor de comptes.

 75r Febrer, any M D XXXIII

Dimenge, a II. Festum Purificacionis Virginis 
Marie.

Dilluns, a III. En aquest dia tornà en Symeon 
Campana de la col·lecta dels safrans. En aquest 
dia partí mossèn Galceran Mecha per Urgell, 
per sos negocis.

 75v Dimecres, a XII. Festum beate Eulalie, virginis 
et martiris.

 76r Divendres, a XIIIIo. En aquest dia tornà mossèn 
Galceran Meca, hoÿdor de comptes militar.

Dilluns, a XVII de dit. En aquest dia tornà en 
Joan Dot, ajudant del regent los comptes, de la 
cort de la senyora emperatrís, a hon era stat tra-
mès.

 76v Dilluns, a XXIIIIo. Festum beati Mathie, apostoli.

 77r Dimarts, a XXV de dit. Carnisprivium.

Dimecres, a XXVIa. Feria quarta cinerum. En 
aquest dia partí mossèn Pere Ciurana, canonge, 
hoÿdor del stament ecclesiàstich, per a Leyda, 
per negocis seus.

 77v Març, any M D XXXIII

Dijous, a VI. En aquest dia se partí de Barchi-
nona lo il·lustre e reverendíssimo senyor don 
Federich de Portugal, archabisbe de Saragossa, 
loctinent general del senyor rey, per a la ciutat 
de Leyda, per a rehebre la sereníssima senyora 

a. a continuació ratllat dies.

emperatrís, reyna nostra senyora, qui vea dels 
seus regnes de Castella a aquesta sua ciutat, a 
hont se espere per mar la magestat cesàrea ve-
nint ultimadament de Gènova.

 78r Dimecres, a XII. Festum beati Gregorii, pontifi-
cis. En aquest dia lo honorable en Pere Joan, 
scrivà del senyor rey, loctinent de protonotari, 
aportà en lo consistori dos instruments en per-
gamí, en los quals és lo poder per la cesàrea ma-
gestat donat a la sereníssima senyora empera-
trís, loctinent general en lo present Principat y 
altres regnes, com en aquells se conté.

 78v Divendres, a XIIIIo. En aquest dia tornà mossèn 
Ciurana, hoÿdor de comptes del stament eccle-
siàstich.

 79r Divendres, a XXI. En aquest dia tornà lo discret 
en Jaume Santleÿr, síndich, de Leyda, a hon era 
stat tramès. E dix que la senyora emperatrís, 
reyna nostra senyora, com a loctinent jurà en 
Leyda diluns, a XVII de març present, per rahó 
del qual jurament presentà la protestació que li 
és stada comesa. En lo matex dia tornà de la 
cort de la cesàrea magestat de la emperatrís, 
reyna nostra senyora, a hon era stat tramès, lo 
magnífich miçer Francí Solsona.

 79v Dimarts, a XXV de dit. Festum Anunciacionis 
Beate Virginis Marie.

Dimecres, a XXVI. En aquest dia los senyors de-
putats e hoÿdors de comptes, exceptat mossèn 
Meca, qui estava indispost, acompanyats de al-
guns hòmens de bé y de sos ministres y officials 
del General, hisqueren a rehebre la magestat de 
la senyora emperatriu, reyna nostra senyora, la 
senyora dona Elizabet, qui novament venia 
dels seus regnes de Castella a la present ciutat 
de Barchinona, y aportava los sereníssimos 
príncep e infanta, sos fills. Fonch tan cuytada la 
sua vinguda que, no pensant que·s partís aquest 
dia de Molín de Rey, a hon havia dinat, no his-
queren sinó tart y trobaren ja sa magestat prop 
la riera, qui és tantost aprés de la caniceria de 
Sants. Venia en andes, y en sa companyia lo re-
verendíssimo cardenal de Santiago, a cavall, so-
bre una mula y aportant dins les andes lo se-
nyor príncep. Descavalcaren los senyors depu- 
tats y sa companyia y besaren la mà a la dita 
senyora emperatrís y aprés al príncep, son fill;  
y, tornant a cavalcar, lo dit reverendíssimo se-
nyor cardenal prengué la mà dreta de les andes, 
aprés de haver fete sa cortesia ab los deputats, y 
lo deputat ecclesiàstich prengué la mà squerra, 
y axí vingueren fins a tant que sobrevingueren 
les consellers. E la hora los deputats, presa li-

a. a continuació ratllat a la.
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[1533 ]cència, se partiren de sa magestat, e se’n vingue-
ren en ciutat ab molt bona pluja, de la qual te-
nia la terra grandíssima necessitat. Restà 
aquesta nit sa magestat en lo monastir de Vall-
donzella, a hon ja era arribada poch abans la in-
fanta, la qual venia algun tant indisposta. E, 
com aplegaren los deputats ab sa magestat, ja la 
dita senyora infanta era partida per al dit mo-
nestir de Valldonzella. E, per causa de la pluge, 
aquella nit no foren comensades lesa luminà -
ries que staven aparellades fer.

 80r Divendres, a XXVIII. En aquesat dia vingué Ni-
cholau Guiu de Cervera per a donar compte de 
la col·lecta dels safrans, per la qual [part]b e part 
per sos negocis, de voluntat dels senyors depu-
tatsc, s’és detingut fins lo dia present.

En aquest dia, circa les dos hores aprés migjorn, 
entrà en la present ciutat la cesàrea e catòlica ma-
gestat de la emperatriu, reyna nostra senyora, ab 
sos fills, los sereníssimos príncep e infanta, par-
tint del monastir de Valldonzella, en la entrada 
de la qual fonch fete gran festa en la ciutat. E, pri-
merament, en la entrada del portal de Sanct An-
toni, a despeses de la ciutat, fonch fet a manera 
de hun cell stellat, en lo qual havia molts àngells 
que sonavend ab diversos instruments una mú-
sica molt concertada. Y, aprés que sa magestat 
fonch cerca la porta, devallaren juntament qua-
tre persones ab una grua fins aprop de sa mages-
tat, cantant a concert huns metrese conçebuts en 
nom de la ciutat a les tres virtuts, y altres en nom 
de les virtuts a la ciutat de Barchinona, e són los 
metres aquestos que·s seguexen:

 Barcino tribus virtutibus.
 Illa potens acies et vincere Barcino classes:
 Et comitem regum progenuisse patrem.
 Vos ergo tergeminas, divina stirpe sorores:
 O charitas ardens spesque fidesque precor.
 Reddite caelestes morum decorumque

[parentes:
 Sceptra salutifera que ratione regant.
 Nam sacer auratos ubi cesar inivit honores:
 Castra procul vise cesariana sequi.
 Si mea languentis tandem non ora

[revisant:
 Res erit infoelix publica nullus honos.
 Tres virtutes Barcinoni.
 Barcino clara domi longinquis inclyta

[bellis:

a. a continuació ratllat a.
b. [part] ... negocis interlineat.
c. a continuació unes lletres ratllades.
d. a continuació unes lletres ratllades.
e. a continuació unes lletres ratllades.

 Quales prestat avos, qui tenet arma nepos.
 Spectasti captos quos nemo crederet hostes:
 Unus et hic victus littora Turca fugit.
 Ecce Augusta potens virtutes conferet 

[omnes:
 Sceptraque venturo cesare summa reget.
 Tu tantum supplex vultus affare serenos:
 Illa parem nusquam sentiat esse fidem.
 Quin age clementes veneremur cantibus

[aures:
 Audiat et verum carmen uterque polus.

 80v Aprés de haver cantat los metres dalt scrits, les 
quatres persones qui staven en la grua que stava 
pintada com hun cel y eren divisades, la una la 
ciutat de Barchinona, aportant en la mà una 
ciutat pintada, e los tres altres eren tres virtuts, 
ço és, fe, sperença e caritat; la que representava 
la ciutat de Barchinona féu a sa magestat la ora-
ció devall scrita, exposant aquella distintament 
e molt diserta, segons a tal oració convenia:

Altissima Catholica et Pontetissima
Augusta Regina et Domina

Insignis hec claraque civitas Barcino: atque fidis-
simus Cathalonie principatus ob multum diuque 
desideratum: salvum: et incolumem majestatis 
tue cum illustrissimis principibus nostris adven-
tum incomparabili exultans gaudio: gratias op-
timo maximo Deo agit immortales. Quippe ille re-
rum parens et moderator majestatem tuam tam 
ex clarissimo Barcinonensium comitum quam ex 
altissimo Aragoniorum regum sanguine procrea-
tam: sacre, cesaree, catholice atque invictissime 
majestati conjugali societate ad propagandam 
rem publicam christianam divinitus collocavit: 
Quam obrem eadem civitas Barcino sanctissime 
Trinitati supplicat, ut invictissimum quoque cesa-
rem quo nichil christiana religione sanctius: nichil 
armis belloque prestantius terris dominatur: his 
littoribus unde ad gloriosam illam coronationem 
bononiensem: triumphalemque victoriam Vienen-
sem profligato fugatoque immanissimo Turcarum 
tyranno: cum magno Deo quem sacro pectore ges-
tat: anchoram solvit: dignetur restituere. Atque 
ita imperatoriam majestatem cum tua simul cle-
mentia ad sempiternam optimi maximi Dei glo-
riam: ad Romani imperii incrementum: necnon 
ad catholice fidei propagationem per longos et fe-
licissimos annos imperare ac regnare disponat. 
Dixi.

En haver acabada la damuntdita oració a sa ma-
gestat, stant ella ja debaix del tàlem, que tenien 
jaa los magnífichs consellers y prohòmens de la 
ciutat, qui en lo portal havien sperada sa mages-
tat, e ja havien pres lo cordó de la mula en què 

a. ja interlineat.
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[1533 ] venia sa magestat, la grua, ab dites quatre perso-
nes, se’n tornà ab gran concert cantant huns 
metres dressats a la dita senyora emperatrís, 
que són devall scrits. E com fon alt, comensà a 
caminar sa magestat y, ab la cerimònia acostu-
mada, entrà en la present ciutat y, per la Ram-
bla abaix, vingué en lo Pla de Framenors, a hon 
estaba aparellata sobre hun gran cadafalç lo só-
lio molt rich, y lo reverendíssimo cardenal de 
Santhiago, qui entrà en companyia de la dita se-
nyora, apartat del sólio stigué assegut yb los al-
tres senyors, qui venien ab ella, stigueren dretsc 
a les dos parts y altres asseguts en lo més alt de 
la scala del cadafalc y per allí abaix. E, estant 
allí, passaren a fer reverència ab ses banderes to-
tes les confraries de la ciutat ab molta feste y ale-
gria, aprés de haver soltades moltes peses de ar-
tilleria que staven en lo baluart y allí cerca; y, 
aprés de ésser passades dites confraries, anà sa 
magestat a fer oració a la Seu, prenent lo camí 
del Born y carrer de Moncada, y aprés se’n tor-
nà per lo Regumir avall a palàcio, en les cases 
del senyor bisbe de Barchinona, a hon fonch 
aposentada.

Aquí dalt, en son loch, se era obmès posar «los 
il·lustríssimos príncep e infanta entraren en an-
des hun poquet abans que entràs sa magestat. E 
les dames que venien ab sa magestat no se apea-
ren, ans restaren a cavall, axí com se venien al 
peu del cadalfc fins que sa magestat devallà per 
anar a la Seu; ço és dit.»

 81r  Ad Augustam Elisabeti.
 Regia celicolum soboles augusta parentum:
 Ignea cui charitas spesque fidesque vigent.
 Non sine te cesar pharetrato ex hoste

[triumphat:
 Qua repetit portum solverat unde rates.
 Quaque levat phoebus rutilas conditque

[quadrigas:
 Auguste nomen cesaris arma canit.
 Ultima cernosacros o faelicissima vultus:
 Obvia tam longas Barcino itura vias.
 Parva liçet meritis sint hec tua menia

[tantis:
 Certa fave Hispane fama salusque toge.
 Numinis eternam sumes post longa

[coronam
 Fata: triumphales sanctior inter avos.

Foren, axí matex, per part de la ciutat ordenats 
fer, fora de la ciutat, dos archs triumphals, hu 
en lo Collblanch y altre a la Creu Cuberta, y per 
la brevitat del temps no pogueren ésser acabats, 
bé que lo del Collblanch fonch posat circa de la 

a. a continuació unes lletres ratllades.
b. a continuació unes lletres ratllades.
c. a continuació ratllat pro.

mitat. Estava ordenat fer en cada hu d’ells  
una font de vi y posar en lo hu la justícia y en 
l’altre la clemència ab huns metres.

Los senyors deputats havien manat fer de- 
vant la Trassana hun gran edifici de fusta y 
tela, pintat a manera de colesseu, ab tres òr-
dens de finestres; y en cada orde havia dotze 
finestres y una cuberta sobre qui havia a tenir 
una capa, a hon de nit havia de cremar hun 
gran faro, y tot lo restant havia estar molt  
il·luminat de lanternes. Havia a tenir dotze  
pilars tots lavorats del romano, y la altitud 
d’ell havia ésser de CL palms y la latitud dins 
LXX o circa. Havia a tenir dos portals qui re-
tien arch triumpal, per hon havia a passar sa 
magestat, anant al Pla de Framenors; e per la 
brevitat del temps no s’és pogut pasar en los 
dotze pilàs. Havia haver les nou muses figu- 
rades y tres poetes, y cada hu d’ells lansave ab 
un ròtol dos metres dressats a sa magestat.  
Los de les muses y de hun poete latins, y de al-
tre poete en grech, y del altre en castellà, los 
quals encara que no sien stats posats assí, pus 
que estaven fets, ha paregut que devien ésser 
posats per memòria e són los següents, e pri-
mer són los de les muses:

 Clio Auguste.
 Gloria cesarei foelix augusta triumphi:
 Tu proceres sacras prestitit ille manus.

 81v  Euterpe Auguste.
 Aspice niliaco decoratas remige puppes:
 Iam Solymon gaudet, Grecia, clara

[Rhodos.
 Thalia Auguste.
 Ferrea fugerunt a cesare condita florent
 Secula: vernantes usque habitura dies.

 Melpomene Auguste.
 Syrenes siculo resonant pia bella peloro:
 Nec patulas aures Cesar habere timet.

 Terpsicore Auguste.
 Dum sol marmoream radiis lustraverit

[urbem:
 Leta erit atque aquilis Barcino fida tuis.

 Erato Auguste
 Charolus ille novem statuit comitesque

[tribusque:
 Hic terra victor protegit atque mari.

 Polymina Auguste.
 Sacra ducis virtus pavidum sic terruit

[orbem:
 Ut superent fusos stamina nulla tuos.

 Urania Auguste
 Dat lauros pilis Babilon maiora domabit:
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[1533 ] Hispana arctoo dextora digna patre.

 Calliope Auguste.
 Voce Pyreneus pulcra te narrat Iberus:
 Augusta invictis nec tacet ister aquis.

 82r En aquest dia, en la nit, se comensaren fer per 
tota la ciutat grans luminàries y, comunament, 
foren reputades per majors y més bullicioses les 
que·s feren en la casa de la Deputació, devant la 
qual fonch assentat lo castell que ya altre vega-
da, en la nova intrada de la cesàrea magestat del 
em perador don Carles, rey nostre senyor, fonch 
posat en lo matex loch. No·s ballà per la cituat, 
com en altres luminàries se acostumava, per és-
ser tan prop de la dominica in Passiones.

Disapte, a XXVIIIIo de dit. En aquest dia entrà en 
la present ciutat, venint per terra de la cort de la 
cesàrea magestat del emperador, rey nostre se-
nyor, lo reverendíssimo cardenal de Burgos. 
Hisqueren los senyors deputats a rehebre’l en lo 
camí de Gerona, fora la ciutat, bon trosa més 
ençà de la torra de mossèn Tries; y tanbé his-
queren aprés los magnífichs consellers de la ciu-
tat no molt luny de la ciutat; y, axí matex, his-
queren a rehebre’l lo reverendíssimo cardinal de 
Sanctyago y lo archabisbe deb Saragossa, molt 
prop del Portal Nou; y tos los grandes de la cort 
hisqu(e)ren, axí matex, a rehebre’l tant avant 
com los deputats, los quals tantostc lo dexaren, 
y ell vingué acompanyat dels consellers a desca-
valcar primer a palàcio; emperó, los dits carde-
nal y archabisbe se partiren d’ell entrant en la 
ciutat y, per altre via, se’n anaren a sa posada.

Dilluns, a XXXI. En aquest dia los senyors depu-
tats, consistorialment, anaren a besar la mà e 
visitar a la emperatriu, reyna nostra senyora, se-
gons lo costum.

 82v Abril, any M D XXXIII

Dimenge, a VI de dit. Dominica in Ramis Pal-
marum. En aquest dia partí mossèn Joan Pere 
Rasador, hoÿdor de comptes del bras reyal, per 
a sa casa y per sos negocis.

 83v Dimenge, a XIII de dit. Festum Pasce Resurrec-
cionis Domini.
Dilluns, a XIIIIo. Festum Resureccionis.

Dimars, a XV. Festum Resureccionis.

 84r Dilluns, a XXI. En aquest dia tornà mossèn Ras-
sador, hoÿdor de comptes. En aquest dia vingué 

a. tros ... la interlineat, damunt d’unes paraules ratllades.
b. a continuació ratllat ce.
c. a continuació unes lletres ratllades.

nova certa, cerca les sinch hores aprés de mig-
jorn, que sa magestat, veninta de Gènova ab ses 
galeres, prenia terra en Rosesb lo dia present, de 
què sec donaren gràcies a Déu. E la sereníssima 
senyora emperatrís, reyna nostra senyora, anà a 
peu en lo monastir dels frares de la Mercè a do-
nar gràcies a Déu per tal nova, y allí fonch cantat 
solemnament y ab molta alegria lo Te Dèum lau-
damus. No·y foren los senyors deputats perquè, 
com vingué la nova, eren ja fora del consistori y, 
en venir la nova, fonch assò tand prompte que 
no·y hagué solament temps per ésser-ne avisats. 
Tornà-se’n a palàcio sa m[agestat] aprés de ésser 
ja acabat lo tedèum, acompanyada del reveren-
díssimo cardenal de Santiago e molts bisbes e al-
tres senyors, ab grandíssima luminària de antor-
xes y gran música de ministrells y tabalòria. Los 
magnífichs consellers de Barchinona no·y fo- 
ren, perquè·s dix que anaven a la Seu a fer cantar 
lo tedèum per tal novae.

En aquest matex dia, poch abans de venir 
aquesta nova, consistorialment, los senyors de-
putats acompanyats de sos officials, partint de 
la Deputació, a peu ab masses alsades, anaren a 
supplicar a la senyora emperatrís que ab sa pre-
sència volgués honrar la festa del gloriós sanct 
Jordi, en la casa de la Deputació. Fonch sa res-
posta que folgora molt poder-ho fer, emperó 
quef, essent sa magestat embarcat y no essent 
en ses terres, que no li paria que·y tingués dis-
posició, ni axí poch los excel·lents príncep e in-
fanta, per qui també havien supplicatg, tenien 
disposició de poder hanar per ésser tan xichs.

Dimarts, a XXII. En aquest dia partí mossèn 
Pere Ciurana per sos negocis, per a Urgell. En 
aquest dia entrà la magestat del emperador, rey 
nostre senyor, en la present ciutat venint per la 
posta, acompanyat del marquès del Guast, del 
duch d’Alva y del majordom seu, Làtzerh de 
Mergarit, e altres, dexant les galeresi y tota l’ar-
mada ab la qual sa magestat ere vingut en Ro-
sesj. Eren entre les nou y les deu hores, ans de 
migjorn, com entrà en ciutat y no·n sabé res lo 
consistori fins que fonch dins palàcio.

 84v En lo matex dia los senyors deputats, attesa la 
benaventurada vinguda de la cesàrea magestat 
del emperador, rey nostre senyor, deliberaren 

a. venint ... galeres interlineat.
b. Roses interlineat, damunt de Palamós ratllat.
c. a continuació ratllat le.
d. tan prompte interlineat.
e. a continuació ratllat En aquest matex dia.
f. a continuació unes lletres ratllades.
g. a continuació unes lletres ratllades.
h. Làtzer de Mergarit interlineat.
i. a continuació ratllat ab les.
j. Roses interlineat, damunt d’unes lletres ratllades.
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[1533 ] no convidar a ningú per a les vespres y festa del 
gloriós sanct Jordi, que primer no haguessen 
convidat a sa magestat. E axí, lo dia present, di-
tes les vespres en la present casa de la Deputa-
ció, en les quals solament demanaren los mag-
nífichs consellers, anaren, consistorialmente, a 
visitar sa magestat y convidaren-los per a la  
festa del dita gloriós sanct. Y sa magestat respo-
nent que venia fatigat del camí y no podia ve-
nir, dient eb replicant los dits senyors deputats 
que sa magestat ere cap de la cavalleria de la 
qual, en aquest Principat e regne de Aragó, lo 
dit gloriós sanct és special advocat y, per ço, lo 
suplicaven que manàs honrar la festa ab la pre-
sència de sa reyal e imperial persona. Dix y 
manà sa magestat que se porrogàs la festa per al 
dimenge primervinent y que, entretant, sa ma-
gestat manaria dir com se hauria fer dita festa, si 
en palàcio o en la present casa de la Deputació. 
Y axí restà porrogada la festa, com dir és, bé que 
fonch determinat ferc dir demà en la capella 
misses baxes, com se acostumen dir lor altres 
anys.

Dimecres, a XXIII de dit. Festum sancti Georgii, 
martiris. En aquest dia, en la casa de la Depu-
tació, per causa de la porrogació de la festa per 
manament de sa magestat feted, no·s cantà offi-
ci, sinó que en la capella se digueren misses ba-
xes segons lo costum. Lo matex dia la magestat 
del emperador, rey nostre senyor, anà a hoyr 
missa a la Seu. Anaven los consellers en sa com-
panyia y tots los senyors que eren en la cort. Lo 
clero de la yglèsia, ab professó, hisqué a rehe-
bre sa magestat fins a la porta del palau episco-
pal, y en la porta de la yglèsia, a hon estava hun 
setial aparellat ab la Creu, adorà sa magestat la 
Creu y entrà al offici, lo qual fonch solemna-
ment cantat.

 85r Dijous, a XXIIIIo de dit. En aquest dia se comen-
saren fer lese luminàries per la benaventurada 
venguda de la magestat del emperador, rey nos-
tre senyor, per tots los lochs a hont lo General ha 
acostumat fer-les. Duraren tres dies. E fonch po-
sat lo castell que era statf manat fer per entrada 
de la senyora emperatrís, e no fonch en aquella 
hora acabat, devant les cases del General, a mar, 
a hont paragué molt bé, encara que per causa de 
grans vents y pluges la luminària no pogué molt 
bé cremar. Foren posats allí tres poetas y nou 
muses ab alguns metres que foren molt mirats y 
seran baix, a la fi de aquest mes, pus assí no havia 
loch, e són quasi lo que són ha dalt po[sats].

a. dit interlineat.
b. e replicant interlineat.
c. fer interlineat.
d. fete interlineat.
e. a continuació ratllat a.
f. a continuació ratllat f.

Divendres, a XXV. Festum sancti Marchi, evan-
geliste. En aquest diaa juntà, en la plage de la 
present ciutat de Barchinona, lo exèrcit de les 
galeres ab les quals la magestat del emperador, 
rey nostre senyor, era desembarcat en Roses, 
Eren les galeres XXXIIIIo, dos fustes e hun ber-
gantí. Fonch la entrada molt festivada, e les ma-
gestats del emperador y emperatrís hisqueren 
sobre lo pont, que stava fabricat en dret de palà-
cio, y les dames a hun cadafalc, que stava del 
costat del pont, ab los principals hòmens qui 
eren en la cort, y allí reberen lo il·lustre fill del 
duch de Savoya, nebot de la dita senyora empe-
ratrís, ab molta honra, car lo senyor empera-
dorb se levà lo bonet del cap. Y aprés que hague-
ren stat hun poch en lo matex pont, ab gran 
música de ministrels, trompetas y atabals, se’n 
entraren en palàcio.

En lo mateix dia los deputats, demanats per lo 
reverendíssimo senyor cardenal de Santiago, 
foren a parlar ab sa senyoria, lo qual los signifi-
cà que sa magestat enteniac que per ses robes, 
que aportava per son servey per a tallar en la 
present ciutat, per vestir de sa persona y casa, 
no havia de pagar res y, per ço, que si ells tenien 
scriptures algunes ab les quals se amostràs que 
sa magestat fos obligat a pagar que les mostras-
sen, perquè sa magestat tanpoch no volia sinó 
lo que seria de justícia. Per la qual causa los dits 
senyors deputats, essent tornats a la Deputació, 
manaren al magnífich micer Francí Solsona, al-
tre dels advocats del General, e a mi, Gaspar 
Amat, scrivà majord de la present casa de la De-
putació y General de Catalunya, que anàssem a 
mostrar al dit senyor cardenal los capítols de 
Cort ab los quals se mostre que los sereníssi-
mos senyors reys paguen los drets de les gene-
ralitats; y, de fet, anàrem allí y trobàrem per 
aquesta rahó ajustats ab lo dit senyor cardenal 
lo il·lustre e reverendíssimo senyor archabisbe 
de Saragossa, los magnífichs regent la Cance-
lleria y advocat fiscal, en presència dels quals 
per mi, dit scrivà, foren legits alguns capítols 
fets en Corts Generals, axí vells com nous, ab 
los quals se mostre que paguen los reys y que 
solament de

 85v pagar los dits drets és exempta la persona del 
summo pontífice y de sa família. Los quals ca-
pítols legits y havent allí tractat alguna cosa so-
bre aquest fet, per lo dit reverendíssimo senyor 
cardenal fonch dit que parlàssem ab los depu-
tats y que mirassen com se poria fer y que sa ma-
gestat restàs servit d’ells. Fonch respost per no-

a. a continuació ratllat entrà.
b. a continuació ratllat senyala.
c. entenia interlineat, damunt de que tenia ratllat.
d. major interlineat.
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[1533 ]saltres que, aprés de dinar, serien los deputats, 
ajustats en les cases del General, a la mar, y que 
allí essent junts referiríem lo que sa senyoria re-
verendíssimo manave. Y, presa licència, lo dit 
micer Solsona y jo nos partírem.

E tantost après de dinar, essent los dits senyors 
deputats ajustats en les cases del General, propa 
mar, per veure la entrada de les galeres que stà 
posada dalt, y per provehir que desorde no·s se-
guís en dany del General en lo descarregar de 
lesb robes que aportaven les dites galeres, lo dit 
miçer Solsona primer y aprés yo, dit scrivà, fó-
rem allí per fer relació del que havíem fet y 
hoÿt, y trobàrem ya en les dites cases ab los dits 
senyors deputats los magnífichs regent la The-
soreria y regent la Cancelleria y advocat fiscal, 
qui staven tractant abc dits senyors com se po-
ria fer que axí per les robes de sa magestatd, 
com dels altres senyors y cortesans que se havi-
en a descarregar, restàs sa magestat servida y 
no·s seguís desconcert algú en lo regonèxer de 
les robes. Y, stant axí tractant sens haver pres 
apuntament algú ab los dits senyors deputats, 
arribà allí lo honorable mossèn Bertran De-
zvalls, ciutedà de la present ciutat, qui havia 
tengut càr rech per la cituat de fer lo pont a 
hont aquella hora estaven les magestats cesàre-
es esperant la entrada de les galeres, e referí allí 
que los reverendíssimos cardenal de Santiago y 
archabisbe de Saragossa li havien manat que 
vingués aquí per dir-los, de part de sa magestat, 
que havia manat que, descarregant-se les robes 
de les dites galeres, per no detenir-les e lo rego-
nèxer fossen preses en memorial ye segellades 
segons lo costum y aprés que fossen regonegu-
des, y que lo que hauria de pagar al dret que·u 
fessen pagar y, perquè en açò no·s seguís algun 
desconcert, havia manat al alcalde Herrero 
que·y asistís, perquè era official de sa cort y co-
negut per tots los cortesans, a ffi quef lo Gene-
ral no fos fraudat.

Disapte, a XXVI de dit. [En] aquest dia lo magní-
fich miçer Miquel Mai, doctor provehit [per] sa 
magestat de vici-canceller, hoý sentència de ex-
comunicació e jurà, segons forma de les consti-
tucions. Fonch promulgada la sentència per lo 
reverent miçer Macià Sorribes, official del se-
nyor bisbe de Barchinona, [a] II de desembre, M 
D XXXIII. Fonch fet lo compte de [...]g.

En aquest dia, aprés migjorn, sabent los se-

a. a continuació ratllat s.
b. a continuació ratllat dites galer.
c. ab dits senyors interlineat.
d. a continuació una lletra ratllada.
e. a continuació ratllat cauquillades.
f. a continuació ratllat no·s seguís.
g. text incomplet.

nyors deputats que sa magestat volia que la  
festa del gloriós sanct Jordi, que era estada por-
rogada per son manament per al dimenge, com 
dalt és dit, se fes en la casa de la Deputació, a la 
qual sa magestat vindria; jatsia haguessen fet 
gran memorial de convidar molta gent a la  
festa, axí per ésser ja hora tarda com, altrament, 
per venir-hi sa magestat y, per ço, pensant que 
no era mester convidar a ningú, no convidaren 
sinó a la reyna Germana y al duch de Calàbria, 
son marit, y los magnífichs consellers de Bar-
chinona y los reverendíssimos cardenals de 
Santiago y de Sigüença.

 86r Dimenge, a XXVII de dit. En aquest dia, en lo 
qual stava prorrogada la festa del gloriós sanct 
Jordi, fonch fete y solemnizada la festa del glo-
riós sanct ab molta solemnitat. Fonch cantada 
la missa y lo offici per los capellans de la capella 
de sa magestat, y lo altar fonch ataviat de belles 
peses de argent de la capella de sa magestat. 
Fonch la festa sens sermó, perquè, sabent que la 
missa se havia de comensar gran diaa avisaren 
los sacristans de la capella de sa magestat que 
no·y fessen sermó y axí fonch. Vingué sa ma-
gestat cavalcant en hun cavall a la stradiota, ves-
tit ab una capa de tela de argent, e a la soldades-
cha vestia a manera de un cuero fet de ceda 
blanca cortat y recamat de fil de argentb, ab 
molta perleria, y unes calses blanques molt bro-
cades de fil d’or y de argent y perles molt corte-
jades y folrades de altra ceda. Baxaren los depu-
tats a rebre sa magestat fins al capdevall de la 
scala, a hont descavalcà. Venien en sa compa-
nyia lo cardenal de Santiago, lo duch de Calà-
bria, marquès del Guasc e molts altres comtes, 
bisbes e senyors. Sa magestat stigué dins la cam-
bra del regent los compte(s), a hont li fonch po-
sada la cortina molt richa, e dins la cortina sti-
gué lo duch de Calàbria. Lo setial stava sobre lo 
lindar o devant lo lindar de la porta de dita 
cambra, de la qual, perquè millor stigués la cor-
tina, se desclavaren les portes. Los consellers 
stigueren en son loch acostumat. Lo cardenal 
de Santiago stigué en hun petit banch fora, al 
costat de la dita porta, en lo loch a hont acostu-
men star los vizreis quant se fa la festa essent 
ells presidents; y a les spalles li posaren hun 
drap de brocat ras, y per setial li posaren hun al-
tre petit banch ab hun altre semblantc drap de 
brocat cubert, y tot açò posaren los forres de sa 
magestat. Aprés del dit cardenal, en altre 
banch, un poc lunyat d’ell, staven los reveren-
díssimos archabisbes de Saragossa, bisbe de 
Vich, bisbe Mondonyedo y altres bisbes. En lo 
cap del banch, a hont acostumen seure los de-

a. a continuació ratllat no.
b. a continuació unes paraules ratllades.
c. semblant drap interlineat.
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[1533 ] putats, al encontra de aquest a hont stava lo car-
denal, feren aparell per a seure los embaxadors 
qui seguexen la cort, posant hun banch per se-
tial cubert ab hun drap de ras y sobre de aquell 
hun drap de brocat ras, y los deputats prengue-
ren loch en lo matex banch, fora del setial. E 
pus al comensar de la missa no·y hagué embaxa-
dor algú, plegaren lo drap de brocat e lo setial, e 
los deputats tiraren-se més alt, prop del altar; e 
ab la tanta stretura del loch y multitud de gent 
no pogueren pendre lo cap del banch, ans 
fonch ja près per lo marquès del Guasc y per lo 
gran cavallerís y per lo vici-canceller de sa ma-
gestat, miçer May, y stigueren tot l’offici en dit 
banch,

 86v e molts comtes y nobles y grans senyors stigue-
ren devant ells, e los dits deputats drets sens al-
gun orde. Los capellans de la capella qui no ser-
viren de cantar al offici, ab sos sobrepellissos 
vestits, stigueren asentats en lo banch quea 
mire devant los consellers, a hont en altre 
temps acostumen seure los cavallers, y ells, dits 
cavallers, prengueren lochb en lo dit banch, 
hun poch avall, y alguns aseguts en la barana de 
la claustra, a hon havien posats draps de ras o 
banchs. Los cantors de la capella stigueren en 
lo acostumat loch devant la porta del archiu o 
racional. Los ministrels del conestable y del 
conde de Benavent y los trompetas y atabals del 
duch de Calàbria, que foren amprats per a sonar 
a la festa, stigueren aseguts en lo corredor de la 
claustra qui va del consistori gran al racional, y 
eren tants que no cabien en tot lo enfront de 
aquell quarto de claustre. A la entrada de sa ma-
gestat y a la acabar del offici y exint sa magestat, 
feren tan gran músicha que no·s podia hoyr al-
tre cosa en la casa. Los tompetas de la ciutat, 
qui ordinàriament venen a sonar en dita festa, 
stigueren sobre lo castell que encara stava posat 
devant la casa de la Deputació, y de allí senyala-
ven sonant com arribaven algunes persones se-
nyalades en la festa. Fonch donat lo ram o toya 
a sa magestat per lo deputat ecclesiàstich, y 
aquell fonch portat devant sa magestat per hun 
official preheminent de la casa, qui no aportave 
altre cosa, de mà del qual lo dit deputat pren-
gué aquell y, fete la salva acostumada, lo donà a 
sa magestat. En aquesta festa no hagué dama 
nic dona alguna en lo loch a hon altres anys 
acostumen posar-se, perquè tot stava ple de hò-
mens; bé és veritat que axí dins la capella comd 
en la cambra del racional e més dalt en lo terrat 
havia moltes dames desfressades. Acabada la 

a. a continuació ratllat se.
b. a continuació ratllat poch.
c. ni dona interlineat.
d. a continuació ratllat del raci.

missa, que fonch molt gran dia, los deputats 
acompanyaren a sa magestat fins baix al caval-
cador.

Les vespres en aquest dia foren dites per los 
cantors de la Seu, y los consellers no·y pogue-
ren ésser ocupats per negocis de importància y 
trameteren primer la scusa. No·y hagué tan-
poch dames algunes, sinó molt poble. No·s di-
gueren completes ni los deputats feren, consis-
torialment, cavalcada per ciutat, com algunes 
vegades se ere acostumat.

 87r Dimecres, a XXX. En aquest dia tornà mossèn 
Pere Ciurana, h ydor del stament ecclesiàstich.

Lo edifici, castell o plúvio posat devant les ca - 
ses del General, a la mar, tenia dotze portes 
yguals y, sobre aquelles, dotze grans finestres y, 
sobre aquelles, altres dotzea finestres. Era tot 
fet de tela pintadab, dins y de fora, ab dotze co-
lumnes al romano. En cada andana, de part de 
fora y en les pus altes, staven los tres poetas y les 
nou muses partides de tres en tres, y aprés hun 
poeta, y cada hu d’ells tenia dos metres dressats 
al emperador o a la emperatrís, los quals ab hun 
ròtulo del romano staven clavats debaixc de 
aquelles, en la més baixa columna. Són los poe-
tas: Homero, y sos metres y nom staven scrits 
ab letres gregues en la manera que assí baix se 
amostrarà; Joan de Mena, que tenia sos metres 
en lengua castellana; y l’altre Lucà, qui tenia 
sos metres latins com los altres de les muses. E 
primer se segueixen los de Homero:

Õ4MH8ROS TΩKAI 8SRI: Homerus Cesera
UEVĨK8ELOS KAÏ UEVEIDḦ́ S

OKAROLOS.
KAÏ ĨSOUEOS KAÏ ZA8UEOS Õ4 KAI 8SAR.

Idest

 Deo similis et divina specie Charolus.
 Et Deo par et admodum divinus Cesar.

 87v  Clio Auguste.
 Gloria cesarei foelix augusta triumphi:
 Tu proceres sacras prestitit ille manus.

 Euterpe Auguste.
 Aspice niliacis remeantia vela tropheis:
 Iam Solymon fidit, Grecia clara Rhodos.

 Thalia Cesari.
 Ferrea fugerunt tibi cesar condita florent:
 Secula, vernantes usque habitura dies.

 Melpomene Gesari.

a. a continuació ratllat y, sobre aquelles, altres dotze.
b. a continuació ratllat ab do.
c. debaix interlineat, damunt de al peu ratllat.
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[1533 ]Syrenes siculo resonant pia bella peloro:
Nec patulas aures cesar habere times.

Terpsicore Cesari.
Dum sol marmoream cesar lustraverit urbem:
Leta erit atque aquilis Barcino fida tuis.

Erate Cesari.
Charolus ille novem statuit comitesque tribusque:
Tu terra victor protegis atque mari.

Polymina Auguste.
Sacra ducis virtus trepidum sic terruit orbem:
Ut superent fusos stamina nulla tuos.

Urania Cesari.
Dat Lauros pilis babylon maiora domabis,
Hispana arctoo dextera digna patre.

Calliope Cesari.
Voce Pyreneus pulcra te narrat Iberus,
Cesar, et invictis non tacet ister aquis.

Lucanus de Cesare.
Turcarum en adsum victor terraque marique,
Cesar, ut et Lybicas superes Hispania terras.

Ioan de Mena a la Augusto
Augusto de Hispania, el cesar novelo,
Triumfando en la tierra, triumfa en el cielo.

 88r Maig, any M D XXXIII

Dijous, lo primer de dit. Festum apostolorum Fi-
lippi et Jacobi. En aquest dia los senyors depu-
tats anaren, consistorialment, a supplicar sa ma-
gestat per algunes coses que molt importen al 
bé de la terra y del General. Fonch-los manat 
que donassen memorial a miçer May.

Dissapte, a III. Festum Exaltacionis Sancte 
Crucis.

Dilluns, a V. En aquest dia los senyors depu -
tats, consistorialment, hisqueren a rehebre lo 
il·lustre e reverendíssimo cardenal de Sevilla, 
inquisidor general. Hisqueren fins a la Creu 
Cuberta, fora lo portal de Sant Antoni. Y ve - 
nia ab ell lo excel·lent don Ferrando, duch de 
Calàbria, a la mà squerra del dit cardenal; e,  
venint lo deputat ecclesiàstich, prengué la mà 
squerra y lo dit senyor duch passà a la mà  
dreta del dit cardenal, y axí vingueren fins  
que vingué lo il·lustre e reverendíssimo archa-
bisbe de Saragossa y altres senyors. E los se-
nyors deputats, pressa licència, se’n vingue - 
ren dexant-lo hun poch abans de arribar al 
portal de Sant Antoni.

 88v Dijous, a VIII. Festum beati Michaelis.

 89r Dilluns, a XII de dit. En aquest dia los senyors 
deputats, consistorialment, anaren a la Lotge 
de la mar de la present ciutat per encantar los 
drets de les generalitats, segons lo costum, a 
peu, ab les majors masses alsades devant.

 89v Dilluns, a XVIIIIo. Festum beati Yvonis, confes-
soris.

Dijous, a XXII. Festum Ascensionis Domini.

 90r Dimenge, a XXV. En aquest dia, en la plaça del 
Born de la present ciutat, a despesa del marquès 
de Storga, se féu una molt bella justa de sis con-
tra sis, en la vista de la qual foren les magestats 
cesàrees del emperador y emperatrís, reys nos-
tres senyors, y molta altre gent. Lo matex dia 
partí mossèn Pere Ciurana per a Leyda, per sos 
negocis.

Dimarts, a XXVII. En aquest dia, a despeses de la 
ciutat de Barcelona, se féu una bella sala o ajust 
de dames en la Lotge de la ciutat, la qual stave 
molt ben empaliada, a les magestats cesàrees 
del emperador y emperatrís, reys nostres se-
nyors; a hon, axí les dames de la terra com les de 
la cort, ricament ataviades, dansaren ab gran 
concert fins a la tarde, y aprés de totes dansà, ab 
gran gràcia, la senyora emperatrís ab la muller 
de don Pedro de Cardona, dona Felipa Enrí-
quez, dama sua molt afavorida, y aprés fonch 
aportada gran col·lació. Lo matex dia partí  
Steve Mijà per a la sua sobrecol·lecta.

 91r Juny, any M D XXXIII

Dimenge, a VIII. En aquest dia fonch feta, a des-
peses de la ciutat, la festa dels castells, partint 
del Pla de Framenors y venint a palàcio, y aprés 
devant los magnífichs consellers y senyors de-
putats, en lo loch acostumat.

Dimarts, a X. En aquest dia foren los senyors 
deputats a visitar la magestat del senyor empe-
rador, qui stava de partida per a Monçó; y, de 
fet, partí aprés de haver-li besada la mà los de-
putats.

Dimecres, a XI. Festum beati Barnabe, apostoli.

Dijous, a XII. Festum Corporis Christi.

 91v Divendres, a XIII de dit. XXX de marçs, M D 
XXXVI, fonch paguat lo dit micer Juhan Solsona 
[LX] VI lliures, IIII sous, VIII, ab una partida [de] 
CVIII lliures, IIII sous, VII, malla. En aquest dia 
partí lo magnífich miçer Francí Solsona, altre 
dels advocats, ab licència del consistori, anant 
com a síndich del Capítol de Barchinona, de-
xant en son loch per advocat miçer Joan Sol-
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[1533 ] sona. Lo matex dia fonch admès lo reverend 
miçer Joan Solsona per advocat, durant la ab-
sència del dit reverend micer Francí Solsona, e 
prestà lo acostumat jurament.

Disapte, a XIIII. En aquest dia la magestat de la 
senyora emperatriu, reyna nostra senyora, se 
trobà indisposta de mal de caxall.

Dimenge, a XV. En aquest dia, en la nit, co-
mensà a tenir febre la senyora emperatriu, rey-
na nostra senyora, de la qual Nostre Senyor 
Déu la vulle desliurar.

Dilluns, a XVI. En aquest dia tornà mossèn Pere 
Ciurana.

Dimecres, a XVIII. En aquest dia partí per a 
Monçó, per adreçar y entendre en totes coses 
de la Cort, per manament dels senyors depu-
tats, lo honorable en Galceran Baró, regent los 
comptes del General.

 92r Dijous, a XVIIIIo de dit. En aquest dia la mages-
tat del emperador proposà en les Corts a Mon-
çó y la conclusió, segons lo costum, és intent 
de entendre en reparació de la administració de 
la justícia y ésser servit per a subvenir a les mol-
tes necessitats té. [E], fete la proposició, por-
rogà per a XVIIII de juliol, y partí per a veure’s 
ab la emperatrís assí en Barchinona, a hon és 
ma[lalta].

Divendres, a XX. En aquest dia, a la tarda, vin-
gué la magestat del senyor emperador per la 
posta, de alguns cavallers acompanyat, per a vi-
sitar la sereníssima senyora emperatrís, que stà 
indisposta, venint de Monçó, a hont havia con-
vocades Corts Generals, y a hon era arribat 
poch abans e proposat en les dites Corts, tan-
tost se partí per assí.

Dimenge, a XXII. En aquest dia fonch fete so-
lemne professó per la ciutat de Barchinona, per 
impetrar e recobrar sanitat e convalescència per 
a la sereníssima imperatrís. Seguiren-la los il-
lustres cardenal de Sevilla, lo duch de Calàbria 
e consellers de Barchinona, e molta altre gent. 
Foren-hi los òrdens y confraries. Anà la profes-
só al monestir de sanct Agustí.

Dilluns, a XXIII. Es aquest dia, de matí, la ciutat, 
continuant los goixs ab les professons molt de-
votes, anà a la yglésia de Nazaret.

En lo mateix dia, sentint que la magestat del 
emperatrís, reyna nostra senyora, estave de 
molt mala disposició, tota la ciutat estava ab 
tant anuig que, axí en particular com en univer-
sal, no staven sinó entenent en continuar ses 

oracions y deprecacions ab molta devoció, 
dressades per a impetrar conva-

 92v lescència a la magestat de la dita senyora impe-
ratrís, reyna nostra senyora. Aprés que en lo 
matí fonch fete la dita professó, mogut lo poble 
ab lur devoció, delliberaren, ab voluntat dels 
magnífichs consellersa, trametre alguns pere-
grins a Nostra Senyora de Montserrat, y los dits 
magnífichs consellers, que staven aquella hora 
en fer delliberació de trametre los dits pere-
grins, donaren tal orde que lo matex dia, a les 
tres hores aprés migjorn, se ajuntaren a la Seu 
les confraries de la ciutat ab tota lur luminària y 
tots los pelegrins qui havien anar en la pelegri-
nació. Y, partint de la Seu ab tot lo clero, anant 
primer los minyons y minyones, molt ordenats 
ab hun crucifix devant, y molts dels minyons 
anaven en camisa y a peu descals y les minyones 
en cabells y a peu descals, y eren en tan gran 
nombre que se stime eren passats de dos mil en-
tre tots los xichs. Y, exint per la porta major, 
prengueren la via de la plassa Nova y per la Cu-
curella, y entraren en lo carrer del Carme y de 
aquí al portal de Sant Antoni. Aprés de la ban-
derab y ganfanons, venia la luminària de les di-
tes confraries en gran nombre y, aprés, venien 
los pelegrins en camisa a peu descals ab una en-
torxa encesa en la mà, y foren, exint de la Seu, 
cent trente-tres los laychs, e los ecclesiàstichs, 
comprès hun canonge, vint-y-huyt. E, com fo-
ren al portal de Sanct Antoni, foren los laychs 
crescuts de nombre y també los ecclesiàstichs; e 
foren los laychs C XXXXIII e los ecclesiàtichs 
XXXV, e anaven ab sos sobrepelliços vestits. E, 
restant la bandera y ganfanons dins la ciutat, lo 
reverendc archabisbe Miralles, qui anave de 
pontifical en la dita professó, hisqué fora lo dit 
portal per donar la benedicció als dits pele-
grins; y, donada aquella, ab lo matex orde la 
professó, prenent la via del carrer del Hospital, 
se’n tornà a la Seu, en la qual anave lo il·lustre 
duch de Calàbria, lo governador de Catalunya, 
e los consellés de la present ciutat ab molts ca-
vallers e ciutadans, anant mesclats segons lur 
costum. E los senyors deputats ab los officials 
de sa case, sens masses devant, seguiren també 
la dita professó gran tros aprés dels consellers, 
per si, acompanyats de alguns cavallers, per no 
entrar en competència de precedència abd con-
sellers. E fonch tant solemne professó y acom-
panyada de tanta gent, axí hòmens com dones, 
que de nostres dies tal professó no s’és vista en 
la present ciutat. Vulla Déu que per medi d’ella 
sia restituïda la salut a sa magestat, axí com tots 

a. a continuació ratllat anar.
b. a continuació unes lletres ratllades.
c. a continuació ratllat bisbe.
d. ab consellers interlineat.
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[1533 ]sos vassalls desijam. E, estant los senyors depu-
tats reposats esperant que la professó tornàs, 
fonch-los dit allí que, essent los minyons, qui 
anaven en camisa com és dit, foraa del portal,

 93r al partir-se los pelegrins de la professó, molts 
de aquells, no demanada licència de lurs pares, 
dexaren la professó y posaren-se en romiatge 
ab lo(s) pelegrins. Y fonch notada més la devo-
ció y la affecció del partir que la exequció del 
fet. Anaren, axí matex, moltes dones e donze-
lles y asenyaladament alguns hòmens de bé, 
qui, trobant-se en la dita professó moguts per 
lur devoció, anarenb seguint lo dit pelegrinat-
ge, partc a peu, part a cavall, a hont vuy són e 
tots, segons se diu, passen de companyia ensús 
de ccc. Los gentils hòmens qui anaren foren 
aquestos: don Anton d’Erill, lo comanador Ju-
nyent, mossèn Mateu de Sencliment, mossèn 
Janot Olivers, mossèn Miquel Oliver, mossèn 
Galceran Carbó, mossèn Luýs Dura [...], mos-
sèn Joan Pujades, mossèn Riembau de Corbera 
e Sentcliment, e mossèn Ffrancesc de Guimerà.

Lo matex dia, essent tornats de la professó, los 
senyors deputats delliberaren que, a despeses 
del General, los deputats consistorialment va-
gen cada matí al monestir dels frares de Jesús, y 
que comensen demà; y allí fassen cantar solem-
nament offici yd missa, y per set dies continus, a 
honor y reverència dels set goigs de Nostra Se-
nyora, fassen e fer fassen pregàries a Déu Om-
nipotent per la salut de la emperatriu, reyna 
nostra senyora; y, aprés del offici, fassen profes-
só solemne, en la qual sia donada lum a tots los 
que aquella faran e seguiran; y, tornats en la 
yglésia, sia cantada la Salve Regina, y sempre 
sia dita special oració per la salut de la dita se-
nyora emperatriu e reyna nostra senyora.

E no·s deu dexar de notar la professó que lo dia 
abans en la nit fonch fete per la matexa rahóe 
per los cortesans. Partiren circa les deu hores de 
la nit de Framenors ab aquest orde, ço és, que 
primer era portat hun crucifix y seguien alguns 
frares de dit monastir de Framenors, cantant la 
letania y tots los altres responent ora pro ea. Ve-
nien aprés XXIII persones qui·s disciplinaven y 
maltractaven ab aquell orde que en lo Dijous 
Sanct acostumen algunes persones cerca les 
yglésies. Anave aquesta professó acompanyada 
de molta luminària, car cada disciplinant anave 
al mig de dos entorxes; y, axí matex, de molta 
gent de la cort y de molta gent de la ciutat, qui·s 

a. fora del portal interlineat, damunt de prop la Creu Cu-
berta a certa ratllat.
b. a continuació ratllat a peu.
c. part ... cavall interlineat.
d. y missa interlineat.
e. rahó interlineat.

mesclava y seguia ab ellsa. Exint de Framenors, 
visitaren la yglésia de la Merçè y, aprés, de 
Sancta Maria de la Mar y, aprés, de la Pietat en 
lo monestir de Sanct Agustí y, aprés, anarenb a 
la Seu, e trobaren en tota part les portes uber-
tes, perquè fahien allí pregàries sine intermis-
sione; y, exint de la Seu, tornaren a Framenors, a 
hont, fete oració, se partiren.

E lo dit dia, per part del consistori, anà mossèn 
Jaume Çalbà, deputat militar, a visitar a palà-
cio.

Dimarts, a XXIIIIo de juny. Festum Nativitatis 
beati Joannis Baptiste. En aquest dia, effectuant 
los senyors deputats la delliberació per ells fete 
lo dia abans, consistorialment, anaren en lo 
monestir dels

 93v frares de Jesús y allí feren cantar solemne offici 
e misa comensant los set goigs de Nostra Se-
nyora; y, aprés de la missa, fonch fete professó 
per la claustra y foren donades lums a tots y, 
tornats en la yglésia, fonch cantada la Salve Re-
gina y fete comemoració per la salut de la em-
peratrís, reyna nostra senyora, la qual acabada 
s’entornaren dits deputats en la Deputació, de 
hon eren partits.

Lo matex dia, dec matí, la ciutat ab lo clero de 
la Seu, prosseguint la devoció comensada, féu 
professó e anà a Montission.

Lo matex dia, aprés dinar, la yglésia de la parrò-
quia de Santa Maria de la Mar féu professó so-
lemne de sos parroquians e anaren a visitar la 
yglésia de sancta Madrona. Fonch la professó 
molt ben ordenada y creu-se que passaven de 
IIII mil persones les que anaven en dita pro-
fessó.

Lo matex dia la parròquia del Pi, ab tots los 
par roquians, féu solemne professó y visità totes 
les yglésies del ravall, y paria en la multitud del 
poble que no havia altre professó en la ciutat.

Los quatre òrdens dels frares mendicants se 
ajuntaren en lo monastir dels frares menors, y 
de allí, processionalment, partiren ab gran con-
cert y visitaren set cambres de Nostra Senyora.

Lo matex dia, en la nit, circa les deu hores de la 
nit, los cortesans feren la matexa processó dels 
disciplinants, emperò ab major nombre de dis-
ciplinants, car eren XXXIII, y axí en luminària 
com en companyia era molt major y cosa per 

a. a continuació unes lletres ratllades.
b. anaren interlineat.
c. de matí la interlineat, damunt de la yglésia del ratllat.
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[1533 ] cert de bon veure. Visità la Mercè, Santa Maria 
de la Mar y Nostra Senyora de Pietat a Sant 
Agustí y tornà-se’n a Framenors. Anaven en 
ella, ultra los frares de framenors, los cantors de 
la capella de la emperatrís cantant la letania ab 
gran concert; y, tornats a Framenors, cantaren 
la Salve de Miserre mei.

Lo matex dia y la matexa hora de la nit, los fra-
res del monastir de sanct Agustí feren altre so-
lemne professó, acompanyada del offici dels 
perayres y de lur luminària. Anaren en ella en-
sús de cent minyons en camisa y a peu descals, 
batent y disciplinant-se, cantant la letania, que 
veure-u era cosa de molta devoció.

 94r Dimecres, a XXV de dit. En aquest dia, continu-
ant los senyors deputats saa devoció, acompa-
nyats de sos officials, anaren a Jesús y allí 
hoÿren offici y missa y feren la professó, y feren 
cantar la Salve Regina, segons han delliberat, e 
fonch lo segon goig de Nostra Senyora.

Lo matex dia la ciutat, ab lo clero, continuant 
ses devocions ab professó solemne, anà al mo-
nastir del Carme.

Lo dit jorn, aprés dinar, les parròquies de sant 
Just, sant Jaume e sanct Miquel se ajuntaren y, 
ab lur clero y parroquians, feren per dita rahó 
solemne professó per la ciutat e visitaren moltes 
yglésies deb la ciutat. Fonch acompanyada de 
molta gent y ben concertada.

En aquest dia, aprésc dinar, los senyors depu-
tatsd anaren a visitar a la sereníssima senyora 
emperatrís, qui ja estave en alguna convales-
cència per gràcia del Senyor, segons havien en-
tès per mossèn Çalbà, altre dels dits deputats 
qui, seguint lo càrrech que li era stat donat per 
lo consistori, era stat a visitar ans de dinar.

Lo matex dia, aprés de dinar, la parròquia de 
sant Pere féu, ab son clero y parroquians, so-
lemne professó y anaren per lo carrer Condal al 
portal dels Tallers, y per aquí hisqueren y ana-
ren visitar la yglésia del monestir de Valldonze-
lla, y tornaren per lo portal de Sanct Antoni, y 
vingueren dreta via a Sant Agustí, y feren oració 
a Nostra Dona de Pietat; y, aprés, hisqueren al 
portal Nou y tornaren a Sant Pere. Fonch dita 
professó ben acompanyada, y entre los altres 
que la dita professó acompanyaren forene huns 
cavallers moros embaxadors del rey de Tremi-
çèn, qui ab molta devoció responien com los 

a. sa devoció interlineat.
b. de la ciutat interlineat.
c. aprés dinar interlineat.
d. a continuació una paraula ratllada.
e. a continuació una paraula ratllada.

christians a la letania qui·s cantava, dient ora pro 
ea. E diu-se que loa hu de aquells se vol fer 
christià.

 94v Dijous, a XXVI de dit. En aquest dia los senyors 
deputats, continuant sa devoció, anaren al mo-
nastir de Jesús per fer dir lo offici y fer la pro-
cessó votada per la salut de la emperatriu, reyna 
nostra senyora.

Lo matex dia los consellers, ab lo clero de la 
Seu, anaren segons lur costum processional-
ment a la yglésia de Nostra Senyora del Pi.

E lo matex dia, en la tarda, lo clero de la Seu, 
ab solemne processó, a hont eren les confraries 
ab lur luminària, hisqueren de la Seu per a rehe-
bre los pelegrins qui eren anats a Nostra Senyora 
de Montserrat, per la salut de la senyora empera-
trís. Exint per la porta major de la Seu, feren la 
via de la plaça Nova, entrant per lo carrer de  
la Cucurella y del Carme, anant fins al portal de 
Sanct Antoni. E, prenent los dits pelegrins en 
lo dit portal, posarenb aquells aprés de passat lo 
clero, entrec los canonges e lo senyor archa-
bisbe Miralles, qui anave de pontifical; y venien 
ab aquest orde, que los dits pelegrinsd, apor-
tant devant lo crucifix que se n’havien aportat a 
Montserrat, venien ells hu aprés altre, en ca-
misa y a peu descals ab una entorxa encesa en la 
mà; aprés d’ells veniene los gentils hòmens qui 
eren anats a peu vestits ab ses robes y tanbé 
aportaven antorxes en les mans; aprés venien 
los ecclesiàstichs; aprés venien los altres qui 
eren anats axí de la ciutat com fora de la ciutat, 
axí hòmens com dones e donzelles, que eren en 
gran nombre. Vingué la professó, partint del 
dit portal de Sant Antoni, per lo carrer del Hos-
pital fins a la Ramble, e per la Ramble avall ana-
ren fins al portal de Ollers, per lo qual entraren; 
y, aprés, giraren al carrer Nou e hisqueren en lo 
Pla de Framenors e entraren per lo carrer de la 
Merçè, ab molt gran concert ordenats, aportant 
lums tots y responent a la letania que cantaven, 
per lo mig de la gentf, alguns fadrins, e tothom 
responia ora pro ea. Passaren per aquest carrer 
perquè sa magestatg volgué veure dita professó, 
y volgué que la magestat de la senyora empera-
trís la hoýs. E axí stigué la finestre de la cambra 
a hont jahia la emperatrís uberta, e lo empera-
dor en ella fins que tota la processó fonch pas-
sada, e trigà a passar de les set horesh de la nit 

a. a continuació ratllat de.
b. posaren aquells interlineat.
c. entre interlineat, damunt de en ratllat.
d. a continuació ratllat laychs.
e. a continuació ratllat los ecclesiàstichs aprés venien.
f. a continuació ratllat a.
g. a continuació ratllat volgué.
h. a continuació ratllat per.
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[1533 ]fins aprop de les deu; y, entrant en lo carrer 
Ample y de aquí al Regomir, la professó tornà 
en la Seu. E los pelegrinsa, fete aquí oració, ana-
ren a Nostra Dona de Pietat, en lo monastir de 
Sant Augstí, y allí dexaren les antorxes.

 95r En la dita professó anaren los senyors deputats 
mesclats ab los magnífichs consellers de la ciu-
tat, pus hi havia moltes persones de títol y tots 
podien anar en son loch. E fonch de aquesta 
manera que los senyors deputats staven asse-
guts en lo cor esperant la processó, y venint los 
dits consellers aprés d’ella, en son loch ab 
aquest orde, que a la mà dreta del conseller se-
gon venia lo governador, perquè lo primer era 
a Monçó, en lo mig venia lo il·lustre duch de 
Calàbria, y prengueren en lo mig, al costat del 
dit senyor duch, al senyor prior deputat ecclesi-
àstich; aprés venia lo il·lustre comte de Miranda 
a la mà dreta y a la squerra lo conseller terç y al 
mig venia lo reverend bisbe de Porto, y pren-
gueren, al costat del dit senyor bisbe, en lo 
mig, mossèn Jaume Salbà, deputat militar; ve-
nia aprés lo senyor comte de Quirra a la mà 
dreta y lo conseller quart a la mà squerra, e en 
lo mig venia lo reverend bisbe de l’Alguer, y 
prengueren en lo mig, al costat del dit senyor 
bisbe, lo deputat reyal mossèn Pere Joan de 
Sancliment; de hoÿdors no ni hagué ningú. E 
ab aquest orde seguiren la dita processó, empe-
rò en lo seure no·s tingué algun orde.

Divendres, a XXVII de dit. En aquest dia, conti-
nuant los senyors deputats ses devocions, foren 
de matí a Jesús, a l’offici y precessó. E la ciutat 
anà ab sa processób. Lo matex dia foren los se-
nyors deputats, acompanyats de alguns de sos 
officials, a visitar a palàcio. No entraren a hon la 
emperatrís stava, emperò hisqué lo emperador 
a una sala y ab cara molt alegre donà rahó que 
stava la emperatrís molt bona. Déu lohat.

Dissapte, a XXVIII de dit. En aquest dia tornà 
Steve Mijà de la sua sobrecol·lecta.

En aquest dia, continuant sa devoció, los se-
nyors deputats anaren a Jesús. E la ciutat, a Jon- 
queres.

Dimenge, a XXVIIIIo. En aquest dia, continuant 
sa devoció, los senyors deputats anaren a Jesús.

Dilluns, a XXX. En aquest dia, continuant sa de-
voció, los senyors deputats anaren a Jesús e aca-
baren los set goigs de Nostra Senyora.

a. a continuació ratllat dex.
b. a continuació repetit anà.

 95v Juliol, any M D XXXIII

Dimecres, a II de dit. Festum Visitacionis ad 
Helisabet. En aquest dia la magestat del empe-
rador, rey nostre senyor, vingué a la yglésia de 
la Seu de la present ciutat de Barchinona, per 
hoyr missa y fer gràcies per la recuperació de la 
salut de la emperatrís, reyna nostre senyora. 
Vingué acompanyat dels consellers de la ciu - 
tat, duch de Calàbria e altres nobles e cavallers, 
axí de la sua cort com de la ciutat. Ans de la 
missa fonch fete per la yglésia solemne pro -
fessó y cantat lo Tedèum laudamus. Foren-hi 
los senyors deputats asentats en lo cor y també 
seguiren la professó a la mescla dels nobles y 
cavallers.

Lo matex dia, aprés dinar, los senyors deputats, 
consistorialment, anaren al monastir de Jesús y 
allí, ab solemne professó, fonch cantat lo Tedè-
um laudamus y fetes gràcies per la convalescèn-
cia de la senyora emperatrís, reyna nostra se-
nyora, la qual Nostre Senyor Déu, ab sa 
companya a son servey, conserve per lonch 
temps ab molta salut y prosperitat ya beneffici 
de sos stats, y specialment de aquesta sua ciutat 
e principat de Catalunya, qui·n tenen urgentís-
sima necessitat.

 96r Dimenge, a VI. En aquest dia lo clero de la Seu y 
de Santa Maria féu solemne professó per la ciu-
tat, com la del Corpus, en la qual aportaren lo 
vell de Nostra Senyora, aportant lo senyor go-
vernador e los magnífichs consellers lo tàlem. 
Anaren-hi les confraries ab ses banderes e lumi-
nària. Fonch fete de matí e tornaren a fer l’offici 
a la Seu, a hon fonch cantat solemne offici e fe-
tes gràcies a Déu per la convalescència de nostra 
senyora. No·y anaren los senyors deputats.

Dilluns, a VII. En aquest dia partí Jordi Bofill, 
sobrecullidor, per a la sua sobrecol·lecta.

Dijous, a X. Festum beati Christofori, ex clausu-
la generali.

 96v Disapte, a XII. La partida de sa magestat per a 
Monçó fonch en aquest dia, encara que stigue 
continuada en lo dia següent, per ço que se ha-
via fete error en los dies.

Dimenge, a XIII. En aquest dia partí la magestat 
del emperador, rey nostre senyor, per a Mon-
çó, anant per la posta ab sos cavalls, y dexà assí 
la sereníssima senyora emperatrís. Festum beate 
Margarite, virginis.

 97r Dijous, a XVII de dit. En aquest dia foren trame-

a. y beneffici interlineat.



432

[1533 ] sos los ventalls a Monçó, a la Cort. Havia-ni 
tres guarnits de vellut carmesí, hun gran, altre 
migenser, altre xich, per a sa magestat, y tres de 
petits guarnits de carmesí per los tres presi - 
dents de la Cort, y sis [...] de petis guarnits de or 
i pell, y una grossa de paper per als officials y al-
tres de la Cort. Lo matex dia partí la serenís-
sima senyora emperatrís, reyna nostra senyora, 
per a Monçó molt ben acompanyada, y entre’ls 
altres lo condestable de Castella, qui tornà de 
Monçó per acompanyar a la dita senyora.

 97v Dimars, a XXII de dit. Festum beate Marie Mag-
dalene. En aquest dia per los senyors deputats e 
hoÿdors de comptes, segons forma dels capítols 
fets en Corts Generals, fonch procehit a extra-
cció de deputats e hoÿdors de comptes per lo 
trienni vinent, e són estats extrets los següents 
en deputats: mossèn Dyonís de Carcassona, ca-
nonge de Leyda, per la yglésia; mossèn Joan 
Vilanova d’Elna, per lo stament militar; mossèn 
Perot Sisteró, burgès de la vila de Perpinyà, de-
putats. Don Alexandre de Rocabertí per la 
yglésia; mossèn Joan Garau de Gualba, senyor 

de la Vellòria, militar; mossèn Christòfol Ra-
mon Çarrovira, ciutedà de Barchinona, hoÿ-
dors de comptes. Concorregueren alguns dup-
tes en aquesta extraccióa, que estan absolts ab 
consell dels assessors, prout in illis est videre.

Dimecres, a XXIII de dit. En aquest dia partíb 
Bartomeu Conill, porter, ab letres per a notifi-
car la extracció de Leyda al deputat ecclesiàs-
tich, y de allí a Monçó ab letres per a sa meges-
tat. Lo matex dia partí Rafel Colunya ab letres 
per dita rahó, per notificar-la a tots los altres.

Divendres, a XXV Festum beati Jacobi, apostoli.

 98r Disapte, a XXVI de dit. Festum sancte Anne.

Dijous, a XXXI de dit. En aquest dia tornà Rafel 
Colunya de Rosselló, a hon era anat per notifi-
car la extracció als deputats militar y reyal e 
hoÿdors de comptes ecclesiàstich e militar, qui 
tenen lur habitatge per lo camí, ab letres per a 
cascú d’ells; e féu relació que havia donades 
aquelles a cada hu d’ells.

a. extracció interlineat, damunt de ensaculació ratllat.
b. a continuació ratllat Rafel.
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Folis 1r-88v

Dimenge, a XXIIIIo. Festum beati Bartolomei.

 3r Dijous, a XXVIII. Festum beati Augustini.

Divendres, a XXVIIIIo. Festum Decollacionis 
sancti Joannis Baptiste.

 3v Septembre, any M D XXXIII

Disapte, a VI. En aquest dia foren presentats los 
comptes d’en Pere Fahena, deputat local de 
Castellbò lo trienni passat. Lo matex dia com-
paregueren en lo consistori, devant los senyors 
deputats, lo reverend mossèn Pere de Cartellà, 
canonge e síndich de la yglésia de Gerona, mos-
sèn Joan Caldes de Segur e mossèn Joan Agu-
llana, ciutedà de Gerona, resident en Barchi- 
nona, visitadors e comissaris elets per los tres 
staments de la Cort que de present se celebre en 
Monçó, y presentaren lur comissió y feren al-
guns actes que stan en lo manual.

 4r Dilluns, a VIII. Festum Nativitatis Beate Marie.

Dijous, a XI. En aquest dia, per part del magní-
fich micer Martí Joan Sunyer, doctor en cascun 
dret, és stat presentat lo privilegi ab lo qual la 
cesàrea y catòlica real magestat del emperador y 
rey nostre senyor lo ha prove yt de regent la 
Cancellaria, per mort de micer Gualbes. Lo 
qual privilegi fonch dat en Barchinona, a XVIII 
del mes de maig proppassat. E a XXVIII del dit 
mes de maig prestà lo jurament acostumat en 
poder de micer Miquel May, vice-canceller. E 
lo dia mateix oý sentència de excomunicació 
promulgada per micer Sorribes, official eccle-
siàstich.

 4v Dimenge, a XIIIIo. Festum Exaltacionis Sancte 
Crucis.

 5r Dimenge, a XXI. Festum beati Mathei, evange-
liste.

 1r Agost, any M D XXXIII

Divendres, lo primer de agost. Festum sancto-
rum Petri et Felicis. En aquest dia tornà Barto-
meu Conill de Leyda y de Monçó, a hon era 
anat ab letres del consistori. En aquest dia jura-
ren los reverend e magnífichs mossèn Dyonís 
de Carcassona, canonge de Leyda, mossèn Joan 
de Vilanova, donzell d’Elna, mossèn Perot Sis-
teró, burgès de Perpinyà, deputats; don Ale-
xandre de Rocabertí, òlim prior de Besalú, 
mossèn Joan Garau Gualba, donzell, mossèn 
Christòfol Ramon Çarrovira, ciutedà de Bar-
chinona, hoÿdors.

Dimarts, a V. Festum beati Dominici, confessoris.

Dimecres, a VI. Festum Passionis Ymaginis. En 
aquest dia partí en Bartomeu Conill per a 
Mo[nçó], a hon aportà les maçes grans de ma-
nament de la Co[rt].

 1v Dimenge, a X. Festum beate Laurenci. En 
aquest dia partí per a Montserrat mossèn Perot 
Sisteró, deputat reyal.

Dimars, a XII. [En] aquest dia tornà mossèn 
Sisteró de Montserrat.

 2r Divendres, a XV. Festum Assumpcionis Beate 
Virginis Marie. En aquest dia partí mossèn 
Gualba, hoÿdor militar, per sos negocis, per a 
sa casa a la Vellòria.

Dilluns, a XVIII. En aquest dia tornà en Conill 
de la Cort qui·s celebre en Monçó e tornà les 
maçes petites. Fonch-li fet compte lo dit dia per 
duas anades, y donaren-li XIII lliures, IIII sous.

 2v Dijous, a XXI. [En] aquest dia tornà mossèn 
Gualba, hoÿdor militar, de la Vellòria. En 
aquest dia partí mossèn Pere Sisteró, deputat 
reyal, ab licència del consistori, per a sa casa a 
Perpinyà, per sos negocis.
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[1533 ] Dimarts, a XXIII. Festum beate Teccle.

 5v Dilluns, a XXVIIIIo. Festum beati Michaelis, arc-
hangeli.

Dimarts, a XXX. Festum beati Hieronymi, confes-
soris.

 6r Octubre, any M D XXXIII

Disapte, a IIIIo. Festum beati Francisci.

Dilluns, a VI. En aquest dia fonch presentat lo 
compte del deputat local de Leyda, mossèn Na-
dal Ciurana, qui succehí a son pare, mossèn Pere 
Ciurana. En aquest dia fonch fet punt al discret 
Antoni Rocha, ajudant del racional, pero ço que 
no fonch en la Deputació de tot lo dia.

 6v Dimarts, a VII. En aquest dia fonch fet punt a 
n’Antoni Rocha, qui no vingué en tot lo dia en 
la Deputació.

Dimecres, a VIII. [En] aquest dia tornà mossèn 
Sisteró, deputat. A X de dit, fonch fet lo comp-
te a mossèn Ramon Soronies de XXXXVIII dietas 
assigne forra lo dit Sisteró, y valgueran XVIII 
lliures, VIII sous; y fonch-li feta certificatòria.

Dijous, a VIIIIo. En aquest dia foncha presentat 
lo compte del deputat local de Vilafranca de 
Panadès, mossèn Castelló.

Divendres, a X. En aquest dia fonch apuntat en 
Antoni Ferran, ajudant del scrivà major, que no 
fonch de matí a la Deputació.

Dimenge, a XII. En aquest dia partí lo magní-
fich mossèn Joan de Vilanova, deputat del sta-
ment militar, per a visitar sa casa.

 7r Dilluns, a XIII. En aquest dia vingué nova certa 
en Barchinona com la santitat de nostre Sant 
Pare, papa Clement Setè, se embarchà en Lior-
na a V del present y fonch junt en Marcella a 
VIIII del matex, a hont se havia de veure ab lo 
rey de França. Sia tot per major repòs de la ch-
ristiandat.

Dimecres, a XV. En aquest dia fonch presentat 
lo compte del magnífich mossèn Carles Puig-
cerver, deputat local lo trienni passat de Tremp 
y terra de Pallars.

Divendres, a XVII. En aquest dia foren presen-
tats los comptes dels deputats locals de Mon-
blanch lo trienni passat, qui són estats Joan Ca-
net e mossèn Pere Ribera.

a. a continuació una paraula ratllada.

Disapte, a XVIII. Festum beati Luce, evangeliste.

 7v Dijous, a XXIII. Festum beate Eulalie.

 8r Dilluns, a XXVII. En aquest dia fonch presentat 
lo compte del deputat local de Berga, mossèn 
Ffrancesch Sorribes. Lo matex dia partí Jaume 
Joan Solsona per a fer la col·lecta dels safrans, 
en companyia de Nicholau Guiu de Cervera 
com a receptor.

Dimarts, a XXVIII. Festum apostolorum Symonis 
et Jude.

Dijous, a XXX. En aquest dia fonch presentat en 
lo consistori per mossèn Jordi Joan de Orís, de-
putat local de Perpinyà lo trienni passat, lo 
compte per ell tengut.

 8v Nohembre, M D XXXIII

Disapte, lo primer. Festum Omnium Sanc-
torum.

Dilluns, a III. Fuit celebrata Comemoracio De-
functorum.

Dijous, a VI. Festum beati Severi, episcopi Barchi-
nonensis.

 9r Dimarts, a XI. Festum beati Martini.

 9v Dilluns, a XVII. En aquest dia partí per a 
Monçó lo discret en Joan Dot, notari, ajudant 
del regent los comptes, ab certes comptes y 
scriptures demanat per la Cort o per los tres 
staments, ab letre e instrucció dels deputats, ut 
in regestro.

Dimarts, a XVIII. Festum Dedicacionis Ecclesie.

 10r Dilluns, a XXIIIIo. En aquest dia partí en Joan 
Çescases, novament provehit de sobrecullidor, 
per a la sua sobrecol·lecta de levant, ab ins-
trucció.

 10v Dimarts, a XXV. Festum beate Catarine.

Dimenge, a XXX. Festum beati Andree, apostoli. 
En aquest dia fonch fete extracció de consellers 
de la present ciutat de Barchinona, los quals 
són mossèn Galceran Lull, ciutedà, cap; mos-
sèna ... Soler, ciutedà, segon; mossèn Gelabert 
Malla, donzell, terç: mossèn Jaume Lembart, 
mercader, quart; e mossènb ... Bosqui, apote-
cari, quint. Déu los dexe ben regir.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 8 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.
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[1534 ] 11r Deembre, any M D XXXIII

Dimecres, a III. En aquest dia tornà de la Cort 
convocada en Monçó en Joan Dot. A XI de fe-
brer, M D XXXIIII, li fonch fet lo compte de XVII 
lliures, sousa.

Disapte, a VI. Festum beati Nicholai, confessoris.

 11v Dilluns, a VIII. Festum Concepcionis Beate Vir-
ginis Marie.

Dimecres, a X. En aquest dia manaren fer punt 
los senyors deputats a·n Antoni Roca, ajudant 
del racional, qui no vingué abans de dinar.

 12r Disapte, a XIII de dit. Festum beate Lucie. En 
aquest dia tornà mossèn Joan Vilanova, depu-
tat militar. A XIIII, desembre, any M D XXXIII 
fonch fet lo compte a mossèn Juhan Garau 
Gulba de las dietas, y tochan-li XXI lliures, XVI 
sous, VIII2.

 12v Dimenge, a XXI. Festum beati Thome, apostoli.

Dimars, a XXIII. En aquest dia los senyors depu-
tats, consistorialment, anaren a visitar lo il-
lustre marquès de Azenete, comte de Naxaut, 
gran camarlench deb sa magestat, qui ab sa mu-
ller y tota sa casa venia de Flandes y anave a la 
cort de sa magestat cesàrea.

Dimecres, a XXIIIIo. Vigilia Nativitate Domini. 
En aquest dia partí mossèn Gualba, hoÿdor del 
stament militar, per sos negocis, per a sa casa a 
la Vellòria.

«Als reverents y magnífichs senyors deputats de 
Cathalunya, certific yo, Pere Joan, regent la 
prothonotaria, com la cesàrea y reyal magestat 
del emperador y rey nostre senyor partí de la 
villa de Monçó per anar a Caragoça, a XXX del 
mes dec dezembre proppassat, ont féu comissió 
a mossèn Marlès, son alguzir, per a fer certs 
processos en la vegueria de Leyda, e fonc deli-
beratd en son Reyal Concell que dit alguzir po-
drà usar de dita comissió durant los X dias aprés 
la sua benaventurada partida de Monçó, per-
què a instància del dit alguazir fas la present 
certificació scrita de mà mia, a XX de fabrer, any 
M D XXXIIII. Pere Joan»e.

 13r Dijous, a XXV de dit. Festum Nativitatis 
Domini.

a. sense indicació de sous.
b. de sa magestat interlineat.
c. a continuació unes lletres ratllades.
d. a continuació ratllat en.
e. anotació en full a part, entre els folis 12 i 13.

1534 Divendres, a XXVI. Festum prothomartiris Ste-
phani.

Disapte, a XXVII. Festum beati Joannis, evange-
liste. En aquest dia tornà en Pau Renard de la 
Cort, a hon era anat per la causa de mossèn Pol.

Dimenge, a XXVIII. Festum Sanctorum Innocen-
cium.

Dimarts, a XXX. En aquest dia la cesàrea mages-
tat, havent lo mateix dia [...] la Cort als cata-
lans, se partí de Monçó fahent [...] camí per a 
Seragossa. A XX de febrer, a M D XXXIIII, fonch 
fet lo compte a mossèn Franchesch Marlès, de 
dos mesos y IIII dies, y X dias aprés la absència 
de sa magestat, y XXX dias té de abcència, de 
XXVIII lliures, XVII sous, VIII. E, axí matex, a 
mossèna... Coll, algutzir, tanbé XXVIII lliures, 
XVII sous, VIII.

 13v Janer, M D XXXIIIIo

Disapte, a III. En aquest dia jurà lo magnífich 
micer Steve Salverdenya, doctor del Reyal 
Consell, com a regent la assessoria del senyor 
pontantveus de general governador de Catalu-
nya, presidint vuy en la Règia Audiència. [A 
XVI]b del present mes, li fonch fet lo compte a 
micer Savardenya dec XXXVI lliures, [...] III sous, 
IIII, per lo que té servit en [...ne] sta terça com 
un dels de la Rota, y de XXXVI lliures, XII sous 
com [asses]sor del governador. [...] de setem-
bre, M D XXXIIII, fonch fet lo compte a micer 
Miquel May, so és, de dos mesos y set dias, so 
és, los set dias per la proragació té feta sa ma-
gestat fins a tant lo governador [...]gué la Au-
diència y dos mesos per la absència té, que pu-
jan [...] LXXXXIIII lliures, sousd, II.

Diumenge, a IIIIo. [...] XVII de nohembre, M D 
XXXIIII, fonch fet lo compte a micer Gort, de 
[...] XXX dias útils de absència que són [...] III 
dias, que lavant XXIIII dias li avian paguats de 
més en la terça qui finí a XXVI jener, M D XXXIIII, 
li·n restan XXX dias que vallen CCoVI lliures, XIII 
sous, IIIIo.

Dilluns, a V. [En] aquest dia tornàe mossèn 
Gualba, oÿdor del stament militar. [Lo] matex 
dia tornà misser Ffrancí Solsona de Monçó, de 
la Cort. [Lo] matex dia tornà Galceran Baró [de] 
dita Cort de Monçó. [...] IIIIo de febrer, fonch 
fet lo [com]pte a dit Baró de las di[ete]s, y las y 

a. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
b. [A XVI] interlineat, damunt de VI ratllat.
c. a continuació una lletra ratllada.
d. sense indicació de sous.
e. a continuació una paraula ratllada.
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[1534 ] foran presas en compte [...], donà lo compte de 
las despesas [a] Monçò, y pujaren C LXXX lliu-
res, XVII sous.

Dimarts, a VI. Festum Epiphanie.

 14r Disapte, a X. En aquest dia tornà de la col·lecta 
dels safrans Jaume Joan Solsona, guarde del 
General. A XXIIII de gener, any dit, li fonch fet 
lo comte, XXXVI lliures, II sous.

 14v Disapte, a XVII. Festum beati Anthoni, confes-
soris.

 15r Dimarts, a XX. Festum beati Sebastiani. En 
aquest dia vingué Nicholau Guiu de Cervera de 
fer la col·lecta dels safrans. A XXIIII de dit, li 
fonch fet lo compte de XXXVI lliures, XVI sous.

 15v Dimecres, a XXVIII. En aquest dia foren comen-
sats de plantar los vint-y-quatre tarongers del 
bosquet en lo terraplè de la casa de la Deputa-
ció.

Dijous, a XXVIIIIo. En aquest dia partí mossèn 
Gualba, hoÿdor, ab licència del consistori, per 
sos fets, per a la ciutat de Gerona.

 16r Febrer, any M D XXXIIII

Dilluns, a II. Festum Visitacionis Beate Marie.

 16v Dijous, a XII. Festum beate Eulalie, virginis et 
martyris.

 17r Disapte, a XIIIIo. En aquest dia se partí de 
Barchinona per sos negocis, ab licència del 
consistori, lo reverend mossèn Dyonís de Car-
cassona, deputat ecclesiàstich.

Dimenge, a XV. En aquest dia tornà mossèn 
Dyonís de Carcassona, deputat.

Dimarts, a XVII. Carnisprivium.

Dimecres, a XVIII. Prima dies Quadragesime, 
festum.

 17v Dijous, a XVIIIIo de dit. En aquest dia partí en 
Pau Renard, procurador del General, per ma-
nament dels senyors deputats, per a Leyda, per 
protestar, segons lo costum, en lo jurament fa-
hedor per lo senyor don Federich de Portugal, 
archabisbe de Saragosa, locthinent general de 
sa magestat.

Disapte, a XXI. [En] aquest dia tornà mossèn 
Joan Garau de Gualba, hoÿdor de comptes.

Dimarts, a XXIIII. Festum beati Mathie, apostoli.

 18r Març, any M D XXXIIII

Dijous, a V. En aquest dia partí mossèn Ffran-
cesch Granada, racional, Joannes Canyelles, 
notari, e Pere Rovira, guarde, per a [la] visita a 
ell comesa per los veguerius de Barchinona e 
Gerona. Lo matex dia partí per a la sua sobre-
col·lecta de levant lo honorable en Joan Çesca-
ses, sobrecullidor.

 18v Dimarts, a X. [...] II de maig, any desusdit, 
fonch [fet] lo compte a miçer Martí Sunyer, re-
gent, a raó de CCCC lliures, sousa per any, [...] 
XXXXV lliures, VIIII sous, VIIII, 1/2. [...] dit a 
miçer Esteve Salavardenya, [...] asesor del go-
vernador, a raó de [...] lliures, sousb per any, de 
LXII lliures, XII sous, II. En aquest dia partí lo 
reverend don Alexandre de Rocabertí, hoÿdor, 
per sos negocis, ab licència del consistori, per 
Empurdà. Lo matex dia partí lo magnífich 
mossèn Joan Garau de Gualba, hoÿdor militar, 
per a Olot, per sos negocis.

Dijous, a XII. Festum beati Gregorii.

 19r Divendres, a XIII. En aquest dia tornà lo procu-
rador en Pau Renard de Leyda, a hon era anat 
per causa del jurament que allí ha prestat lo il-
lustre e reverend don Federich de Portugalc, 
archabisbe de Saragossa, vezrey en aquest Prin-
cipat, lo qual jurà dimarts proppassat, cerca de 
les sis hores aprés migjorn. A XXVII de abrill, M 
D XXXIIII, fonch paguat per dites dietas de XX 
lliures, XIIII sous.

Disapte, a XIIII. En aquest dia tornà mossèn 
Joan Garau de Gualba, hoÿdor.

 19v Divendres, a XX. En aquest dia lo il·lustre e re-
verendíssimo senyor don Federich de Portugal, 
archabisbe de Saragossa, loctinent general de sa 
magestat, ab nova potestat, entrà en la present 
ciutat. Hisqueren-lo a rebre los senyors depu-
tats, consistorialment, e los magnífichs conse-
llers de aquesta ciutat.

Dimarts, a XXIIIIo. [En] aquest dia tornà lo no-
ble don Alexandre de Rocabertí, hoÿdor de 
comptes.

 20r Dimecres, a XXV. Festum Anunciacionis Beate 
Virginis Marie.

Disapte, a XXVIII. A XV de maig, M D XXXIIII, 
fonch fet lo compte a mossèn Gabriell Coll, al-
gutsir, per lo que à servit fins an aquest dia, de V 

a. sense indicació de sous.
b. sense indicació de sous.
c. a continuació ratllat vezrey.
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[1534 ]lliures, sousa. En aquest dia prestà lo jurament 
lo magnífich mossèn Galceran Albanell, nova-
ment provehit de algutzir ordinari, y per error 
és stat continuat a XXVIII de abril y devia star 
assí, ubi melius et vere.

Dimenge, a XXVIIIIo. Dominica in Ramis Pal-
marum.

 20v Abril, any M D XXXIIII

Dimenge, a V. Festum Pasce Resurreccionis 
Domini.

 21r Dijous, a XVI. En aquest dia lo magnífich micer 
Joan Lorens, doctor, novament provehit per la 
sacra, cesàrea, catòlica y real magestat del em-
perador y rey nostre senyor del offici de advo-
cat deb pobres del principat de Cathalunya, per 
renunciació de micer Miquel Terça, com appar 
ab son privilegi dat en la vila de Monçó, a XXX 
del mes de juliol, any mil D XXXIIIo, presentà lo 
dit privilegi supplicant aquell ésser admès. E axí 
ne portà certifficació lo dit micer Joan Lorens 
de mossèn Francesch Guarau Fogassot, sot-
scrivàc de manament, scrita de mà de aquell en 
lo dors del sobredit privilegi, lo sobredit dia XVI 
del presentd mes de abril, certificant y fent fe 
com havia prestat lo dit micer Joan Lorens lo 
jurament acostumat de bé y lealment servir lo 
dit offici, en poder del magnífich micer Martí 
Joan Sunyer, doctor en quiscun dret y del Real 
Consell, regent la Cancellaria, etcètera.

 22r Dimecres, a XXII. Vigilia beati Georgii.

Dijous, a XXIII. Festum beati Georgii, martiris.

Divendres, a XXIIII. En aquest dia se sabé nova 
certa que Antoni Patina de Perpinyà, qui tenia 
los dos officis de receptor de bolla y de entrades 
y exides de la taula e col·lecta de Perpinyà, era 
mort.

 22v Disapte, a XXV de dit. Festum beati Marchi, 
evangeliste.

Dimenge, a XXVI. [...] VI de maig, any susdit, 
fonch fet lo compte a micer Mertí Sunyer, re-
gent, de la porata [...] de DL lliures, souse, per 
any, de [...] XXI lliures, XIII sous, VI. [...] dit, a 
micer Esteve Salaverdenya [...] de CC lliures, 
sousf per any, de XXVI lliures, II sous, II, 3/4. 

a. sense indicació de sous.
b. de interlineat.
c. scrivà de manament interlineat.
d. present interlineat, damunt de dit ratllat.
e. sense indicació de sous.
f. sense indicació de sous.

[...] dit, a mossèn Francesch Marlès [...] de C 
lliures, sousa per any, de XIII lliures, I sou, V. 
[...XV] de dit, a mossèn Galzeran Albanell, al-
gutzir, [...] rehó VIII lliures, VI sous, VIIIb.

 23r Maig, any M D XXXIIII

Divendres, lo primer de maig, Festum apostolo-
rum Petri et Pauli.

 24v Dimarts, a XVIIIIo. Festum beati Yvonis, confesso-
ris.

Dimenge, a XXIIIIo. Festum Pentecostes.

 25r Dilluns, a XXV. Festum, ut supra.

Dimarts, a XXVI. Festum, ut supra.

Divendres, a XXVIIIIo. En aquest dia en Font, 
verguer de la Règia Audiència, aportà en lo 
consistori y presentà als senyors deputats una 
certificació fete per mossèn Pere Joan, regentc 
lad prothonotariae, de les porrogacions fetes en 
dita Règia Au[diència], la primera de les quals 
fonch en Leyda, a p[rimer] de març, M D XXXIII, 
la qual certificació és stada assí en loc dada.

 25v Juny, any M D XXXIIII

Dijous, a IIIIo. Festum Corporis Christi.

Divendres, a V. En aquest dia foren presentades 
en lo consistori als senyors deputats, per part 
del prothonotari del senyor rey, per mossèn 
Rafel Joan, les constitucions fetes en la última 
Cort de Monçó, en pública forma auctentifica-
des e ab segell de plom en pendent, demanant 
aquelles ésser tatxades per son salari al dit prot-
honotari.

 26r Dijous, a XI. Festum beati Barnabe, apostoli.

a. sense indicació de sous.
b. en l’assentament corresponent a dimarts, dia XXVIII, es lle-
geix ratllat En aquest dia lo magnífich mossèn Galceran Al-
banell, cavaller, en Barchinona domiciliat, provehit nova-
ment per la cesàrea magestat del emperador, rey nostre 
senyor, del offici del altre dels algutzirs ordinaris del dit se-
nyor, com appar ab son privilegi dat en Toledo, a VII del pre-
sent mes, constituït en lo consistori, presentà lo dit son pri-
vilegi, supplicant aquell ésser admès. E féu fe del jurament 
havia prestat dit dia en poder del regent miçer Martí Joan 
Sunyer. E lo matex dia hoý sentència de excomunicació pro-
mulgada per l’official del reverendíssimo senyor bisbe de 
Barchinona, e prestà lo acostumat jurament en la casa, ut 
aparet in libro Juramentorum, amb l’anotació. Aquest jura-
ment havia ésser continuat a la jornada de XXVIII de marc, 
ideo cancellato hic.
c. a continuació unes lletres ratllades.
d. la interlineat.
e. a continuació ratllat la primera de les quals.
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[1534 ]  26v Dimecres, a XVII. [...] II de agost, any dit, li 
[fon]ch fet lo compte per fins [...] XVI de ju-
lioll inclusive, [...] XXII lliures, IIII sous, V. En 
aquest dia lo magnífich miçer Antoni Piquer, 
novament elet per hu dels doctors del Reyal 
Consell, en loch del magnífich miçer Martí 
Joan Sunyer fet regent la Cancelleria, jurà y  
hoý sentència de excomunicació com a doc- 
tor del Reyal Consell dessusdit, y axí ne  
aportà certificació de mà de Joan Bartomeu 
Coll, scrivà del senyor reya.

 27r Dimarts, a XXIII. A IIII de setembre li fonch fet 
lo compte a dit micer Quintana de X lliures, XVI 
sous, VIII. En aquest dia lo magnífich micer 
Joan Quintana, doctor en quiscun dret, fonch 
provehit del offici del altre dels doctors y advo-
cats ordinaris del General y casa de la Deputa-
ció, lo qual offici ha vagat per ésser entrat micer 
Antoni Piquer, qui de dit offici era stat prove 
yt, en hu dels officis e loch de Rota. En aquest 
mateix dia fonch prove yt lo honorable y dis-
cret en Restituït Sbertes, notarib, del offici del 
hu dels ajudants ordinaris de la scrivania major 
del General y casa de la Deputació, vagant lo 
dit offici per renunciació de aquell feta per lo 
discret en Miquel Argelich Fares, notari, últim 
posse ydor de aquell.

 27v Dimecres, a XXIIIIo de dit. Festum sancti Joannis 
Baptiste.

 28r Juliol, any M D XXXIIII

Dijous, a II. Festun Visitacionis ad Elizabet.

Dilluns, a VI. En aquest dia donaren licència a 
n’Antoni Roca, ajudant comú del racional, 
que·s pugue absentar de la present casa e ciutat 
e que per ell servesca en Francesch Arropit, lo 
qual dit dia prestà lo sagrament y homenatge 
acostumats. En lo matex dia mossèn Joan Ga-
rau Gualba, hoÿdor de comptes per lo stament 
militar, se partí per a la sua casa de la Vellòria, 
ab licència del consistori.

 30v Agost, any mil D XXXIIIIo

Dissapte, lo primer de agost. Festum sanctorum 
Petri et Felicis.

Dijous, a VI. Festum sanctorum Justic et Pasto -
ris et Transfiguracionis Domini.

 31r Dilluns, a X. Festum sancti Laurencii, martiris.

a. a continuació una certificació transcrita a l’Apendix.
b. notari interlineat.
c. Justi interlineat, damunt de Simonis ratllat.

 31v Dimenge, a XVI. Aquest die partí, [...] Jordi Bo-
fill, sobrecullidor, per la sua sobrecol·lecta.

Dimecres, a XVIIIIo. [Aque]st die partí mossèn 
[Joan] Cescases, sobrecullidor, per la sobreco-
llecta.

«A XXVI de setembre, any M D XXXIIII, lo magní-
fich micer Pere Arnau Gort aribà de Çeragoça y 
entrà en Barchinona, perquè a instància sua, jo, 
Pere Joan, fas la present certificació. Pere 
Joan»a.

 35r Setembre, any mil D XXXIIII

Dissapte, a XXVI. En aquest dia tornà de Sera-
gossa lo magnífich miçer Pere Arnau Gort, 
doctor del Reyal Consell. A III de desembre, 
any M D XXXIIII, li fonch fet lo compte de XXXI 
dies, fins a XXVI de octubre inclusive, de XVII 
lliures, IIII sous, V, 1/3.

 36r Octubre, any mil D XXXIIII

Dilluns, a XII. És fet compte de don Alexandre 
de Rocabertí de C XXXVIIIb dias, fins a XXVIII de 
febrer, M D XXXV, de LI lliures, XV sous. En 
aquest dia partí lo reverend mossèn Dyonís de 
Carcassona, deputat ecclesiàstich, ab licència 
del consistori, per anar a visitar son germà que 
estava malalt.

 37r Dimarts, a XX. En aquest dia partí Jaume Joan 
Solsona per a fer la col·lecta dels cafrans, en 
companyia de Nicolau Guiu, cullidor e guarda 
del General en la vila dec Cervera, com a re-
ceptor.

Dijous, a XXII. Dit dia lo sobredit en Nicolau 
Guiu prestà la obligació y sagrament y home-
natge acostumat en poder del deputat local de 
la vila y vegueria de Cervera, segons appar per 
la relació ne ha feta en Jaume Joan Solsonad, 
guarde dels drets del General en la taula de 
Barcelona, present en concistori.

 39v Nohembre, any mil D XXXIIII

Dimarts, a XXIIII. En aquest dia dix lo senyor 
deputat militar que continuàs que mossèn 
Gualba, hoÿdor militar, se’n era anat a la Ve-
llòria.

 40r Dimecres, a XXV. Festum beate Catarine, virgi-
nis et martiris. En aquest dia partí per a la cort lo 

a. anotació en full a part entre els folis 34 i 35.
b. XX i 138 interlineats per sota i per sobre de la caixa d’es-
criptura.
c. a continuació ratllat recep.
d. a continuació ratllat al.
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[1535 ]reverend micer Francí Solsona, altre dels advo-
cats del General, per negocis [del] dit General.

Divendres, a XXVII. A XXV de marçs, M D XXXVI, 
fonch fet lo compte a micer Johan Solsona de 
XXXIII lliures, XII sous, V, malla, ab una partida 
de CVIII lliures, IIII sous, VII, malla. En aquest 
dia fonch elet en assessor del General, du[rant] 
la absència del reverend micer Francí Solsona, 
tra[mès] a la cort, lo reverend miçer Joan Sol-
sona, doctor e canonge de Barchinona, e prestà 
lo acostumat jurament.

Dilluns, a XXX. Festum beati Andree, apostoli. 
En aquest dia foren fets consellers de la present 
ciutat de Barchinona los magnífichs mossèn 
Miquel Setantí, donzell, mossèna ... Soler, 
donzell, mossèn Ramon Marquet, ciutedà, 
mossèn Pere Armengol, mercader, e mossèn 
Antoni Coll, ortolà. E obrers.

 40v Deembre, any M D XXXIIIIo

Dimenge, a VI. Festum beati Nicholay.

 41r Dimars, a VIII. Festum Concepcionis Beate Ma-
rie.

 42r Dilluns, a XXI. Festum beati Thome, apostoli.

 42v Divendres, a XXV. Festum Nativitatis Domini 
Jesucristi.

Disapte, a XXVI. Festum beati Stephani, protho-
martiris.

Dimenge, a XXVII. Festum beati Joannis.

Dilluns, a XXVIII. Festum Sanctorum Innocen-
tum.

 43r Janer, any M D XXXV

Divendres, lo primer. En aquest dia partí en 
Pere Rovira, ab letre y manament dels senyors 
deputats, per la col·lecta de Barchinona, per 
instar la paga dels fogatges.

Disapte, a II. En aquest dia tornà de la sua casa 
de la Vellòria mossèn Gualba, hoÿdor militar.

Dimars, a V. En aquest dia los senyors deputats, 
consistorialment, anaren al senyor vizrey a sup-
plicar-lo y requerir de paraula que man[és] fer 
execució en los béns de la ciutat de Barchinona 
per lo que deu de fogatges, y dita requesta és 
stada feteb stant lo dit senyor en la Audiència ab 

a. a continuació un espai en blanc d’uns 12 mms.
b. fete interlineat.

1535

los doctors de la sua sala, y aprés de hav[er] re-
quest en scrits los dits senyors deputats als 
magnífichs consellers e síndich de dita ciutat.

 43v Dimecres, a VI. Festum Espiphanie.

 44r Dimenge, a XVII. Festum sancti Antonii.

 44v Dimecres, a XX. Festum beati Sebastiani, ex 
clausula generali.

Divendres, a XXII. Festum sancti Vincencii.

 45r Divendres, a XXVIIIIo. A XI de maig, any dit, 
fonch fet lo compte a dit miçer Carbonés de III 
lliures, XIII sous, IIII. En aquest dia lo magní -
fich micer Pere Miquel Carbonés, doctor, ciu-
tedà de Barchinona, novament provehit de hu 
de advocat de probres en la Règia Audència, en 
la última Cort de Monçó ordenat, féu hosten-
ció de son privilegi reyal datat [en] Monçó, a 
XXVIIIIo de deembre, M D XXXIIII, e prestà lo ju-
rament e homenatge que per lo dit offici era 
obligat, de què fonch levat acte per mossèn 
Ffrancesch Garau Fogassot, scrivà de ma-
n[ament].

 45v Febrer, any M D XXXV

Dimarts, a II. Festum Purificacionis Beate Virgi-
nis Marie.

 46r Dimarts, a VIIIIo. Dies Carnisprivii.

Dimecres, a X. Prima dies Quadragesime.

Divendres, a XII. Festum beate Eulalie, virginis 
et martiris.

 46v Disapte, a XIII. En aquest dia lo magnífich 
mossèn Joan Garau Gualba, hoÿdor de comp-
tes per lo bras militar, essent malalt, ab licèn - 
cia del consistori, se partí per anar sbarjar de 
fora, e dix volia arribar a la sua casa de la Ve-
llòria.

Dimarts, a XVI. En aquest dia vingué nova certa 
que lo magnífich mossèn Joan Garau Gualba, 
hoÿdor de comptes per lo stament militar, lo 
mateix dia era mort en la torra de mossèn Se-
tantí, a hon era anat ja malalt. Anima eius re-
quiescat in pace.

 47r Dimarts, a XXIII. En aquest dia fonch fete ex-
tracció de hoÿdor militar per mort de mossèn 
Gualba, e fonch tret mossèn Ffrancesch  
Comte, de la vegueria de Besalú.

Dimecres, a XXIIIIo. En aquest dia partí en Rafel 
Colunya, porter de [la] casa, per intimar al  
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[1535 ] dit mossèn Francesch Comte la elecció d’ell 
fete en hoÿdor.

 47v Març, any M D XXXV

Dimarts, a II. En aquest dia tornà en Rafel Co-
lunyà de notificar a mossèn Compte la elecció 
de hoÿdor. A VIIIIo del present, fonch fet lo 
compte a dit Colunyà de III lliures, XVII sous.

Dijous, a IIIIo. [A] II de juny, any dit, fonch fet 
lo compte a mossèn Francesch Compte de XXV 
lliures, II sous, VI. En aquest dia, constituït en 
lo consistori de la casa de la Deputació mossèn 
Francesch Comte, novament elet hoÿdor per lo 
stament militar per mort de mossèn Gualba, 
prestà lo jurament e homenatge e hoý la sen-
tència de vet acostumats.

 48r Dijous, a XI. En aquest dia tornà Jaume Joan 
Solsona de la col·lecta dels safrans, en compa-
nyia de miçer Guiu de Cervera, cullidor. A XVI 
de dit any, fonch fet lo compte a dit Solsona de 
LXVII lliures, XVIII sous, VI. A dit, fonch fet lo 
compte a mossèn Giu de LXVII lliures, XVIII 
sous, VI.

Divendres, a XII. Festum beati Gregorii, confes-
soris ac pontificis.

 48v Disapte, a XIII de dit. A IIII de maig, any dit, 
fonch fet lo compte a dit miçer Albanel de la 
porata de XXV lliures, XII sous, VIIII, 1/3. En 
aquest dia morí micer Hierònym Albanell, doc-
tor del Real Consell. Anima eius in pace requi-
escat.

Dilluns, a XV. A II de juny, any dit, fonch fet lo 
compte a mossèn Francesch Compte, oÿdor, 
per la absència del deputat, de III lliures, VI 
sous. En aquest dia partí, ab licència del consis-
tori, lo magnífich mossèn Joan de Vilanova, 
deputat militar, per a Perpinyà, per a fer la se-
pultura a la senyora sa muller.

 49r Dimenge, a XXI. A XIII de maig, any dit, fonch 
fet lo compte a micer May de LVI lliures, X sous, 
XI, 2/3. Dit, a micer Sunyer de LXXX lliures, 
XVIIII sous, VI, 1/3. Dit, a el matex, XXXXI lliu-
res, VIII sous, X, 2/3. En aquest dia entrà lo 
magnífich micer Miquel May, vice-canceller de 
sa magestat, en Cathalunya, venint de Castella, 
segons la relació ne hagueren los senyors depu-
tats en llur consistori.

Dilluns, a XXII. En aquest die entrà en Cathalu-
nya la catòlica real magestat del emperador y 
rey nostre senyor, en Cathalunya, venint de sos 
regnes de Castella.

Dimecres, a XXIIIIo. En aquest dia tornà lo mag-
nífich mossèn Joan de Vilanova, deputat mili-
tar, de la vila de Perpinyà, a hon era anat per sos 
fets.

 49v Dijous, a XXV. Festum Anunciacionis gloriose 
Virginis Marie et die Jovis Sancta. En aquest dia 
tornà de la cort lo reverend miçer Francí Sol-
sona, a hont era anat per negocis del General.

Divendres, a XXVI. Dies Parasceve.

Dimenge, a XXVIII. Pascha Resurreccionis Do-
mini.

Dilluns, a XXVIIIIo. Festum.

Dimarts, a XXX. Festum.

 50r Abril, any M D XXXV

Dijous, al primer de dit. En aquest dia vingué 
nova certa com la magestat cesàrea del empera-
dor, rey nostre senyor, partint de Montserrat, 
era vingut a dormir a Molín de Rey.

 51r Divendres, a XVI. En aquest dia tornà lo reve-
rent mossèn Dionís de Carcassona de Leyda y 
de Almanar. A XVIIIIo de dit, fonch fet lo comp-
te al senyor don Alexandre de Rochabertí de 
XVIII lliures, sousa, del que li restarà a paguar de 
la absència de dit mossèn Carcasona, deputat. 
En aquest dia tornà en Galceran Baró, regent 
los comptes del General, de València, a hont 
era anat ab licència dels senyors deputats.

Dissapte, a XVII. A XXVIIIIo de julioll, dit any, 
fonch fet lo compte al dit mossèn Carcasona de 
tot lo que li era degut per l’any que començà al 
primer de agost, M D XXXIIII, y finí al derer de 
julioll, any M D XXXV, XXXVI lliures, IIII sousb.

 51v Dimecres, a XXI. [...] I de octubre, dit any, fonch 
[fet] lo compte a micer Bernat Ribalter de III 
lliures, VI sous, VIII. En aquest dia lo magnífich 
micer Bernat Ribalter, doctor en quiscun dret, 
novament prove ytc per hu dels doctors del Real 
Consell en loch del magnífich micer Hierònym 
Albanell, jurà en poder del magnífich y egregii 
micer Miquel May, doctor en quiscun dret, 
conseller y vice-canceller de la sacra, cesàrea y 

a. sense indicació de sous.
b. en l’assentament corresponent a dilluns, dia XVIIII, es lle-
geix ratllat Aquest dia entrà lo magnífich micer May, vici-
canceller, en Cathalunya, segons la relació ne hagueren los 
senyors deputats en llur consistori; en l’assentament corres-
ponent a dimarts, dia XX, es llegeix ratllat Aquest dia entrà la 
cesàrea y catòlica magestat del emperador y rey nostre se-
nyor en Cathalunya, venint del seu regne de Castella.
c. prove yt interlineat.
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[1535 ]catòlica y real magestat del emperador y rey 
nostre senyor. E lo mateix dia lo dit micer Ber-
nat Ribalter oý sentència de excomunicació en 
la forma acostumada, etcètera.

Dijous, a XXII. En aquest dia foren celebrades 
les primeres vespres del gloriós sanct Jordi, en 
les quals foren convidats molts cavallers y gen-
tills hòmens y altres persones. E vingueren a les 
dites vespres los magnífichs consellers de Bar-
celona acompanyats de molts ciutedans y mer-
caders y altres persones. E més, vingueren a di-
tes vespres los embaxadors de França, de 
Inglaterra y Venècia, acompanyats de molta 
gent estrangera.

Divendres, a XXIII. En aquest dia fonch celebra-
da la festa del gloriós sanct Jordi, la qual fonch 
celebrada ab molta solemnitat. E foren presents 
de les persones convidades lo senyor duch de 
Cardona y alguns comtes y barons de Castella, 
lo reverendíssimo cardenal de Sigüença, e los 
reverents bisbes de Barcelona, de Vich, de 
Elna, e de Pati, e lo abbat de Rippoll, los mag-
nífichs consellers de Barcelona. Digué la missa 
lo reverent arcabisbe Miralles, e sermonà mes-
tre Gil, del orde de sanct Francesch de Jesús. 
Vingueren-hi moltes gentils dames e persones 
de honra in multitudine copiosa.

 52v Maig, any mil D XXXV

Dissapte, lo primer. Festum sanctorum Phelipi 
et Jacobi, feriatum.

Dilluns, a III. Festum Invencionis Sancte Crucis, 
feriatum.

 53r Dissapte, a VIII. Festum sancti Michaelis, fe-
riatum.

 54r Dimecres, a XVIIIIo. Festum sancti Yvonis.

«Lo primer dia de juny del any present, M D 
XXXV, lo magnífich micer Michel May, conce-
ller y vice-canceller de la cesàrea, catòlica y real 
magestat, denuncià a mi, Pere Joan, regent la 
prothonotaria en la loctinència general de Ca-
thalunya, que·s partia de la present ciutat de 
Barchinona per enbarchar-se e anar ab lo empe-
rador y rey nostre senyor a hon sa magestat ani-
ria, y dix que·s volia alegrar de la absència de la 
constitució de Cathalunya li dóna en haver lo 
salari per constitució assignat, perquè a instàn-
cia de la magnífica senyora dona Elionor May, 
muller procuradriu del dit magnífich senyor vi-
ci-canceller, fas la present certificació sotascrita 
de ma propria mà, scrita en Barchinona, a cinch 
dias del mes de agost, any mill cinch-cents tren-
ta-y-cinch. Pere Joan, regent la prothonotaria.»

«Certifficació de mossèn Pere Joan, regent la 
prothonotaria, en favor del senyor micer Mi-
quel May, vici-canceller de sa magestat»a.

 55r Juny, any mil D XXXV

Dimarts, lo primer. A III de setembe, any dit, 
fonch fet lo compte al dit vici-cansiller de VIII 
lliures, VIIIIo sous, VIII, 2/3 per la porata de la 
terca deguda, y de LXXXXI lliures, XIII sous, IIII 
per la absència dels dos mesos, e tot pujab 
C XXXXV lliures, II sous, VII, 2/3. En aquest dia 
lo magnífich micer Miquel May, conseller y vi-
ci-canceller de la cesàrea, catòlica y reyal mages-
tat, denuncià a mossèn Pere Joan, regent la 
prothonotaria en la loctinència general de Cat-
halunya, que·s partia de la present ciutat de 
Barcelona per embarcar-se e anar ab lo empera-
dor y rey nostre senyor a hont sa magestat ani-
ria, e dix que·s volia alegrar de la absència de la 
constitució de Cathalunya li dóna en haver lo 
salari per constitució assignat, segons consta 
per certificació ne ha feta lo dit mossèn Pere Jo-
han, a V del mes de agost del any mil D XXXV.

 55v Dimecres, a VIIIIo. En aquest dia partí lo magní-
fich mossèn Joan de Vilanova, deputat per lo 
stament militar, per anar a visitar sa casa en 
Rosselló.

Divendres, a XI. Festum beati Barnabe, apostoli, 
feriatum.

 56r Divendres, a XVIII. En aquest dia partí lo mag-
nífich mossèn Perot Sisteró, deputat per lo sta-
ment real, per anar a la Verge Maria de Mont-
serrat.

 56v Dissapte, a XVIIIIo. En aquest dia en Salvador 
Ribes presentà lo seu privilegi, ab lo qual la ce-
sàrea y catòlica real magestat del emperador y 
rey nostre senyor lo ha prove yt de procurador 
de pobres, lo qual privilegi fonch dat en  
Monçó, a XXVIIIIo del mes de dezembre del any 
mil D XXXIIII. E lo dit Salvador Ribes jurà en po-
der del reverendíssimo senyor bisbe de Barce-
lona, e·n prestà sagrament y homenatge en po-
der d’en Joan Font, verguer de la Real Audièn- 
cia, lo sobredit dia XVIIIIo del dit e present mes 
de juny.

Dimecres, a XXIII. [En] aquest dia tornà lo mag-
nífich mossèn Perot Sisteró, deputat per lo sta-
ment real, de Montserrat, a hont era anat per sa 
devoció.

a. anotació en full a part, entre els folis 54 i 55.
b. a continuació ratllat LXXXVIIII lliures, V sous, VI, 2/3.
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[1535 ]  57v Juliol, any mil D XXXV

Divendres, a II. Festum Visitacionis sancte Eliza-
betis, feriatum.

Dimarts, a VI. En aquest dia partí lo magnífich 
mossèn Perot Sisteró, deputat per lo stament 
real, per anar a la vila de Perpinyà, per visitar sa 
casa.

 58v Dimarts, a XIII. Festum sancte Margarite, virgi-
nis, feriatum.

 59r Divendres, a XXIII. En aquest dia tornà en Bar-
celona lo senyor mossèn Joan de Vilanova, de-
putat per lo stament militar, lo qual vingué de 
sa casa de Elna. A II de agost, any dit, fonch fet 
lo compte a mossèn Francesch Compte, de 
XXXXIIII dietas, de XVI lliures, II sous, VIII.

 59v Dilluns, a XXVI. XVIIIIo de dit, fonch fet compte 
a micer Juhan Mertí Sunyer de CCCC lliures, 
sousa, per any, [...] es-y-tres dias, XXXXVIII lliu-
res, XV sous, VI, 2/3. [...] I més, y vint-y-sis 
dies, L lliures, sousb, LXXX lliures, XIII sous, IIII.

Divendres, a XXX. [En] aquest dia arribà lo se-
nyor mossèn Perot Sisteró, deputat per lo sta-
ment real, de la vila de Perpinyà, etcètera.

Dissapte, a XXXI. [...]. II de agost, dit any, fonch 
fet lo compte a mossèn Soronita per [les] ana-
das per XXVIIIIo dias: [...] X lliures, XII sous, VIII.

 60r Agost, any mil D XXXV

Diumenge, lo primer del dit. Festum sanctorum 
Petri et Felicis, feriatum.

Dilluns, a II de dit. En aquest dia partí mos -
sèn Jordi Boffill, cavaller, sobrecullidor del 
General en la sobrecol·lecta de ponent, per 
anar a visitar e fer la cerca en la sua sobrecol-
lecta.

 60v Dijous, a XII. En aquest dia partí lo honorable 
en Joan Cescases, sobrecullidor del General en 
la sobrecol·lecta de llevant, per visitar e fer la 
cerca per la sua sobrecol·lecta.

 61r Dimarts, a XVII. A XI de jener, M D XXXV, fonch 
fet lo compte a micer Arnau Gort per XXII dias: 
XII lliures, IIII sous, V. A dit, per XXXX dias 
útills, que són XXXXVII dias, valen XXVI lliures, 
II sous, III. En aquest dia mossèn Bernat Flo-
rença, scrivà de registre, en nom y per part del 

a. sense indicació de sous.
b. sense indicació de sous.

magnífich micer Pere Arnau Gort, doctor en 
quiscun dret del Real Consell, denuncià a  
mossèn Pere Joan, regent la prothonotaria en 
la loctinència general de Cathalunya, que lo  
dit micer Gort era partit dit dia de XVII del pre-
sent de Barcelona per anar a Caragoça, per co-
ses concernents lo servey de sa magestat y per 
manament de sa magestat, volent-se alegrar dit 
micer Gort de la absència de la constitució, se-
gons ha constat per certifficació ne ha feta lo 
dit mossèn Pere Joan, scrita e sotsignada per 
ell, a X del mes de janer, any mil D XXXVI. E la 
dita certificació és en les cubertes del present 
dietari.

 61v Dimarts, a XXIIIIo. Festum beati Bartholomei, 
apostoli et martiris, feriatum.

 62r Dimecres, a XXV. En aquest dia partí lo magní-
fich mossèn Francesch Comte, oÿdor de comp-
tes del General per lo stament militar, per anar 
a visitar sa casa que té en la vila de Castelló de 
Empúries.

 62v Setembre, any mil D XXXV

Dijous, a II. [En] aquest dia és tornat mossèn 
Jordi Boffill de la sua sobrecol·lecta.

 63v Dimecres, a XV. [...] de octubre, dit any, fonch 
[fet] lo compte a don Alexandre [de] Rocha-
bertí de II lliures, IIII sous, V. En aquest dia par-
tí lo reverent mossèn Dionís de Carcassona, 
canonge de Leyda, deputat per lo stamenta ec-
clesiàstich, per anar a Cervera, per causa de la 
malaltia de mossèn Francí de Altarriba.

Divendres, a XVII. En aquest dia tornà lo hono-
rable en Joan Çescases, sobrecullidor, de la sua 
sobrecol·lecta de llevant. És paguat a XI de 
junyb, any M D XXXVI.

 64r Dimarts, a XXI. En aquest dia tornà lo reverent 
mossèn Dionís de Carcassona de Cervera, a 
hon era anat.

 67r Octubre, any mil D XXXV

Dilluns, a XXV. En aquest dia partí Jaume Joan 
Solsona, hu dels guardes del General en la taula 
de Barchinona, per anar a Cervera, ab les provi-
sions de receptor y cullidor dels cafrans per a 
mossèn Nicolau Guiu, per aquest any, lo qual 
[mossèn] Guiu, ensemps ab lo dit Jaume Joan 
Solsona, han a fer los dits despachaments, et-
cètera.

a. a continuació ratllat real.
b. juny interlineat, damunt de maig ratllat.
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[1536 ] 68r Noembre, any mil D XXXV

Divendres, a XII. En aquest dia lo honorable e 
discret mossèn Miquel Cellers, notaria públich 
e ciutedà de Barcelona, fonch prove yt del offici 
de scrivà major del General de Catalunya y casa 
de la Deputació, e presa possessió de dit offici, 
segons appar en libre de Delliberacions.

 69r Dilluns, a XXII. En aquest die partí mossèn Joan 
Cescases, sobrecullidor del General en la sobre-
col·lecta de levant, per anar a visitar y fer la  
cerca en la sua sobrecol·lecta.

 69v Dimars, a XXX. Festum beati Andree, apostoli. 
En aquest die foren extrets consellers de la pre-
sent ciutat de Barcelona los magnífichs mossèn 
Bartran Dezvalls, ciutedà, mossèn Hierònym 
Motornès, donzell, mossènb ... Durall, ciutedà, 
mossèn Joan Farran, mercader, e mossèn Joan 
Lunes, notari. E obrers, mossèn Luýs Ycard y 
Francesch Michel Fonoll, notari.

 70r Dehembre, any M D XXXV

Dijous, a dos. En aquest die tornà lo magnífich 
mossèn Franceschc Comte, oÿdor de comptes 
per lo stament militar, de sa casa, hon ere anat. 
An aquest die partí Jordi Boffill, sobrecullidor 
del General, per a la sua sobrecollecta.

 70v Dimecres, a VIII. Festum Purissime Concepcionis 
gloriosissime Virginis Marie.

 71v Dilluns, a XX. En aquest die tornà mossèn Joan 
Cescases, sobrecullidor, de fer la visita de la 
sobrecol·lecta de levant. A XI de junyd, M D XXX-
VI, fonch paguat.

Dimars a XXI. Festum beati Thome, apostoli.

Divendres a XXIIII. En aquest die tornà mossèn 
Jordi Boffill, sobrecullidor, de fer la visita de la 
sobrecol·lecta de ponent.

 72r Dissapte, a XXV. Festum Nativitatis Domini 
Nostri Jesuchristi.

Diumenge, a XXVI. Festum sancti Stephani, pro-
thomartiris.

Dilluns, a XXVII. Festum sancti Joannis.

Dimars, a XXVIII. Festum Sanctorum Inno-
cencium.

a. a continuació repetit notari.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 19 mms.
c. Francesh interlineat, damunt de Pere ratllat.
d. juny interlineat, damunt de maig ratllat.

1536  72v Janer, any M D XXXVI

Dissapte, lo primer. Festum Circumcisionis.

Dijous, a VI. Festum Epiphanie.

 73r Dimarts, a XI. [A] XXVI de janer, M D XXXVI, 
fonch fet lo compte a Jaume Juhan Solsona de 
XXXVII lliures, X sous, VI. An aquest die arribà 
Jaume Joan Solsona, guarda del General, de la 
col·lecta dels cafrans, hon ere anat.

 73v Divendres, a XIIII. En aquest die partí mossèn 
Francesch Comte, altre dels oÿdors de comtes, 
par a anar a Arbeca, per a negociar ab lo il·lustre 
senyor duch de Cardona negocis seus propris y 
del General.

Dilluns, a XVII. Festum sancti Anthonii.

 s.n. Dimecres, a XVIIII. A XXVI de janer, M D XXXVI, 
fonch fet lo compte a mossèn Giu, XXXXII lliu-
res, XX sous. En aquest die tornà mossèn Fran-
cesch Comte, hu dels oÿdors de comptes, de 
Arbeca, a hon ere anat. En aquest dia tornà Ni-
cholau Guiu de Cervera, de la col·lecta del ca-
frans.

Dijous a XX. Festum beati Sabestiani.

 s.n. Dimars, a XXV. Festum Conversionis sancti 
Pauli.

 74r Febrer, any M D XXXVI

Dimecres, a II. Festum Purificacionis Virginis 
Marie.

 74v Diumenge, a XIII. Festum beate Eulalie, virginis 
et martiris.

 76r Dimars, a XXVIIII. Carnisprivium.

 76v Marc, any M D XXXVI

Dimecres, lo primer de dit. Prima dies Quadra-
gesime.

 77r Diumenge, a XII. Festum beati Gregori.

 77v Dimars, a XIIII. En aquest dia partí lo honorable 
en Joan Cescases, sobrecullidor del General en 
la sobrecol·lecta de levant, per visitar y fer la 
cerca per la sua sobrecol·lecta.

Dijous, a XVI. En aquest die los reverents y 
magnífichs senyors deputats e oÿdors de comp-
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[1536 ] tes, havent haguda poch ha notícia que lo il·lus-
tre y reverent senyor don Federich de Portugal, 
archabisbe de Caragossa, loctinent general en 
lo present Principat y comtats de Rosselló y 
Cerdanya per la magestat del emperador y rey 
nostre senyor, ha convocat Parlament General 
en la present ciutat, a tant los dels staments 
eclesiàstich, militar y real, faent preposició, 
porrogacions y altres actes, e essent-los dit  
per algunes persones que totes les coses pre-
dites són fetes contra constitucions de Catha-
lunya y altres libertats de la terra, per co, ab 
consell dels honorables advocats del dit Ge-
neral, feren aplagar en lo consistori de la casa 
de la Deputació alguns doctors per a consul - 
tar ab ells de les coses susdites y del fahedor.  
E aprés, hagut parer y consell dels dits doc- 
tors, y encara dels dits advocats ordinaris del  
dit General, aprés de diversos tractes y altres 
aplechs per dita casa tenguts entre ells, havent 
ells tots conformament determinat dites co- 
ses ésser contra constitucions y que a ells to- 
cava contradir als dits actes, com en lo libre  
de Delliberacions del dit consistori apar;  
aprés, per effectuació del dit llur consell y de-
terminació, a XXI del dit mes de maig, per lo 
síndich del dit General fon presentada una  
supplicació al dit senyor loctinent continent 
contradicció al dit Perlament, y supplicació  
que revocàs tots los dits actes, e encara re- 
questes als regents las Cancellaria y Theserori-
ria y al advocat fiscal, y al regent lo offici de 
prothonotari, com en lo manual comú de la 
dita casa de la Deputació largament apar y en-
cara en lo libre de Delliberacions.

 78r Divendres, a XXIIII. En aquest die partí lo ho-
norable en Jordi Boffill, sobrecol·lector del Ge-
neral en la sobrecol·lecta de ponent, par a visi-
tar y fer la cerca per la sua sobrecol·lecta.

 79r Abril, any M D XXXVI

Diumenge, a II. En aquest die partí mossèn 
Joan de Vilanova, deputat per lo stament mili-
tar, per anar visitar sa casa.

Dimars, a IIII. Festum sancti Ambrosy.

Dijous, a VI. En aquest dia tornà mossèn Jordi 
Boffill de la sua sobrecol·lecta de ponent. E lo 
mateix die fonch presentada una supplicació al 
il·lustre y reverent loctinent general de la cesà-
rea y real magestat per Jacme Sanle yr, síndich 
del dit General, sobre la revocació de la convo-
cació del Parlament per sa senyoria convocat y 
altres proce yments fets, dels quals és feta men-
sió dessús, a XVI de març proppassat; apar en lo 
libre de Delliberacions.

 81r Dissapte, a XV. En aquest die tornà lo honora-
ble en Joan Cescases de la visita de la sua sobre-
col·lecta de levant. A XI de junya, dit any, fonch 
paguat.

Diumenge, a XVI. Festum Pasche Resurreccionis 
Domini.

Dilluns, a XVII. Festum.

Dimars, a XVIII. Festum.

 81v Dijous, a XX. [A] XXIIII de dit, fonch fet lo 
compte a mossèn Francesch Compte, oÿdor de 
comptes, per VI lliures, XVIIII sous, IIII. En 
aquest die tornà mossèn Joan de Vilanova, de-
putat per lo stament militar, de sa casa, a hon 
ere anat.

Dissapte, a XXII. En aquest die foren celebra -
des les primeres vespres del gloriós sanct  
Jordi, par a les quals foren convidats molts ca-
vallers, gentils hòmens y altres persones, e vin-
gueren a les vespres los magnífichs consellers 
de Barchinona acompanyats de ciutadans,  
mercaders y altres persones. E per lo semblant 
hi vingué lo reverent don Joan de Cardona, 
elet bisbe de Barchinona y canceller de sa ma-
gestat.

Diumenge, a XXIII. En aquest die fonc cele-
brada la festa del gloriós sanct Jordi, la qual 
fonc celebrada ab molta solemnitat, e sermonà 
lo reverent mestre Joan Mico, provincial del 
orde dels frares pre ycadors, mestre en sacra 
theologia. Digué la missa lo reverent mossèn 
Joan Miralles, archebisbe Thesolonicensis.

 82v Maig, any M D XXXVI

Dilluns, lo primer. Festum sanctorum Filippi et 
Jacobi.

Dimecres, a tres. Festum Sancte Crucis.

 82 Dilluns, a VIII. Festum sancti Michaelis.

 82 Dilluns, a XV. En aquest die partí mossèn Joan 
de Vilanova, deputat per lo stament militar,  
par a la volta de Empurdà.

 83r Divendres, a XVIIII. En aquest dia tornà mossèn 
Joan de Vilanova, deputat per lo stament mili-
tar, de la volta de Empurdà, hon era anat. En 
aquest dia mateix partí misser Francí Solsona, 
altre dels advocats ordinaris del dit General, ab 
licència a ell donada per lo consistori, per afers 
de la província per los ecclesiàstichs de Catha-

a. juny interlineat, damunt de maig ratllat.

bisr

bisv
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[1536 ]lunya convocada, per la qual província fou tra-
mès a la cort de la sereníssima senyora empera-
trís. A XXVI de juny, any dit, fonch fet lo 
compte a mossèn Francesch Compte de I lliura, 
VIIII sous, IIII.

 83v Divendres, a XXVI. [A] XXX de agost, any dit, 
fonch fet lo compte a dit Sisteró de XXII lliures, 
VIIII sous. En aquest die finà sos darrers dies 
mossèn Pere Sisteró, burgès de la vila de Per- 
pinyà, deputat lo trienni corrent per lo stament 
real.

 84r Juny, any M D XXXVI

Diumenge, a IIII. Festum Pentecostes.

Dilluns, a V. En aquest die fon feta extracció de 
deputat reala per mort de mossèn Pere Sisteró, 
e fonc tret mossèn Francesc Giginta, burgès de 
la vila Perpinyà.

 84v Dimecres, a VII. En aquest die partí Francesch 
Juliol, porter de la casa, per intimar a mossèn 
Francesch Giginta la elecció de ell feta per a de-
putat.

 85r Dimars, a XIII. En aquest die partí lo honorable 
en Joan Cescases per a la visita de la sua 
sobrecol·lecta de levant. En aquest die mateix 
partí lo honorable en Jordi Boffill, sobrecolli-
dor, par a la sua sobrecol·lecta de ponent.

Dimecres, a XIIII. [A] XX de dit, fonch fet lo 
compte a mossèn Ramon Sa-rovira, oÿdor de 
comptes per lo bras reyal, de VII lliures, VI sous, 
X. [A] IIII de agost, dit any, fonch fet lo compte 
a dit Francesch Julioll de IIII lliures, VIII sous. 
En aquest die tornà Francesch Juliol, porter 
real deservint en lo offici de la casa de la Depu-
tació, de la vila de Perpinyà, hon ere anat per 
intimar a mossèn Francesch Giginta la extra-
cció de ell feta per a deputat.

Dijous, a XV. Festum Corpore Christi.

Divendres, a XVI. [A] XVIIIIo de julioll, dit any, 
fonch fet lo compte a dit Francesch Giginta, de 
XXXVII lliures, XVIIII sous. En aquest die jurà 
mossèn Francesch Giginta, qui novament fon 
extret en deputat per lo stmament real per mort 
de mossèn Pere Cisteró.

 86r Diumenge, a XXV. [A] IIII de octubre, any dit, 
fonch fet lo compte a micer Pere Arnau Gort, 
que li tocha en aquesta terca, de VIII lliures, XV 

a. real interlineat, damunt de militar ratllat.

sous, VI, 2/3. En aquest die lo magnífich mis-
ser Pere Arnau Gort, doctor del Real Consell, 
entrà en la ciutat de Leyda tornant de la ciutat 
de Caragossa, a hon ere anat. E arribà en la pre-
sent ciutat a XXV de agost e continuà de anar en 
la Audiència, segons acostumave, dient se volia 
ajudar del temps de la constitució a ell donat 
per lo present any, coma aquestes coses són 
continuades en lo dietari de la Règia Audiència 
que aporte mossèn Raphel Joan, regent los sa-
gells de la Règia Cancelleria, en lo consistori 
dels senyors deputats exhibit per Barnat Flo-
rença, scrivà de registre, en nom y per part del 
dit mossèn Raphel Joan.

 87r Juliol, any M D XXXVI

Dissapte, a VIII. En aquest die arribà lo honora-
ble senyor Joan Cescases de la sua sobrecol-
lecta.

 87v Dijous, a XIII. En aquest die tornà lo honorable 
en Jordi Boffill de la sua sobrecol·lecta de  
ponent.

Dimars, a XVIII. [A] II de setembre, dit any, fonch 
fet lo compte a miçer Juhan Quintana de III lliu-
res, XVII sous, VIIIIo, malla. [A] XXII de setembre, 
dit any, fonch fet lo compte a Miquell Siurana, 
notari, de VI lliures, XIIII sous, III. En aquest die 
misser Joan Solsona, canonge de la Seu de Barce-
lona, qui fou elet en advocat del dit General per 
los senyors deputats durant la absència de mis - 
ser Francí Solsona, altre dels advocats ordinaris 
del dit General, en son nom y com a procurador 
del dit misser Francesch Solsona, renuncià en  
mà y poder dels senyors deputats lo dit offici de 
advocat. En aquest die fon provehit Michel Ciu-
rana, notari real, del offici de ajudant comú del 
racional eb regent los comptes del dit General, 
vagant per renunciació de Anthoni Roca, notari, 
últim possessor de aquell.

 88r Disapte, a XXII. Festum beate Marie Magdelenes.

Diumenge, a XXIII. [A] XI de agost, dit any, 
fonch fet lo compte a dit Julioll de IIII lliures, 
XVIIII sous. En aquest die partí Francesch Ju-
liol, porter deservint lo offici de la Deputació, 
ab letres del consistori par a mossèn Joan Ba-
llart y Pelladi Maler, a la vila de Perpinyà, per a 
notificar-los la elecció de llur persona feta per a 
deputat y oÿdor del stament real.

Dilluns, a XXIIII. [A] XX de setembre, dit any, 
fonch fet lo compte a dit Colunya de II lliures, 
XV sous. En aquest die partí Raphel Colunya, 

a. a continuació ratllat de.
b. a continuació ratllat t.
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[1536 ] porter deservint lo offici de la Deputació, ab le-
tres del consistori per a mossèn Joan de Caldes, 
senyor de Segur, vigaria de Cervera, per a noti-
ficar-li la elecció de sa persona feta per a depu-
tat per lo stament militar, per lo trienni propvi-
nent.

 88v Divendres, a XXVIII. En aquest die tornà en 

Raphel Colunya, porter, del castell de Segur, 
vegaria de Cervera, hon ere anat de manament 
del consistori, com dalt és dit.

Dilluns, a XXXI. En aquest die tornà en Fran-
cesch Juliol, porter, de la vila de Perpinyà, hon 
ere anat ab letres del consistori, com dalt és  
dit.
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[1536 ]1536-1539
DIETARI NÚMERO 15

Folis 1r-89r

Dezpalau, procurador de mossèn Michel Sal-
gueda, lo trienni passat deputat local de la vila 
de Monblanch, presentà en consistori los 
comptes de la administració del dit trienni.

Dimars, a XXII. En aquest die Pere Mensa, mer-
cader, deputat local lo trienni passat de la ciutat 
y vegaria de Tarragona, presentà en consistori 
los comptes de la administració del dit trienni.

Dijous, a XXIIII. En aquest die partí mossèn Pa-
lladi Maler, oÿdor de comptes per lo stament 
real, per a visitar sa casa, la qual té en la vila de 
Perpinyà.

 3r Dilluns, XXVIII. Festum beati Augustini.

Dimarts, XXVIIII. Festuma sancti Joannis Bab-
tiste.

Dimecres, XXX. En aquest die Andreu Ledoner, 
òlim en lo trienni passat deputat local de Cer-
vera, presentà lo compte de la sua administra-
ció. En aquest die Gabriel Terrada, en lo trien-
ni passat deputat local de Camprodó, presentà 
lo compte de la sua administració.

 4r Setembre, any M D XXXVI

Divendres, a VIII. Festum Nativitatis Virginis 
Marie. En aquest die morí lo magnífich misser 
Martí Joan Sunyer, doctor en quiscun dret, re-
gent la Real Cancelleria en lo present Principat. 
A XVIIIIo de julioll, M D XXXVII, fonch fet lo 
compte al dit miçer Sunyer de LXV lliures, XIII 
sous, X, 2/3.

Disapte, a VIIII. A IIII de octubre, any dit, fonch 
fet lo compte a dit micer Gort, a raó de CC lliu-
res. sousb per any, de XXIII lliures, XVII sous, 
VIIIIo, 1/3. Més, a dit, a raó D L lliures, 

a. a continuació ratllat Jo.
b. sense indicació de sous.

 1r Agost, any M D XXXVI

Dimarts, lo primer. Festum Vincula sancti Pe-
tri. En aquest dia juraren mossèn Joan Pasqual, 
canonge y degà de la Seu de Urgell, mossèn 
Joan de Caldes, donzell, mossèn Joan Ballard, 
burgès, deputats; fra Jaume Crespa, monjo y 
camarer de Sanct Cugat de Vallès, mossèn Joan 
de Blanes, donzell, mossèn Palladi Maler, 
oÿdors. En aquest mateix die jurà misser Pere 
Comte, donzell y doctor en quiscun dret, ad-
vocat. E fon-hi present misser Joan Quintana 
com advocat seu.

Dimecres, a dos. En aquest die, aprés de mig-
jorn, los dits senyors deputats y oÿdors de 
comptes, acompanyats dels officials y ministres 
de la casa de la Deputació, anaren a visitar lo  
il·lustre y reverent senyor don Federich de Por-
tugal, archebisbe de Caragossa, loctinent gene-
ral de sa magestat.

Dissapte, a V. Festum beati Dominici. En aquest 
die los senyors deputats y oÿdors, convidats lo 
die abans per los religiosos frares del monestir 
de sancta Catherina de la present ciutat, del 
orde dels frares pre ycadós, acompanyats dels 
officials y ministres de la casa de la Deputació, 
anaren oyr lo offici y sermó en lo dit monestir, 
a hon fou lo dit senyor loctinent general y los 
magnífichs consellers de la present ciutat de 
Barchinona.

 1v Dijous, a X. Festum sancti Laurencii.

 2r Dilluns, a XIIII. En aquest die Alonso Scapa, de-
putat local de Vilafranca de Conflent, presentà 
en consistori lo compte de la sua administració 
del trienni passat.

Dimarts, a XV. Festum Assumpcionis gloriosis-
sime Virginis Marie.

 2v Dilluns, a XXI. En aquest die mossèn Michel 
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[1536 ] sousa, de LVII lliures, XVIIII sous, VI, malla2. En 
aquest die lo magnífich misser Pere Arnau 
Gort, doctor en quiscun dret, fon provehit per 
lo il.lustre y reverent senyor don Federich de 
Portugal, archebisbe de Caragossa, loctinent 
general de la catòlica y real magestat del empe-
rador y rey nostre senyor en lo present Princi-
pat, del offici de regent la Real Cancellaria, va-
gant per mort de misser Martí Joan Sunyer, 
durant lo beneplàcit y fins per sa magestat al-
trament hi sie provehit.

E en lo die mateix prestà lob sagrament y ho-
menatge acostumats en mà y poder del dit se-
nyor loctinent general, a oý sentència de exco-
municació en la forma acostumada, com dites 
coses són contengudes en lo dit privilegi y ab 
un acte auctèntich de la prestació del dit sagra-
ment y homenatge y audició de sentència de 
excomunicació, testificat per Joan Barthomeu 
Coll, notari real e scrivà de manament, en lo 
consistori dels senyors deputats en auctèntica 
forma expedits, presentats a XVI del present mes 
de setembre.

Dilluns a XI. En aquest die mossèn Joan Pere 
Correa, prevere, deputat local lo trienni passat 
de la ciutat de Urgell, presentà en consistori los 
comptes de la administració de la dita depu-
tació.

Dimars, a XII. En aquest die, per lo procurador 
de Francesch Jover, deputat local lo trienni 
passat de la vila de Puigcerdà, presentà en con-
sistori los comptes de la administració de la dita 
deputació.

 4v Dijous, a XIIII. Festum Exaltacionis Sancte Cru-
cis.

Divendres, a XV. En aquest die lo honorable 
mestre Anthoni Boquet, deputat local en lo tri-
enni passat de la vila de Tremp y terras de Pa-
llàs, presentà en consistori los comptes de la 
dita sa administració.

Dilluns, a XVIII. En aquest die, per lo honorable 
en Matheu Corró, en lo trienni passat deputat 
local de la vila y vegeria de Tàrrega, presentà en 
lo consistori lo compte de sa administració.

 5r Dimarts, a XVIIII. En aquest die lo honorable 
mossèn Pere Vila, mercader, deputat local de la 
ciutat y vagaria de Vich en lo trienni passat, 
presentà los comptes de sa administració.

Dimecres, a XX. En aquest die tornà lo honora-

a. sense indicació de sous.
b. lo interlineat.

ble mossèn Palladi Maler, oÿdor de comptes 
per lo stament real, de la vila de Perpinyà, hon 
ere anat per sos affers.

Dijous, a XXI. Festum sancti Mathei.

Divendres, a XXII. En aquest die mossèn Ono-
fre Galia, prevere, procurador de mossèn Ra-
mon de Perejordà, òlim deputat local en lo tri-
enni passat de Tortosa, presentà los comptes de 
sa administració. En aquest die mateix per part 
de mossèn Bernardí Lussàs, prevere, deputat 
local lo trienni passat de Leyda, foren presen-
tats los comptes de la sua administració.

 5v Dimarts, a XXVI. En aquest die Hierònym Rovi-
ra, notari, procurador de Joan Saldua, prevere, 
òlim deputat local en lo trienni passat de Caste-
lló, presentà lo compte de la administració de la 
dita deputació del dit trienni.

Divendres, a XXVIIII. Festum sancti Michaelis.

Dissapte, a XXX. Festum domini Hieronymi.

 6r Octubre, any M D XXXVI

Dilluns, a II. En aquest die mossèn Anthoni 
Bordol, prevere, òlim en lo trienni passat depu-
tat local de Balaguer, presentà los comptes de 
sa administració. En aquest mateix die lo pro-
curador de mossèn Pere Pastor, deputat local 
en lo trienni passat de Perpinyà, presentà los 
comptes de sa administració. En aquest mateix 
die lo procurador de Joan Castelló, deputat lo-
cal lo trienni passat de Vilafranca de Penedès, 
presentà los comptes de la dita administració.

Divendres, a VI. En aquest die Joan Saigalès 
Sancta Eulàlia, òlim deputat local de Berga, 
presentà en consistori los comptes de la sua ad-
ministració del trienni passat.

 7r Dimecres, a XXV. Festum beati Luce.

 8r Dijous, a XXVI. En aquest die Raphel Marc, de-
putat local lo trienni proppassat de Castelló de 
Empúries, presentà en consistori los comptes 
de la sua administració.

 8v Noembre, any M D XXXVI

Divendres, a III. En aqueste die partiren los ho-
norables n’Antich Puig-de-roda, collidor de les 
entrades y exides, e Simeon Campana, guarda 
dels dits drets de la taula de la present ciutat, ab 
comissió dels senyors deputats, per anar a la  
vila de Cervera y altres parts de Urgell, per a co-
llir lo dret dels cafrans.
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[1537 ] 9r Dimarts, a VII. En aquest, per lo procurador de 
mossèn Hierònym Civera, òlim en lo trienni 
passat deputat local de la ciutat y vagaria de Ge-
rona, presentà en consistori los comptes de sa 
administració.

Dissapte, a XI. Festum sancti Martini.

 10r Dijous, a XXIII. En aquest die partí lo honorable 
en Joan Cescases, sobrecollidor del dit Gene-
ral, per a fer la visita per la sua sobrecol·lecta de 
levant.

 10v Dijous, a XXX. Festum beati Andree, apostoli. En 
aquest die foren extrets consellers de la present 
ciutat de Barcelona mossèn Francesch Terré de 
Picalqués, ciutedà, mossèn Galceran Rovira, 
ciutedà, mossèna ... Vilafranca, donzellb,... Ca-
safranca, mercader, e Francesch Roqueta, can-
daler de seu. E obrés.

 11r Dehembre, any M D XXXVI

Dimars, a V. En aquest die, a les sinc hores 
aprés migjorn, desembarcà la magestat del em-
parador y rey nostre senyor don Carles, vuy be-
naventuradament regnant, en lo port de Pala-
mós, venint de les pars de levant, ab ses galeres 
y alguns vaxells grossos.

Dimecres, a VI. Festum sancti Nicholai. En 
aquest die, entre les deu y onze ores de nit,  
arribà a postes, en la present ciutat, la prefata 
magestat del emparador y rey nostre senyor, y 
descavalcà en la casa del il·lustre y reverent se-
nyor archebisbe de Caragossa, loctinent gene-
ral de sa magestat. En aquest die mateix entrà 
en lo present Principat lo magnífich miçer Mi-
chel May, vice-canceller de sa magestat, venint 
de les parts de levant, segons ne foren certifi-
cats los senyors deputats ab certificació de mos-
sèn Raphel Joan, secretari de sa magestat y re-
gent de la protonotaria en lo present Principat, 
ab ses letres fetes a VIII de febrer, M D XXXVII. A 
XV desembrer, 1537, fonch fet lo compte a mi-
cer Pere Arnau Gort, a raó de D L lliures, sousc 
per any, per la porata de la terca, de LXI lliures, 
I sou, I, 1/3. Més, a dit, de LVII lliures, XV sous, 
VI, 1/3 per lo restant de la terca, a raó de CCCC 
lliures, sousd per any; tot: C XVIII lliures, XVI 
sous, VII, 2/3. A dit, a micer Miquell May, vici-
canceller, per la porata de la terca, a raó de  
D L lliures, souse per any, de LXXVIIII lliures, 
VII sous, V. 1/3.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 17 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 17 mms.
c. sense indicació de sous.
d. sense indicació de sous.
e. sense indicació de sous.

1537

 11v Dijous, a VII. En aquest die los reverents y mag-
nífichs senyors deputats e oÿdors de comptes, 
acompanyats de sos porters ab masses altes y de 
molts officials y ministres de la casa de la Depu-
tació y General, anaren a la dita casa del dit il-
lustre y reverent senyor archebisbe de Cara-
gossa, a hon la nit abans descavalcà sa magestat 
y dormí aquella nit, per a visitar a sa magestat. E 
l’acompanyaran anant y venint a oir missa baxa 
en lo monestir dels frares menors de la present 
ciutat. E, aprés de haver dinat, lo die mateix 
partí sa magestat de la present ciutat per anar en 
les pars de Castella.

Dissapte, a VIIII. En aquest die fou apuntat 
mossèn Joan Saguer, exigidor del dit General, 
de manament dels senyors deputats, perquè no 
fou de matí en la casa de la Deputació, a relació 
de Francesch Juliol, porter.

Dimars, a XII. En aquest die fou apuntat lo dit 
mossèn Joan Saguer, de manament dels dits se-
nyors deputats, perquè no fou aprés migjorn en 
la casa de la Deputació, a relació de Raphel Co-
lunya, porter.

 12r Dissapte, a XVI. En aquest die partí lo honora-
ble mossèn Jordi Boffill, sobrecollidor, per la 
sua sobrecol·lecta de ponent.

 12v Dijous, a XXI. Festum beati Thome, apostoli. En 
aquest die tornà lo honorable mossèn Joan 
Cescases, sobrecollidor, de la sua sobrecol·lecta 
de levant.

 13r Dilluns, a XXV. Festum Nativitatis Domini Nos-
tri Jesuchristi.

Dimars, a XXVI. Festum sancti Stephani, protho-
martiris.

Dimecres, a XXVII. Festum sancti Joannis.

Dijous, a XXVIII. Festum Sanctorum Inno -
cencium.

 13v Janer, any M D XXXVII

Dilluns, al primer. Festum Circumcisionis.

Dissapte, a VI, Festum Epiphanie.

 15r Dissapte, a XX. Festum beati Sebestiani.

 15v Dijous, a XXV. Festum Conversionis sancti Pauli.

 16r Febrer, any M D XXXVI

Dijous, lo primer. A X de març, dit any, fonch 
fet lo compte a Antich Puig-de-roda de XXXVI 
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[1537 ] lliures, VIII sous, a raó de VIII sous lo dia. A dit, 
fonch fet lo compte a Simeon Campana de XX-
VIIII lliures, XI sous, VI, a raó VI sous, VI. En 
aquest die tornaren los honorables en Antich 
Puig-de-roda, cullidor de les entrades y exides, 
e Simeon Camapana, guarda dels dits drets, de 
la vila de Cervera y altres parts de Urgell, hon 
eren anats per a plegar lo dret dels cafrans.

Divendres, a II. Festum Purificacionis Virginis 
Marie.

 20r Març, any M D XXXVII

Dilluns, a XVIIII. A XV de maig, any dit, fonch 
fet lo compte a dit Font, com a jutge de cort, 
de XXXXI lliures, XIII sous, IIII. A dit, com a doc-
tor de la Rota, de XXI lliures, II sous, IIII. En 
aquest die lo magnífich misser Pere Onofre 
Font, doctor en quiscun dret, òlim jutge de 
cort y del Real Consell, lo qual per sa sacra, ce-
sàrea, catòlica y real magestat, ab son privilegi 
exhibit en la casa de la Deputació en sa pública 
forma, dat en Valladolit, a dos del dit mes de 
marc, és estat elegit en lo nombre dels doctors 
de la Rota, en lo loch vagant per ésser estat 
misser Arnau Gort mudat del dit nombre dels 
dits doctors de la Rota en regent la Real Cance-
lleria, prestà lo sagrament y homenatge acostu-
mats en mà y poder del dit misser Arnau Gort, 
regent la dita Real Cancelleria, e oý sentència 
de excomunicació promulgada per missera Ma-
cià Çorribes, official del reverent senyor bisbe 
de Barcelona, com apar de la prestació del dit 
jurament y audició de sentència de excomuni-
cació ab acte rebut per Joan Vilademor, scrivà 
de manament y archiver, dit die ab certificació 
de sa mà scrita y de son signa subsignada.

 21r Abril, any M D XXXVII

Diumenge, lo primer. Festum Pasche Resurrec-
cionis Domini.

Dilluns, a II. Festum. En aquest die partí lo 
magnifich mossèn Joan de Caldes, deputat per 
lo stament militar, per anar a visitar sa casa, per 
sos affers. En lo die mateix partí mossèn Pallani 
Maler, oÿdor de comptes per lo stament real, 
per a visitar sa casa, per sos affers. A XIII de dit, 
fonch fet lo compte al dit mossèn Blanes de II 
lliures, XVIII sous, VIII.

Dimarts, a III. Festum.

 21v Dimarts, a X. En aquest die tornà lo magnífich 
mossèn Joan de Caldes, deputat per lo stament 
militar, de sa casa, hon ere anat per sos affers.

a. misser interlineat.

 22v Dilluns, a XXIII. Festum beati Georgii.

 23r Dijous, a XXVI. En aquest die Jaume Martí, no-
tari de Vich, procurador de mossèn Gaspar 
Cathalà, canonge de Vich, òlim en lo trienni 
que comensà lo primer de juliol, D XXX, deputat 
local de Vich, presentà los comptes de la admi-
nistració de la dita deputació local. En aquest 
die mateix mossèn Onofre Gavet. òlim en lo 
trienni qui comensà en lo any M D XXX deputat 
local de Manresa, presentà los comptes de sa 
administració.

 23v Maig, any M D XXXVII

Dimecres, a dos. En aquest die mossèn Bernat 
Cugullada, tudor de la filla y hereva d’en Joan 
Eres, òlim deputat local de la vila y comdat de 
Castelló de Empúries en lo trienni de l’any D 
XXVII, presentà lo compte de la dita administra-
ció. En lo die mateix lo dit Barnat Cugullada, 
en nom y per part dels hereus de Steve Caste-
lló, òlim en lo dit trienni deputat local de Cas-
telló, presentà lo compte de la dita administra-
ció. En aquest die mateix partí de la present 
ciutat lo venerable fra Jacme Crespa, oÿdor de 
comptes per lo stament ecclesiàstich, a les parts 
de Gerona, per sos affers.

 24r Dimecres, a VIIII. En aquest die tornà lo vene-
rable fra Jacme Crespa, oÿdor de comptes per 
lo stament ecclesiàstich, de les parts de Gerona, 
hon ere anat per sos affers.

 24v Divendres, a XVIII. En aquest die Galceran Ba-
sols, òlim en lo trienni de D XXIIII deputat local 
de Camprodó, presentà lo compte de la sua ad-
ministració.

 25r Diumenge, a XX. Festum Pentecostes.

Dilluns, a XXI. Festum.

Dimars, a XXII. Festum.

 25v Dijous, a XXXI. Festum preciosissimi Corporis 
Domini Nostri Jesuchristi. En aquest die partí 
lo honorable en Joan Cescases per a la visita de 
la sobrecol·lecta de levant.

 26v Juny, M D XXXVII

Dissapte, a VIIII. [...] VI de octubre, dit any, 
fonch fet lo compte a dit miçer Puig [de] LXXXX 
lliures, sousa. En aquest die lo magnífich mis -
ser Steve Puig, doctor en quiscun dret, lo qual 
per la magestat del emparador y rey nostre se-
nyor, ab son privilegi exhibit en la casa de la De-

a. sense indicació de sous.
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[1537 ]putació en sa pública forma, dat en Valladolit a 
XI de maig, M D XXXVII, foc elegit en jutge de 
cort, per transferiment fet de misser Pere Ono-
fre Font de jutge de cort en lo nombre dels doc-
tors del Real Consell, prestà lo sagrament y ho-
menatge acostumats en mà y poder de misser 
Pere Arnau Gort, regent la Real Cancelleria, e 
oý sentència de excomunicació promulgada  
per misser Macià Corribes, official del senyor 
bisbe de Barcelona, com apar de la prestació del 
dit jurament y homenatge y audició de sentèn-
cia de excomunicació ab acte rebut en poder 
d’en Joan Rovira, scrivà de manament, ab certi-
ficació al dós de dit privilegi de mà sua scrita.

Dilluns, a XI. Festum beati Barnabe, apostoli.

Dimars, a XII. En aquest dia lo honorable Joan 
de Blanes, oÿdor de comptes per lo stament 
militar, partí per sos afers de la present ciutat a 
la volta de la Verge Maria de Monserrat.

 27r Divendres, a XV. En aquest die tornà mossèn 
Joan de Blanes, oÿdor de comptes per lo sta-
ment militar, qui per sos affers ere anat a la Ver-
ge Maria de Monserrat.

 28r Dijous, a XXVIII. En aquest die tornà lo honora-
ble en Joan Cescases, sobrecollidor, de la visita 
per ell feta per la sobrecol·lecta de levant.

 28v Juliol, any M D XXXVII

Dilluns, a dos. En aquest dia partí lo honorable 
en Jordi Boffill.

 30r Divendres, a XX. En aquest die partí de la pre-
sent ciutat de Barcelona Joan Dot, notari, aju-
dant del regent los comptes, par a la vila de 
Monçó, hon eren convocades les Corts Gene-
rals per la magestat del emparador y rey nostre 
senyor.

Dissapte, a XXI. A XVIIIIo de marcs, M D XXXVIII, 
fonch expedit lo compte a mossèn Pallari Maler 
de I lliura, XVI sous, VIII. En aquest die partí de 
la present ciutat mossèn Joan Balleró, deputat 
real, per a sos afers, par a la Verge Maria de 
Monserrat.

Diumenge, a XXII. A IIII de desembre, dit any, 
fonch fet lo compte a dit miçer May de VII lliu-
res, XIII sous, VIIII. 1/3. En aquest die lo spec-
table y molt magnífich senyor misser Michel 
May, vice-canceller de sa magestat, entrà en la 
vila de Monçó, segons ne foren certificats los 
senyors deputats ab certificació scrita e sotssig-
nada de mà de don Michel Climent, prothono-
tari de sa magestat, feta a XXII de noembre, 
D XXXVII.

 30v Dijous, a XXVI. En aquest die tornà lo magní-
fich mossèn Joan Ballaró, deputat real, de la 
Verge Maria de Monserrat, hon ere anat per  
sa devoció.

Diumenge, a XXVIIII. [...] de nohembre, dit 
any, fonch fet [lo com]pte a micer Pere Comp-
te, de [...] X sous per la absènsia de dit miçer 
[Quin]tana. En aquest die partí de la present 
ciutat lo magnífich Joan Quintana, altre dels 
assessors y advocats ordinaris del dit General, 
ab licència dels senyors deputats, a la volta de la 
vila de Monsó per sos affers.

 31v Agost, any M D XXXVII

Dijous, a VIIII. En aquest die tornà mossèn 
Jordi Boffill, sobrecollidor del General, de la 
sua sobrecol·lecta de ponent, a la qual ere  
anat.

Divendres, a X. En aquest die entrà la mages -
tat del emparador y rey nostre senyor en la  
vila de Moncó, en la qual sa magestat ha con-
vocades Corts Generals per a los tres regnes.

 32r Dilluns, a XIII. En aquest dia féu la proposi-
ció sa magestat en la Cort convocada en  
Monçó.

Dimecres, a XV. Festum Assumpcionis Beate 
Marie Virginis.

 33r Dilluns, a XXVII. En aquest die partí de la pre-
sent ciutat lo magnífich mossèn Joan de Cal-
des, deputat per lo stament militar, per sos afers 
a la volta de la vila de Martorell.

Dimarts, a XXVIII. Festum sancti Agustini. En 
aquest die partí dea la present ciutat en Barto-
lomeu Conill, porter de la casa de la Deputa-
ció, de manament dels senyors deputats, per 
portar les masses grans a la vila de Monsó.

Dimecres, a XXVIIII. Festum sancti Joannis.

 33v Setembre, any M D XXXVII

Dilluns, a tres. [...] IIII de nohembre, dit any, 
fonch [fet] lo compte a mossèn Juhan Blanes, 
II lliures, XI sous, IIII. En aquest die tornà lo 
magnífich mossèn Joan de Caldes, deputat per 
lo stament militar, de les parts de la vila de 
Martorell, hon ere anat per sos negocis.

 34r Dissapte, a VIII. Festum Nativitatis gloriosis -
sime Virginis Marie.

a. de ... ciutat interlineat.
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[1537 ]  34v Divendres, a XIIII. En aquest die arribà lo hono-
rable misser Joan Quintana de la vila de Mon-
çó, a hon ere anat per sos affers.

 36v Octubre, M D XXXVII

Divendres, a XII. En aquest die partí mossèn 
Pa llari Maler, oÿdor de comptes per lo stament 
real, a la volta de Perpinyà, a sa casa, per sos af-
fers.

 37r Dissapte, a XIII. Al primer de abrill, M D XXXVIII, 
fonch fet lo compte a Pere Rehull de VIII lliu-
res, II sous, VI. En aquest die partí de la present 
ciutat, per a la volta de Martorell, lo magnífich 
mossèn Joan de Caldes, deputat militar, per a 
sos affers. En lo die mateix partí Pere Rahull, 
guarda dels drets de les entrades y exidesa que·s 
cullen en la present ciutat, a la volta de la ciutat 
de Tarragona, hon ere lo reverent mestre de 
Rodes, per a entrevenir en la exacció dels dits 
drets, per la partida de dit mestre ab comissió 
dels senyors deputats.

Dimars, a XVI. A XIIII de nohembre, dit any, 
fonch fet lo compte a mossèn Juhan Blanes de I 
lliura, II sous. En aquest die tornà lo dit mossèn 
Joan de Caldes, deputat militar, de las parts de 
Martorell, hon ere anat per sos affers.

 38v Noenbre, any M D XXXVII

Dissapte, a III. [...] II desembre, dit any, fonch 
fet [lo] compte a miçer Pere Compte, altre dels 
advocats. de V lliures, I sou, I, 2/3. En aquest 
die partí misser Joan Quintana, altre dels advo-
cats ordinaris del dit General, per sos affers, per 
a la vila de Monsó.

Dimarts, a VIb. Festum sancti Severi. En aquest 
die tornà en la present ciutat en Pere Rahull, 
guarda dels drets de les entrades y exides que·s 
cullen en la present ciutat, de la volta de Tarra-
gona, hon ere anat ab comissió dels senyors de-
putats per entrevenir en la recepció dels dits 
drets, a causa de la partida del reverent mestre 
de Rodes.

 39r Divendres, a VIIII. Al primer de abrill, M D 
XXXVIII, fonch fet lo compte a dit Puig-de-roda 
de XXXVI lliures, VIII sous. Dit dia, a Pere Re-
hull de XXVIIII lliures, XI sous, VI. En aquest die 
partiren n’Antich Puig-de-roda, cullidor, y 
Pere Rahull, guarda dels drets de les entrades y 
exides de la taula de la present ciutat, ab comis-
sió dels senyors deputats, per anar a la volta de 
Cervera y altres parts de Urgell, par a cullir lo 
dret dels cafrans.

a. a continuació ratllat de la.
b. a continuació ratllat I.

Diumenge, a XI. Festum sancti Martini. En 
aquest dia tornà mossèn Paladi Maler, oÿdor de 
comptes per lo stament real, de Perpinyà, hon 
ere anat per sos afers.

 40r Dilluns, a XVIIII. En aquest die partí en Pau Re-
nard, procurador del General, per manament 
dels senyors deputats, per a Leyda, per a pro-
testar, segons lo acostumat, en lo jurament fae-
dor per lo senyor don Federich de Portugal, 
archebisbe de Caragossa, loctinent general de 
sa magestat.

Dimarts, a XX. En aquest die tornà lo honorable 
misser Joan Quintana, altre dels assessors y ad-
vocats ordinaris del dit General, de la vila de 
Monsó, hon ere anat per sos affers.

Dimecres, a XXI. En aquest die partí lo honora-
ble mossèn Jordi Boffill, sobrecollidor del Ge-
neral, per a visitar la sua sobrecol·lecta de po-
nent. En aquest die mateix partí lo honorable 
mossèn Joan Cescases, sobrecollidor del dit 
General, per a visitar la sua sobrecol·lecta de le-
vant.

Divendres, a XXIII. En aquest die tornà en la 
present ciutat Joan Dot, notari, ajudant del re-
gent los comptes, de la vila de Monçó, hon ere 
anat de ordinació dels senyors deputats per les 
Corts allí celebrades.

 40v Dilluns, a XXVI. En aquest die tornà Pau Re-
nard, procurador del General, [de] la ciutat de 
Leyda, hon ere anat per fer la protestació acos-
tumada [...] jurament del loctinent de sa ma-
gestat. En aquest die lo il·lustre y reverent se-
nyor don Federich de Portugal, archebisbe de 
Caragossa, loctinent general de sa magestat, ab 
nova potestat entrà en la present ciutat. Isque-
ren-lo a rebre los senyors deputats, consistori-
alment, e los magnífichs consellers y altres. E 
tornà prestar lo jurament acostumat en la Seu 
de la present ciutat, lo qual, poch abans, havie 
prestat en Leyda, en lo qual jurament lo síndich 
del General presentà les protestacio(ns) acostu-
mades.

Divendres, a XXX. Festum beati Andree, apostoli. 
En aquest die foren extrets per consellers de la 
present ciutat mossèn Galceran Durall, mossèn 
Joan Christòfol Faner, mossèna ... Gironella, 
mossènb... Aymerich, mossènc... Cafont, con-
sellers. Mossèn Antoni Pol, mossèn Benet 
Joan, obrés.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 12 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 13 mms.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 13 mms.
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[1538 ] 42v Dehembre, any M D XXXVII

Divendres, a XXI. En aquest die tornà lo hono-
rable mossèn Joan Cescases, sobrecollidor del 
General, de la visita de la sua sobrecol·lecta de 
levant. En aquest die mateix tornà lo honorable 
mossèn Jordi Boffill, sobrecollidor del Gene- 
ral, de la sua visita de la sobrecol·lecta de  
ponent.

Dissapte, a XXII. En aquest die partí lo magní-
fich mossèn Joan de Caldes, deputat per lo sta-
ment militar, a la volta de sa casa per sos afers.

Dilluns, a XXIIII. En aquest die tornaren n’An-
tich Puig-de-roda, cullidor, y Pere Rahull, 
guarda de les entrades y exides de la taula de la 
present ciutat, de la volta de Urgell, hon eren 
anats ab comissió dels senyors deputats per a 
collir lo dret dels cafrans.

 43r Dimarts, a XXV. Festum Nativitatis Domini 
Nostri Jhesuchristi.

Dimecres, a XXVI. Festum sancti Stephani, prot-
homartiris.

Dijous, a XXVII. Festum sancti Joannis.

Divendres, a XXVIII. Festum Sanctorum Inno-
cencium.

Dilluns, a XXXI. En aquest die entrà en la pre-
sent ciutat, a la posta, la magestat cesàrea del 
emperador y rey nostre senyor, a les quatre ho-
res aprés migdie.

 43v Janer, M D XXXVIII

Dimecres, a II. En aquest die partiren de la pre-
sent ciutat n’Antich Puig-de-roda, cullidor, y 
Pere Rahull, guarda dels drets de les entrades y 
exides de la taula de la present ciutat, per a la 
vila de Cervera y altres parts de Urgell, per a 
collir los drets del cafrà, par a los quals los ere 
feta comissió, de hon se’n eren tornats a causa 
de les festes de Nadal.

 44r Dilluns, a VII. A XVIIIIo de dit, fonch fet lo 
compte a mossèn Juhan Blanes de V lliures, XVII 
sous, IIII. En aquest die tornà lo magnífich 
mossèn Joan de Caldes, deputat per lo stament 
militar, de sa casa, hon ere anat per sos affers.

 45r Dimecres, XXIII. En aquest die foren presenta-
des en lo consistori als senyors deputats, per lo 
noble mossèn Michel Climent, prothonotari  
de sa magestat, les constitucions fetes en la úl-
tima Cort, per sa magestat celebrada en la vila 
de Monsó, en sa pública forma auctèntica y ab 

1538 segell de plom pendent segellades, demanant 
per aquelles ésser taxat salari condecent. E les 
quals foren acomenades a Francesch Granada, 
racional, per a què aquelles recondís en lo ar-
chiu de la casa de la Deputació.

 46v Febrer, M D XXXVIII

Dilluns, XI. En aquest die mossèn Anthoni So-
ler, prevere, òlim en lo corrent trienni deputat 
local de Tremp, presentà los comptes de la sua 
administració, del temps regí la dita deputació 
local.

Dimars, XII. Festum beate Eulalia. En aquest 
die partí de la present ciutat lo honorable mos-
sèn Pallari Maler, oÿdor per lo stament real, per 
sos afers a la volta de la vila de Perpinyà, per vi-
sitar sa casa. En aquest die mateix partí de la 
present ciutat la magestat del emperador y rey 
nostre senyor, per a la volta de Perpinyà.

 47r Divendres, a XV. En aquest die partiren de la 
present ciutat n’Antich Puig-de-roda, collidor, 
y Pere Rahull, guarda dels drets de les entrades 
y exides de la taula de la present ciutat, de la 
volta de Urgell, hon eren anats ab comissió dels 
senyors deputats per a collir lo dret dels cafrans.

 47v Dissapte, XXIII. En aquest die, per lo honorable 
mossèn Francesch Granada, racional de la casa 
de la Deputació, foren presentades en consisto-
ri als senyors deputats les restes y deutes del 
General en un libre. Los quals deputats affer-
maren que, en quiscuna de les altres terces pas-
sades de llur temps, havien rebudes en la matei-
xa forma, en son degut termini conforme als 
capítols de Cort, les restes y deutes lavors de-
guts al dit General.

Diumenge, XXIII. En aquest die tornà lo hono-
rable mossèn Pallari Malet, oÿdor de comptes 
per lo stament real, de la vila de Perpinyà, hon 
ere anat per sos affers.

 48r Dimecres, XXVII. En aquest die tornà la mages-
tat del emperador y rey nostre senyor en la pre-
sent ciutat de la volta de Perpinyà, hon ere 
anat.

 48v Marc, any M D XXXVIII

Divendres, lo primer. En aquest die, per lo no-
ble mossèn Michel Climent, prothonotari de sa 
magestat, fou liurat en consistori dels senyors 
deputats una còpia auctèntica del procés de la 
derrera Cort, celebrada en la vila de Monsó per 
sa magestat, y una còpia auctèntica de les sen-
tències donades per los prove ydós de greuges 
de la Cort del any D XXVIII, lo qual procés y sen-
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[1538 ] tència aquí mateix foren liurats a Francesch 
Granada, racional, per a què aquelles recondís 
en lo archiu de la casa de la Deputació.

 51v Abril, any M D XXXVIII

Dijous, a XI. En aquest die morí Jaume Solanes, 
causídich, procurador dels pobres, segons que 
feta relació en consistori per fra Pere Gomis, 
conventual del monestir del Carme, qui dix lo 
veu morir. [...] de agost, any sobredit, fonch 
[fet] lo compte a dit Solanas de [...] lliures, XII 
sous, X, 2/3. [...] dit, fonch fet lo compte a 
[Salvador] Ribes de V sous, X, 2/3.

 52v Diumenge, XXI. Festum Pasche Resureccionis 
Domini. En aquest die los senyors deputata mi-
litar e oÿdors de comptes, absents los deputats 
ecclesiàstich y real per lur indisposició corporal, 
consistorialment, a cavall, acompanyats de 
molts officials y ministres del dit General, ana-
ren a la volta de Sanct Hierònym de la Murtra, 
hon se deye ere sa magestat, per saber ab sa ma-
gestat hon volie se celebràs la festa de sanct Jor-
di. E fon trobat en lo camí prop lo camí y car-
nisseria del Clot, qui repòs que per haver-se 
enbarcarb promptament no fóra en dita festa.

Dilluns, XXII. Festum.

Dimars, XXIII. Festum beati Georgii. E fon cele-
brada ab molta solemnitat. Dix la missa lo reve-
rentc ... Miralles, archebisbe de Gràcia, ab sos 
diaca y sot-diaca, e sermonà lo venerable fra 
Egidi, del orde dels frares observants menors, 
sermonador de sa magestat. Foren presents lo 
il·lustre don Ferrando Ramon Folch, duch de 
Cardona, y don Ferrando de Cardona, duch de 
Soma, almirant de Nàpols, ultra los magnífichs 
consellers y molts altres cavallers y gentils hò-
mens.

 53r Dijous, XXV. A XVIIIIo de agost, any dit, fonch 
fet lo compte a mossèn Juhan de Blanes de I 
lliura, XVI sous, VIII. Festum sancti Marchi. En 
aquest die partí mossèn Joan de Caldes, depu-
tat per lo stament militar, de la present ciutat 
per a sa casa, per sos affers. En aquest die mateix 
la magestat del emperador y rey nostre senyor 
se enbarcà en la platja de la mar de la present 
ciutat de Barcelona, a les sis hores aprés migdie, 
en les galeres que aquí eren en nombre XXVIII. 
Ere capità d’elles Andria Dori, príncep de  
Melfi, per anar, segons se deye, a Vilafranca de 
Nissa, hon la sanctadat de nostre Sanct Pare, 
Paulo papa Tercer, havie ésser personalment 

a. a continuació ratllat s.
b. a continuació unes lletres ratllades.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 13 mms.

per a tractar y concertar les coses de la pau entre 
sa magestat y lo rey de França.

Dimars, XXX. En aquest die tornà lo dit mossèn 
Joan de Caldes, deputat militar, de sa casa, hon 
ere anat per sos affers.

 53v Maig, any M D XXXVIII

Dimecres, lo primer. Festum sanctorum Filippi 
et Jacobi.

Divendres, a III. Festum Sancte Crucis.

 54r Dimars, a VII. En aquest die lo il·lustre y reve-
rent senyor don Federich de Portugal, arche-
bisbe de Caragossa, loctinent general de sa ma-
gestat, ab nova potestat prestà lo jurament 
acostumat en la Seu de la present ciutat, en lo 
qual jurament lo síndich del dit General pre-
sentà les protestacions acostumades.

Dimecres, a VIII. Festum sancti Michaelis. En 
aquest die los senyors deputat militar y oÿdors 
ecclesiàstich y real, los altres essent absents per 
llur indisposició corporal, consistorialment, ab 
masses alsades, acompanyats dels officials y mi-
nistres del dit General, foren a visitar lo dit loc-
tinent general.

Dijous, a VIIII. En aquest die partí de la present 
ciutat mossèn Joan Pasqual, deputat ecclesiàs-
tich, a la volta de la vila de Caldes per sos affers.

 54v Dimecres, a XV. En aquest die partí de la pre-
sent ciutat, de manament y comissió dels se-
nyors deputats, mossèn Pere Pau Amat de Pa-
lou, alguatzir del senyor rey, a las pars de 
Puigcerdà, per aportar presos los qui donaren 
les bastonades a n’an Frugell, guarda extraordi-
nària del General.

 55r Dilluns, a XX. En aquest die partí lo honorable 
en Jordi Boffill per a visitar la sua sobrecol·lecta 
de ponent.

Divendres, a XXIIII. En aquest die partí de la 
present ciutat mossèn Paladi Maler, oÿdor de 
comptes per lo stament real, per a anar a visitar 
sa casa, ab licència del consistori.

 55v Dissapte, a XXV. En aquest die partí de la pre-
sent ciutat Joan Cescases, sobrecollidor, per a 
visitar la sua sobrecol·lecta de levant.

Dijous, a XXX. Festum Assencionis Domini.

 56r Juny, M D XXXVIII

Dimecres, a V. En aquest die tornà en la present 
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[1538 ]ciutat lo reverent mossèn Joan Pasqual, depu-
tat ecclesiàstich, de la vila de Caldes, hon ere 
anat per sos negocis. A VI de dit, fonch fet lo 
compte al reverent mossèn Jaume de Rocha-
crespe, oÿdor, de VIIII lliures, XVIII sous.

 56v Divendres, a VII. En aquest die tornà en Jordi 
Boffill, sobrecollidor, de la sua visita que ha 
feta en la sobrecol·lecta de ponent.

Diumenge, a VIIII. Festum Penthecostes. En 
aquest dia morí lo honorable mossèn Joan Ba-
llaró, deputat per lo stament real, entre les VIII 
y nou hores, ans de mijenit, cuius anima requi-
escat. [...] II de setembre, any dit, fonch [fet] lo 
compte a mossèn Palari Maler [...] IIII lliures, 
VIII sous.

Dilluns, a X. Festum.

Dimars, a XI. Festum.

 57r Dilluns, a XVII. En aquest die tornà [mossèn 
Palladi] Maler, oÿdor de comptes per lo sta-
ment real, de la vila de Perpinyà, hon ere anat 
per sos affers.

Dimars, a XVIII. En aquest die fon feta extracció 
de la persona de mossèn Benet Cases, ciutedà 
de Gerona, per a deputat per lo stament real, 
per mort de mossèn Joan Balleró.

 57v Dimecres, a XVIIII. En aquest die partí de la 
present ciutat Francí Juliol, porter, par a la ciu-
tat de Gerona ab letres del consistori, per a do-
nar avís a mossèn Benet Cases de la sua extra-
cció par a deputat real, per mort de mossèn 
Joan Balleró.

Dissapte, a XXII. En aquest die prestà lo jura-
ment acostumat mossèn Benet Cases, nova-
ment extret per a deputat per lo stament real, 
per mort de mossèn Joan Balleró. En aquest 
die mateix tornà mossèn Joan Cescases de la 
sua visita de la sobrecol·lecta de levant. En 
aquest die tornà Francesch Juliol de la ciutat de 
Gerona, hon ere anat ab letres del consistori 
per a donar avís a mossèn Benet Cases de la sua 
nova extracció per a diputat real, per mort de 
mossèn Joan Balleró. [...] de setembre, any dit, 
fonch [fet] lo compte a dit mossèn Benet Cases 
de XXXIII lliures, sousa.

Dilluns, a XXIII. Nativitas sancti Joannis.

 58v Juliol, any M D XXXVIII

Dilluns, lo primer. En aquest die partí de la pre-

a. sense indicació de sous.

sent ciutat mossèn Benet Cases, deputat per lo 
stament real, par a sos affers, par a sa casa. [...] 
de setembre, dit any, fonch fet [lo] compte a 
mossèn Palari Maler [...] V lliures, XVII sous, 
IIII.

Dimars, a dos. Festum Visitacionis sancte Eliza-
bet.

 59v Dimecres, a XVII. En aquest die tornà mossèn 
Benet Cases, deeputat per lo stament real, de la 
ciutat de Gerona, hon ere anat per sos affers.

 60r Dissapte, a XX. En aquest die, a les nou hores, 
ans de migenit, al magestat del emparador y rey 
nostre senyor arribà y desenbarcà en la platja de 
la present ciutat acompanyat ab XXX galeras. 
Ere capità Andria Doria, príncep de Melfi, ve-
nint, segons se deye, de Vilafranca de Nissa, 
hon s’és tractada y convocada la treva entre sa 
magestat y lo rey de França, ab intervenció de 
nostre Sanct Pare, Paulo papa Tercer.

Dilluns, a XXII. Festum sancte Magdalene. En 
aquest die los deputats y oÿdors de comptes, 
exceptat lo deputat ecclesiàstich, que fon impe-
dit per sa malaltia, acompanyats de molts offici-
als y ministres del dit General, foren a visitar sa 
magestat en la casa del bisbe de Barcelona, en 
lo carrer Ample, hon posava.

 60v Divendres, a XXVI. En aquest die la magestat 
del emparador y rey nostre senyor, en lo matí, 
partí de laa present ciutat a les parts de Castella.

 61r Agost, any M D XXXVIII

Dijous, lo primer. En aquest die partí mossèn 
Joan de Caldes, deputat per lo stament militar, 
de la present ciutat per a visitar sa casa, per sos 
affers. A XVIIIIo de agost, any dit, fonch fet lo 
compte a mossèn Juhan Blanes, oÿdor militar, 
de II lliures, XVIII sous, VIII.

Divendres, a dos. En aquest die jurà lo reveren-
díssimo senyor don Federich de Portugal, 
archebisbe de Caragossa, loctinent general de 
sa magestat, ab nova potestat; lo qual jurament 
prestà en la forma acostumada en la Seu de la 
present ciutat, en lo qual jurament lo síndic del 
General presentà les protestacions acostuma-
des.

 61v Divendres, a VIIII. En aquest die tornà mossèn 
Joan de Caldes, deputat per lo stament militar, 
de sa casa, hon ere anat per sos affers.

Dissapte, a X. Festum sancti Laurentii.

a. a continuació repetit de la.
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[1538 ]  62r Dijous, a XV. Festum Assumpcionis Beate Marie 
Virginis.

 62v Dijous, a XXII. En aquest die Jaume Joan Quin-
tana, notari, qui fon provehit per sa magestat 
del offici de altrea dels procuradors dels pobres, 
vagant per mort d’en Jaume Solanes, ab son 
privilegi datat en Barcelona a XXV de abril prop-
passat, prestà lo sagrament y homenatge acos-
tumats en mà y poder de misser Michel May, 
vice-canceller de sa magestat. Constab en poder 
d’en Hierònym Cardona, segelledor de la Can-
celleria y notari real, intrevenint per Joan Co-
malonga, secretari de sa magestat, ab certifica-
ció continuada al dós de dit privilegi. [...] VIIII 
de octubre, any dit, fonch [fet] lo compte a dit 
Quintana de [...] XIII sous, IIII.

 63r Diumenge, a XXV. Festum sancti Augustini. En 
aquest die partí mossèn Benet Cases, deputat 
real, a les parts de Urgell per sos affers. A IIII de 
setembre, dit any, fonch fet lo compte a mos-
sèn Pallari Maler de I lliura, II sous.

Dissapte, a XXXI. En aquest die tornà lo dit 
mossèn Benet Cases, deputat real, de les pars 
de Urgell, hon ere anat per sos afers.

 65v Setembre, any M D XXXVIII

Dijous, XXVI. En aquest die isqué de la vegaria 
de Barcelona, en la qual se celebrava la Règia 
Audiència, misser michel May, vice-canceller 
de sa magestat, segons que los senyors depu-
tats, segons digueren, ne foren informats. [A] 
XXI de febrer, any M D XXXVIIIIo, fonch fet lo 
compte al regent de [...] de las C L lliures, sousc 
pe any que no avia rebut en la present terça, de 
XII lliures, XVIII sous, IIII. [...] III de juny, any M 
D XXXVIIIIo, fonch fet lo compte a micer Miquel 
May, per la porata de la terça, de [...] XXXV lliu-
res, XVI sous, VIII [...] per dos mesos de absèn-
sia de LXXXXI lliures, XIII sous, IIII.

Dissapte, XXVIII. En aquest die partí de la pre-
sent ciutat mossèn Palladi Maler, oÿdor de 
comptes per lo stament real, per a sa casa, per a 
sos affers.

 67v Octubre, any M D XXXVIII

Diumenge, a XX. En aquest die tornà mossèn 
Palladi Maler, oÿdor real, de sa casa, hon ere 
anat per sos afers.

Dilluns, XXI. En aquest die partí mossèn Benet 

a. altre dels interlineat.
b. Consta interlineat.
c. sense indicació de sous.

Cescases, deputat real, per a sa casa, per sos af-
fers. [...] XVIIIIo dea nohembre, any M D XXXVIII, 
fonch fet lo compte a mossèn Pallari Maler, 
oÿdor de comptes, de VIIII lliures, X sous, XIII.

 69r Noembre, any M D XXXVIII

Dijous, a VII. En aquest die partí de la present 
ciutat, de manament dels senyors deputats, en 
Jacmeb Joan Solsona, guarda del General, a la 
volta de Urgell per a la col·lecta dels cafrans.

Divendres, a VIII. En aquest dia partí mossèn 
Joan Çescases, sobrecullidor del General en la 
sobrecol·lecta de llevant, per anar a la sua 
sobrecol·lecta, per fer lo que és obligat.

Dissapte, a VIIII. En aquest die partí Jordi Bof-
fill. En aquest die Simeon Porta, notari de Cer-
vera, elegit per receptor dels drets dels cafrans, 
prestà la seguretat acostumada per rehó dels 
dits drets en la vila de Cervera, en poder d’en 
Pere Tarroja, notari, y comensà a vagar en la 
dita recepció.

 69v Dissapte, a XVI. En aquest die tornà mossèn Be-
net Cases, deputat real, de la volta de Gerona, 
hon ere anat per sos affers.

 70v Dimars, XXVI. En aquest die partí de la present 
ciutat per sos affers mossèn Jacme de Rocacres-
pa, oÿdor de comptes per lo stament ecclesiàs-
tich.

Dissaptec, XXX. Festum beati Andree, apostoli. 
En aquest die foren extrets per consellers de la 
present ciutat mossèn Luýs Gibert, mossèn 
Joan Salbà, mossènd ... Marquet, mossèn Joa-
not Axarrat, mossène ... Soler, consellers. Mos-
sèn Michel Setantí, mossèn Benet Miró, obrés.

 71r Dehembre, M D XXXVIII

Dijousf, a V. En aquest die tornà en la present 
ciutat mossèn Jacme Crespa, oÿdor de comptes 
per lo stament ecclesiàstich.

 72r Dissapte, a XIIII. En aquest die tornà mossèn 
Jordi Boffill, sobrecollidor de la col·lecta de le-
vant, de la visita de sa sobrecol·lecta.

 72v Dimars, XXIIII. En aquest die tornà Jaume Joan 
Solsona de la col·lecta dels cafrans.

a. a continuació ratllat d.
b. Jacme interlineat.
c. Diumenge al manuscrit.
d. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.
e. a continuació un espai en blanc d’uns 14 mms.
f. Divendres al manuscrit.
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[1539 ] 73r Dimecres, XXV. Festum Nativitatis Dominum 
Jhesuchristi.

Dijous, XXVI. Festum sancti Stephani, protho-
martiris.

Divendres, XXVII. Festum sancti Joannis.

Dissapte, XXVIII. Festum Sanctorum Innocenci-
um.

Diumenge, XXVIIII. En aquest dia tornà a la co-
llecta dels cafrans Jaume Joan Solsona, guarda 
del General.

 73v Jener, any M D XXXVIIII

Diumenge, V. En aquest die, cerca del migjorn, 
ena la ciutat de Barcelona finà sos derrers dies 
lo il·lustre y reverent senyor don Federich de 
Portugal, archebisbe de Caragossa, loctinent 
general per sa magestat en lo present Principat, 
rebuts per ell tots los sagraments de Sancta 
Mare Sglésia, com a bon christià. En aquest 
die, finida o spirada la Audiència Real per mort 
del dit loctinent general, comensà a córrer vice-
règia la Audiència del portantveus de general 
governador delb principat de Cathalunya, se-
gons aquella los doctors del Real Consell, en la 
qual presideix misser Luýs Vilana, assessor or-
dinari del dit portantveus de general governa-
dor, qui del dit offici fon prove yt per sa mages-
tat ab son privilegi datc ..., lo qual prestà lo 
jurament acostumat a XXI de agost, M D XXXV 
[IIII], y oý sentència de excomunicació en po-
der del official del reverent bisbe de [Barcelo-
na], com lo dit die, com ne foren certificats los 
senyors deputats ab certificació de mà de Luýs 
Joan Moxó, scrivà major de la dita Governació.

Dilluns, VI. [...] I de febrer, any dit, fonch fet lo 
compte [...], regent fins lo dit dia, a raó de D L 
lliures, sousd [per any] de C VI lliures, XVIII 
sous, X. Més, li fonch [fet] lo compte a compli-
ment de dita terça, de CCCC lliures, souse per 
any, de XXVIIII lliures, VI sous, VIII. [...]. Fonch 
fet lo compte a miçer Luís Villana, asesor del 
governador, a raó de D L lliures, sousf per any, 
de XXXII lliures, I sou, VIII. [...]. VI de dit, fonch 
fet lo compte a mossèn Francesch Marlès, al-
gutzir reyal, de XVIIII lliures, VIII sous, V. [...] a 
mossèn Albanell per dita rehó, de XVIIII lliures, 
VIII sous, V.

a. en ... Barcelona interlineat.
b. a continuació una lletra ratllada.
c. a continuació un espai en blanc d’una línia.
d. sense indicació de sous.
e. sense indicació de sous.
f. sense indicació de sous.
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 74r Dimecres, VIII. En aquest die lo cors del predit 
don Federich de Portugal fon aportat a la sglé-
sia del monestir dels fraresa de Jesús, fora los 
murs de Barcelona, per aportar, segons se deye, 
a Sigüença, hon se dix havie elegida sa sepul - 
tura. Portaven lo cap del dol los consellers de 
Barcelona, acompanyats del reverent senyor 
bibe de Vich, de altres cavallers y ciutedans. 
Fon acompanyat per los preveres y canonges de 
la Seu ab la creu major de la dita Seu, y dels pre-
veres de totes les parròchies de la present ciutat, 
y per los frares de tots los monestirs de la pre-
sent ciutat y del dit monestir de Jesús. Foren en 
grandíssim nombre aportant quiscú una can -
dela encesa. Portaren lo cos descarat ab les in-
sígnies archiepiscopals sos criats, al coll alt, y 
acompanyat devant y atràs de sos criats vestits 
de dol, quiscú ab una antorxa encesa. Féu-se  
lo offici solemne en la sglésia del dit monestir 
de Jesús, a hon foren los senyors deputats y 
oÿdors, consistorialment, acompanyats dels of-
ficials de la casa de la Deputació, los quals de-
putats y oÿdors stigueren assentats, dient-se lo 
officib dins les rexes del altar major, a la part 
hon se diu la epístola, y a la altra part del evan-
geli stave assentat en son banch lo portantveus 
de general governador, don Pedro de Cardona, 
y los doctors del Real Consell, romanent los 
consellers de Barcelona assentats baix en la 
sglésia, en lo entorn del túmol ab los altres del 
dol.

 74v Dimars, XIIII. En aquest dia partí mossèn Benet 
Cescases, deputat per lo stament real, a la volta 
de sa casa per sos affers. En aquest dia morí 
misser Joan Pasqual, doctor en quiscun dret, 
del Real Consell. [A] XXVIII de marcs, dit any, 
fonch [fet] lo compte als areus de dits miçer 
Juhan Pasqual, de XXXXII lliures, [...] V sous, VI, 
2/3.

 75r Dijous, XXIII. En aquest die tornà mossèn Be-
net Cases, deputat per lo bras real, de la volta 
de Gerona, hon ere anat per sos affers.

 75v Dijous, XXX. En aquest die partí de la present 
ciutat per sos affers mossèn Palladi Maler, 
oÿdor de comptes per lo bras real.

Divendres, XXXI. En aquest die partí mossèn 
Jaume Crespa, oÿdor de comptes per lo sta-
ment ecclesiàstich, de la present ciutat per sos 
affers.

 76r Febrer

Dimecres, V. En aquest die tornà mossèn 

a. a continuació ratllat pre ycadors.
b. a continuació ratllat a ho.
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[1539 ] Jaume Crespa, oÿdor de comptes per lo sta-
ment ecclesiàstich.

 76v Dimars, XI. En aquest die tornà Jacme Joan Sol-
sona de la col·lecta dels safrans, hon ere anat de 
ordinació dels senyors deputats, e Simeon  
Porta, cullidor dels dits drets.

 77r Dissapte, XV. En aquest die tornà en la present 
ciutat mossèn Palladi Maler, oÿdor de comptes 
del dit General per lo stament real, de les parts 
de Urgell, on ere anat per sos affers.

 78r Dijous, XXVII. En aquest die tornà mossèn Joan 
Çescases, sobrecullidor del General en la 
sobrecol·lecta de llevant, de la sua sobrecol-
lecta.

 80v Marc

Dilluns, a XXXI. En aquest die partí de la pre-
sent ciutat misser Joan Quintana, altre dels ad-
vocats y assessors del dit General, per sos affers.

 81r Abril

Diumenge, a VI. Festum Pasche Resureccionis 
Domini.

 81v Divendres, XI. [En] aquest die tornà misser 
Joan Quintana, altre dels assessors [y] advocats 
ordinaris del dit General, en la present ciutat.

 82r Dimars, XV. En aquest die partí de la present 
ciutat lo reverent mossèn Joan Pasqual, depu-
tat per lo stament ecclesiàstich, per sos affers. A 
VIIIIo de juny, M D XXXVIIIIo, fonch fet lo compte 
a reverent fra Jaume de Rochacrespa, per la ab-
sènsia del deputat ecclesiàstich fins fonch tor-
nat, que tornà a XX de maig, any dit, XI lliures, 
XII sous. A XI de julioll, any dit, fonch fet lo 
compte a mossèn Pallari Maler, oïdor de comp-
tes reyal, de III lliures, VI sous.

 82v Dimecres, XXIII. Festum beati Georgii. E fon ce-
lebrada ab molta solemnitat. Dix la missa lo re-
verenta ... Miralles, archebisbe de Gràcia, ab sos 
diaca y sot-diaca, e sermonà lo reverent mestreb 
..., bisbe dec ..., del orde dels frares preÿcadors, 
pre ycador de sa magestat. Fonch-hi present lo 
reverent don Joan de Cardona, elet de Barce-
lona e canceller, y los magnífichs consellers de 
la ciutat de Barcelona, ultra alguns altres abats, 
cavallers y gentils hòmens.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 13 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 14 mms.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 17 mms.

 83v Maig, any M D XXXVIIII

Dijous, lo primer. En aquest die passà de 
aquesta vida en la altra, en la ciutat de Toledo 
del regne de Castella, casi en lo migjorn, la 
bona ànima de la sereníssima enperatrís y reyna 
nostra senyora dona Elizabet, muller de la sa-
cra, cesàrea, cathòlica y real magestat del empe-
rador y rey nostre senyor don Carles, vuy bena-
venturadament regnant, cuius anima requiescat 
in pace, segons se digué, en lo consistori dels se-
nyors deputats, per diverses letres se eren rebu-
des en la present ciutat de diversos cortesans.

Diumenge, IIII. En aquest die tornà en la pre-
sent ciutat lo reverent misser Joan Pasqual, de-
putat per lo stament ecclesiàstich.

Dimars, VI. En aquest die partí de la present 
ciutat lo reverent mossèn Joan Pasqual, depu-
tat per lo stament ecclesiàstich, per sos affers a 
la volta de Caldes.

 84r Dimecres, a VII. En aquest die partiren de la 
present ciutat mossèn Jaume Crespa, oÿdor de 
comptes per lo stament ecclesiàstich, misser 
Joan Baquet, Joan Hierònym Canyelles, no - 
tari, y Francesch Marcet, porter, per a la vila de 
Perpinyà, par a inquirir dels prejudicis y agravis 
fets per don Francesch de Beamunt, capità de la 
gent de guerra en Rosselló, y altres als drets y 
jurisdicció del dit General, y contra misser Joan 
Nogués, loctinent de deputat local de Perpinyà, 
de manament y ordinació del consistori.

Dilluns, a XII. En aquest die en lo quala, juxta 
forma del capítol de Cort, se acostuman co-
mensar de encantar los drets de les generalitats 
en la Lotge de la mar de la present ciutat de 
Barcelona, a hon los senyors deputats y oÿdors 
de comptes, consistorialment, ab masses altes, 
acostumen de anar, per causa del que·s deye és-
ser morta la senyora emperatrís y reyna nostra 
senyora, y encara no tenir letres de sa magestat 
de la dita mort, tremeteren en la dita Lotge per 
comensar de encantar los dits drets mossèn 
Francesch Granada, racional del dit General.

 84v Dimars, a XIII. En aquest dieb foren fets certs 
lo(s) senyors deputats de la mort de la senyora 
emperatrís y reyna nostra senyora, la qual, com 
dit és, morí lo primer del present mes de maig, 
per lo senyor don Pedro de Cardona, portant-
veus de general governador en lo present Prin-
cipat, que·ls tremès una letra que de sa mages-
tat havie rebuda, la qual fon datada en Toledo, 
a VIII del present mes de maig, continent en ef-

a. a continuació repetit en lo qual.
b. die interlineat.
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[1539 ]fecte la mort de la dita senyora emperatrís y rey-
na nostra senyora, ab la qual li encarregava scri-
gués y comanàs la dita mort als prelats, sglésies 
y monastirs del present Principat y que fessen 
tots absèquies, pregàries y oracions. E, essent 
certs los dits senyors deputats de la dita mort, 
foren de parer de tenir tencades les portes de la 
casa de la Deputació y cessar lo consistori, fins 
que ells y los officials de la casa de la Deputació 
fossen vestits de dol, en la forma acostumada, y 
fos fet lo aniversari o capell ardent que, solem-
nament, se acostuma fer per la ciutat de Barce-
lona per semblants reynes y prínceps.

 85r Dimars, a XX. En aquest die tornà en la present 
ciutat lo reverent mossèn Joan Pasqual, depu-
tat per lo stament ecclesiàstich, de la vila de 
Caldes, hon ere anat per sos affers.

Dimecres, a XXI. En aquest die tornaren en la 
present ciutat mossèn Jaume Crespa, oÿdor de 
comptes per lo stament ecclesiàstich, misser 
Joan Boquet, Joan Hierònym Canyelles, nota-
ri, y Francesch Marcet, porter, de la vila de Per-
pinyà, hon eren anats, de ordinació dels senyors 
deputats, per inquirir de certs agravis fets per 
don Francesch de Beamunt, capità de la gent 
de guerra en Rosselló y altres, als drets y juris-
dicció del General.

Dijous, a XXII. En aquest die dejous los senyors 
deputats militar y real, impedit lo deputat ec-
clesiàstich, y los oÿdors de comptesa ecclesiàs-
tich y real, absent lo oÿdor militar per sa malal-
tia, acompanyats dels officials de la casa de la 
Deputació, tots vestits de dol ab los capirons al 
cap, ab les masses altes cubertes de drap negre, 
foren en la Lotge de la present ciutat per en-
cantar los dits drets de les dites generalitats. E 
lo mateix havien fet lo die abans que ere dime-
cres, absens los dits deputats y oÿdor ecclesiàs-
tichs y malalt lo dit oÿdor militar.

Divendres, a XXIII. En aquest die, perb la ànima 
de la dita senyora emperatrís, se celebrà so-
lemne aniversari o capell ardent en la Seu de la 
present ciutat de Barcelona, de ordinació dels 
honorables consellers de la dita ciutat, per al 
qual ja lo die abans los senyors deputats foren 
convidats de part dels dits consellers; al qual 
anaren los senyors deputats y oÿdors de comp-
tes ecclesiàstich y real, sens lo oÿdor militar im-
pedit per sa malaltia, ab ses masses altes cuber-
tes de drap negre, acompanyats de tots los 
officials de la casa de la Deputació y del locti-
nent del defenedor y dels dos receptors de Bar-
celona, tots vestits de dol ab los capirons al cap 

a. a continuació ratllat real ab.
b. per ... emperatrís interlineat.

y ab les faldes de les gramalles per terra. Parti-
ren tots juncts de la casa de la Deputació, en-
trant per lo portal major de la dita Seu, e anaran 
a seure’s prop lo altar major de la dita Seu, en 
un banc que allí stave aparrellat a la part de la se-
cristia. E essent allí assentats, ab tots los dits 
llurs officials y ministres, aprés arribaren los  
dits honorables consellers en companyia del 
demunt dit governador, vaguer y balle y molts 
altres ciutedans, tots ab los capirons al cap ves-
tits de dol, fahent-se aportar les faldes de les 
gramelles altes, e s’assegueren en uns altres 
banchsa, a la part del orga major, al devant dels 
dits senyors deputats. Stave lo tuguri y encesa 
sobre les scales de sancta Eulàlia. Fon donada a 
quiscú dels senyors deputats un ciri petit de 
cera groga ab un sou de argent en quiscú, lo 
qual fou offert per tots al diaca y sots-diaca sens 
moure’s ningú dels senyors deputats ne conse-
llers de llur loch. Sermonà en una trona baxa, 
dins les rexes, frab ..., bisbe que·s diu de Gràcia, 
y degué lo offici lo reverent misser Joan Mira-
lles, archebisbe Thesalonicensis, que·s diu de 
Gràcia, fou diaca mossènc ... Coll y sots-diaca 
mossènd ... Comes, canongese [...], officials, ro-
manent allí los dits consellers ab llur com-
panyia.

En aquest die, pres migjorn, partí de la present 
ciutat, per sos afers a la volta de Gerona, mos-
sèn Benet Cases, deputat per lo stament real. A 
XI de julioll, any susdit, fonch fet lo compte a 
mossèn Palari Maler, oÿdor de comptes per lo 
bras reyal, de II lliures, XI sous, IIII.

 85v Diumenge, XXV. Festum Pentecostes.

Divendres, XXX. En aquest die tornà mossèn 
Benet Cases, deputat per lo stament real, de la 
volta de Gerona, hon ere anat per sos affers. En 
aquest die partí de la present ciutat, a postes, 
Pau Renard, notari, per a la volta de Figueres, 
per a la desliuració d’en Joan, criat del camarer 
Crespa, oÿdor de comptes, qui stava pres en les 
presons de la dita vila de Figueres.

 86r Juny, any M D XXXVIIII

Dimecres, a IIII. En aquest die tornà en la pre-
sent ciutat Pau Renard, notari, procurador del 
dit General, de la volta de Figueres, hon ere 
anat de ordinació dels senyors deputats.

Dijous, a V. Festum Corporis Christi.

a. a continuació ratllat ab lo.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 25 mms.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
d. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
e. a continuació un espai il·legible d’uns 70 mms.
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[1539 ]  86v Dimars, a X. En aquest die partí de la present 
ciutat lo venerable fra Jaume Crespa, oÿdor de 
comptes per lo stament ecclesiàstich, a la volta 
de Sanct Cugat de Vallès per sos affers.

Dijous, a XII. En aquest die tornà lo dit fra Jac-
me Crespa.

 88r Dijous, XXVI. En aquest die partí Francesch 
Marcer, porter de la present casa, a la vila de 
Perpinyà, par a presentar a don Francesch de 
Beamunt, capità de la gent de guerra en la 
frontera, unes letres ab les quals le intimen la 
taxació han feta dels danys causats al dit Gene-
ral per lo impediment per ell fet a la exacció 
dels drets de aquell.

Divendres, XXVII. En aquest die partí mossèn 
Joan Cescases, sobrecollidor, per a la sua visita 
de la sobrecol·lecta de levant.

Dissapte, XXVIII. En aquest die morí mossèn 
Joan de Blanes, oÿdor de comptes per lo sta-
ment militar, cuius anima requiescat in pace. A 
XXVIIIIo de julioll, any dit, fonch fet lo compte 
al areu de mossèn Juhan de Blanes de XXVI lliu-
res, XI sous, VIII.

 88v Juliol, any M D XXXVIIII

Divendres, IIII. En aquest die tornà Francesch 
Marter, porter deservint la casa de la Deputa-
ció, de la vila de Perpinyà, hon ere anat de ordi-
nació dels senyors deputats per a presentar, 
segons que féu relació que presentà, a don 
Francesch de Beamunt, capità de la gent de 
guerra en la frontera, les letres dels dits se-
nyors deputats de la taxació per ells feta dels 
danys per ell causats al dit General, per lo im-
pediment per ell fet a la exacció dels drets de 
aquell, lo dilluns comptaven XXX de juny 
proppassat, dins la fortalesa de la ciutedella de 
la dita vila.

Dissapte, a V. En aquest die fon feta extracció 
de oÿdor per lo stament militar per mort de 
mossèn Joan de Blanes, quòndam, y en la  
forma acostumada fou extret mossèn Joan  
Oliver.

 89v Dimars, a XV. En aquest die prestà lo jurament 
acostumat mossèn Joan Oliver, novament ex-
tret par a oÿdor de comptes per lo stament mili-
tar. [...] XXI de dit, fonch fet lo compte a [mos-
sèn] Juhan de Blanes, de VII lliures, XV sous, X.
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APÈNDIX

bene, fideliter et legaliter se habebit, servabitque 
usaticos Barçinone, constituçiones Cathalonie 
generales, capitula et acta Curiarum, privile-
gia, libertates et immunitates ecclesiasticas et 
signanter capitulum vulgo dictum “De la obser-
vança”, et alia omnia et singula ad que tenea-
tur et sit astrictus, et prout soliti sunt et tenentur 
servare similes doctores dicti Regii Consilii. Et 
pro iis obligavit personam et bona, etcetera. Et 
eodem die dictus magnificus Anthonius Piquet 
audivit excomunicacionis sentenciam in casu 
contravençionis in eum per officialem ecclesiasti-
cum Barçinone promulgatam. De predicto jura-
mento façit fidem Joannes Bartholomeus Coll, 
regius scriba mandati et publicus notarius civis 
Barçinone, in cuius posse instrumentum illius 
fuit receptum, predicta et hec manu propria scri-
bendo».

«Certificació de com ha prestat lo jurament mi-
cer Antoni Piquer, doctor del Real Consell.»a

a. certificació inserta entre els folis 26 i 27.

«Die mercurii, XVII junii, M D XXXIIII. Barchi-
none. Magnificus Anthonius Piquer, jurium doc-
tor, civis Barçinone, noviter per cesaream et catho-
licam regiam maiestatem provisus de officio seu 
loco unius ex doctoribus sui sacri Regii Consilii, 
vaccante per assumptionem factam de persona 
magnifiçi viri domini Martini Joannis Sunyer, ci-
vis Barçinone, utriusue juris doctoris, in regentem 
Regiam Cançellariam per suam majestatem as-
sumpti, prout constat privilegio seu carta regia 
manu sue majestatis firmata, suoque sigillo regio 
impendenti munita, et cum aliis sollemnitatibus 
solitis a sua Regia Cançellaria expedita, data in 
civitate Toleti, die viçesima prima mensis maii 
proximi preteriti, juravit per Dominum Deum et 
eius sancta quatuor Evangelia, eius manibus cor-
poraliter tacta, et nichilominus prestitit sacra-
mentum et homagium ore et manibus comendata 
in manibus et posee dicti magnifici regentis Re-
giam Cancellariam, quorum virtute convenit et 
promisit quod in regimine et exerçiçio dicti officii 
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BELLVÍS, Francí de, 63.
Bellvitge (Barcelonès), església de, 256.
BENALCÁZAR, comte de, 241.
BENAULA, jove, 299.
BENAULÀ, Miquel, escrivà del General, 218, 

219, 226, 227, 231, 232, 233, 234, 235, 
236, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 245, 
264, 279, 289, 290, 300.

BENAVENTE, comte de, 217, 241, 242, 426.
BENESTRULL, Joan, guarda del pont de Tor-

tosa, 84.
BENET XIII, papa, 40.
Benicarló (Baix Maestrat), 22.
Berberia, 325.
BERENGUER, Antoni, pellisser de Barcelona 

i conseller, 178.
Berga (Berguedà), 64, 192, 202, 234, 376, 

390, 393, 434, 448; castell de, 192, 202; 
pabordia de (monestir de Ripoll), 359, 360; 
vegueria de, 85, 390.

Bèrgamo (Itàlia), 321, 329.
BERGÉS, Francesc, cortiner i pintor del Gene-

ral, 120, 186.
BERNAT, Nicolau, 175.
BERNAT GUILLEM, abat d’Àger i diputat, 

118, 122, 126.
BERNIC, Guillem, prevere de Barcelona, 147, 

151, 186.
BERTRAN, en, 27.
BERTRAN, Andreu, bisbe de Barcelona i di-

putat, 18, 21, 22, 58.
BERTRAN, Ferrer, ciutadà de Barcelona, 142.
BERTRAN, Ferruix, ciutadà de Barcelona, 94.
BERTRAN, Francesc, senyor del castell de Ge-

lida, 200, 254.
BERTRAN, Gaspar, sobrecollidor dels drets 

del General, 267.
BERTRAN, Jaume, argenter de Barcelona i 

conseller, 125, 149.
BERTRAN, Joan, patró de nau, 124, 142, 241.
BERTRAN, Joan, cavaller i oïdor de comptes, 

276, 278, 279, 280, 281.
BERTRAN, Pere, 4.
BERTRAN, Pere, candeler de cera del Gene-

ral, 191.
Besalú (la Garrotxa), 433; vegueria de, 439.
Besòs, riu, 385.
BESSÓ, Gaspar, ferrer del General, 119, 139.
BEUDA, en, 22.
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BEULÓ, Salvi, notari de Vic, 416.
BEURE, mossèn, 377.
BIGUES, Humbert de, 106.
BISBAL, Guerau, donzell i oïdor de comptes, 

288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 296.
Bisbal d’Empordà, la (Baix Empordà), 184, 

302, 303.
Biscaia, 287.
BISIGNANO, príncep de, 228, 229.
BIURE, Andreu de, cavaller i diputat, 49, 72, 

77, 80, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91.
BIURE, Arnau de, oïdor de comptes, 54.
BIURE, Guillem de, donzell i veguer de Barce-

lona, 100, 102.
BIURE, Joan Pere de, cavaller, 262.
BIURE, Miquel de, 57.
BLANC, Bernat, porter del General, 6, 7, 12, 

13, 15, 16, 21.
BLANCA, burgès de Perpinyà, 39.
BLANCA, Joan, burgès de Perpinyà i diputat, 

245, 247, 248.
BLANCA, Pere, v. BLANCA, Joan.
BLANCA I, reina de Navarra, 34, 65, 155.
Blancafort (Conca de Barberà), 196.
Blanes (la Selva), 28, 76, 156, 157, 161, 162, 

186, 192, 204, 205, 361, 379.
BLANES, mossèn, 63.
BLANES, Joan Dalmau de, 162.
BLANES, Joan de, donzell i oïdor de comptes, 

447, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 460.
Bles (França), 313.
BOCA, Pere, 73.
BOFILL, Domènec, advocat del General i doc-

tor del Reial Consell, 303, 312, 317, 319, 
326, 327, 332.

BOFILL, Francí, guarda dels drets del Gene-
ral, 195, 214, 239, 291 292, 293, 294, 
295, 303, 304, 308, 311, 313, 314, 315, 
316.

BOFILL, Jaume, sobrecollidor del General, 
363, 372, 374, 377, 378 380, 381, 382, 
383, 385, 387, 390, 391, 392, 393, 396, 
397.

BOFILL, Jordi, sobrecollidor del General, 
399, 400, 401, 402, 408, 411, 413, 415, 
419, 431, 438, 442, 443, 444, 445, 451, 
452, 453, 455, 456.

BOFILL, Pere, correu, 10.
BOHIGUES, Joan, cirurgià de Barcelona i 

conseller, 216.
BO IL, Felip de, noble valencià, 63.
BO IL, Ramon de, noble valencià, 63.
Boissa (França), 291.
BOIX, Pere, advocat del general i doctor del 

Reial Consell, 319, 326, 327, 342, 354.
BOIXADELL, Jaume, barber de Barcelona i 

conseller, 200, 201.
BOIXADORS, mossèn, 289.
BOLET, Bartomeu, receptor d’ entrades i eixi-

des, 414.

Bolonya (Itàlia), 329, 405; cardenal de, 103.
BOLÒS, Ramon, 3, 14.
BONACARA, Joan de, guarda de les generali-

tats de Tortosa, 79.
BONASTRE, guarda-roba reial, 63.
BONELL, Antoni, 88.
BONET, Jaume, mercader, procurador dels 

cònsols de Puigcerdà, 14.
BONET, Joan, ciutadà de Tortosa i diputat, 

207, 211.
Bonifaci (Còrsega), 28.
BONPÀS, Carles Joan de, porter reial, 393, 

394, 395, 396, 407.
BOQUET, Antoni, diputat local de Tremp i 

Pallars, 448.
BOQUET, Joan, advocat del General, 458.
BOQUET, Pere, jurista, oïdor de comptes i 

advocat del General, 210, 211, 213, 215, 
230, 231, 240, 241.

BORBÓ, duc de, 377, 378, 379, 380.
BORDOL, Antoni, diputat local de Balaguer, 

448.
Borges (França), 167.
Borges Blanques, les (les Garrigues), 301.
Borgonya (França), 178, 209, 211, 231; arxi-

duc de, 286.
BORGONYA, duc de, 181, 226, 304.
BORJA, Alfons de, bisbe de València i carde-

nal, 126.
BORJA, Roderic de, bisbe de Barcelona i de 

València, 226, 271.
BORRODÀ, fuster de Barcelona, 208.
BOSC, Andreu, sobrecollidor dels drets del 

General, 195, 221, 227, 230, 231, 234, 
291, 294.

BOSC, Gabriel, 88, 89.
BOSC, Pere, guarda de la bolla de Barcelona, 

214, 250.
BOSCÀ, Bertran, arxiver, escrivà i racional del 

General, 238, 259, 262, 264, 265, 266, 
275, 276, 278, 279, 280, 294, 300, 301, 
316, 317, 318, 337, 338, 339, 340, 360, 
361.

BOSCÀ, Joan, drassaner del General, 270.
BOSCÀ, Joan Francesc, arxiver i racional del 

General, 226, 227, 237.
BOSCÀ, Joan Valentí, cavaller i oïdor de 

comptes, 245, 246, 247, 248, 250, 265, 
295.

BOSQUÍ, apotecari de Barcelona i conseller, 
434.

BOTELLA, mossèn, 324.
BOTELLA, Martí Joan, diputat, 296, 298, 

299, 300, 301, 303.
BOTELLER, Joan, ciutadà de Tortosa i dipu-

tat, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 243.
BOTELLER, Pere Jaume, doctor del Reial 

Consell, 273, 327, 328, 345.
BOU, Guerau, 63.
BÒXOLS, Ramon, 7.
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Brescia (Itàlia), 321, 329.
BRESCO, Joan, guarda de la taula de Per- 

pinyà, 87.
BRESCO, Joan Francesc, diputat local de Bala-

guer, 388.
BRET, Guillem, mercader de Barcelona i con-

seller, 261, 298.
Bretanya, 286.
BROGSEL, Enric, 409.
BROTO, en, 387.
BRUJÓ, Joan, notari de Barcelona, 162, 176, 

177.
BUFAGANYES, Damià, escrivà del General, 

282.
Bugia, 234.
BUGIA, rei de, 274.
BUGUERA, Miquel, sobreguarda de les gene-

ralitats, 61, 69.
BURGÈS, Francesc, de Viladecans, 4.
BURGÈS, Francesc, ciutadà de Tortosa i dipu-

tat, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 
126, 163.

BURGÈS, Galceran, cavaller i veguer de Barce-
lona, 157, 164, 169, 170.

BURGÈS, Galceran, oïdor de comptes, 321.
BURGÈS, Gregori, ambaixador, 39.
Burgos, 287; cardenal de, 423.
BUSQUETS, Bernadí, 395.
BUSQUETS, Ferrer de, mercader de Barcelo-

na i conseller, 307.
BUSQUETS, Gabriel, barber de Barcelona i 

conseller, 152, 154, 179.
BUSQUETS, Guillem de, ciutadà de Barcelo-

na, oïdor de comptes i conseller, 61, 62, 64, 
67, 94.

BUSQUETS, Joan, oïdor de comptes, 355, 
356.

BUSQUETS, Marc, escrivà del General, 174, 
178, 181, 187, 188, 189, 192, 196, 213, 
230, 257, 265.

BUSSOT, Francesc, diputat, 329, 330, 331, 
333.

BUSSOT, Francí, ciutadà de Barcelona, 147, 
165.

BUSSOT, Gaspar, conseller de Barcelona, 23.
BUSSOT, Guillem Pere, jurista i conseller de 

Barcelona, 4, 6, 22, 32.
BUSSOT, Joan, conseller de Barcelona, 17, 

32, 45, 50, 57, 63, 66.
BUSSOT, Pere, ciutadà de Barcelona i conse-

ller, 71, 74, 163, 193, 216.
BUSSOT, Pere, ciutadà de Barcelona i diputat, 

253, 254, 258.

C

CABANYELLES, mossèn, 63.
CABRER, Sebastià, 303.
Cabrera, vescomtat de, 35, 65, 90, 256.

CABRERA, vescomte de, 202.
CABRERA, Bernat Joan de, vescomte de Ca-

brera i comte de Modica, 56, 202.
CABRERA, Violant de, vescomtessa de Cabre-

ra i Bas, 202.
Cadaqués (Alt Empordà), 54, 65, 76, 98, 134, 

183, 186, 199, 200, 201, 216, 232, 385; 
castell de, 76.

CADIRETA, Bernat, corredor del General, 59, 
100, 117.

CALÀBRIA, duc de, 190, 200, 227, 228, 229, 
281, 305, 425, 426, 427, 428, 431.

CALÀBRIA, Joan de, primogènit d’Aragó i 
duc de Calàbria, 189, 190, 194, 198, 200, 
202.

CALÀBRIA, Joan de, fill bastard de Joan de 
Calàbria i lloctinent general, 202, 203, 204.

CALABUIX, Marc, collidor de la bolla de Bar-
celona i guarda del General, 126, 134, 139, 
153, 171, 176, 186, 187, 195.

CALABUIX Pere, 169.
Calaf (Anoia), 184.
Calataiud (Saragossa), 240.
CALDERS, Joan de, visitador de la Cort Gene-

ral, 433.
CALDES, Antoni, porter del General, 320, 

322, 323, 326, 329, 334, 336, 337, 338, 
339, 340, 350, 355.

CALDES, Francesc de, donzell i oïdor de 
comptes, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 
321.

CALDES, Joan de, donzell i diputat, 446, 447, 
450, 451, 452, 453, 454, 455.

Caldes de Montbui (Vallès Occidental), 22, 
35, 95, 98, 137, 138, 155, 162, 163, 215, 
247, 251, 323, 337, 361, 375, 376, 413, 
454, 455, 458, 459.

CALDÒFOL, Bernat, especier de Barcelona, 
154.

CALIXT III, papa, 126, 146.
Càller (Sardenya), 4; arquebisbe de, 271.
CALVET, Gabriel, 96.
CALVET, Ponc, collidor de les generalitats 

d’Agramunt, 81.
Camarasa (Noguera), 173, 174, 299.
CAMBRA, Gonzalo de la, escrivà de mana-

ment, 339, 341, 350, 363, 402.
Cambrils, 32.
CAMÓS, Francesc de, conseller de Barcelona, 

22, 35.
CAMPANA, Simeó, guarda del general, 413, 

414, 418, 420, 448, 450.
CAMPLLONG, Arnau Guillem de, veguer de 

Ripoll, 183.
CAMPOBASSO, comte de, 191, 193, 201, 

203, 207.
Camporrells (la Llitera), 395, 396, 397.
CAMPORRELLS, Ramon Marcel de, donzell i 

diputat, 395, 396, 397, 398.
Camprodon (Ripollès), 186, 196, 297, 369, 
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383, 447, 450; monestir de Sant Nicolau, 
196; vegueria de, 297.

CAMPS, en, 37, 42.
CAMPS, adroguer de Barcelona i conseller, 

295.
CANALETES, Bernat, escrivà de la bolla de 

Barcelona, 343, 404.
CANALETES, Bernat Climent, escrivà de ra-

ció, 418.
CANALETES, Joan, escrivà de la bolla de Bar-

celona, 343.
CANALS, Joan, prevere de Solsona, 200.
CANET, vescomte de, v. Illa i de Canet, ves-

comte d’.
CANET, Joan, diputat local de Montblanc, 

370, 434.
CANET, Martí de, v. CANET, Miquel de.
CANET, Miquel de, oïdor de comptes, 198, 

199, 200, 202, 203, 210, 211, 212, 213.
Canet de Mar (Maresme), 212.
Cànoves (Vallès Oriental), 11, 17.
CANTA, Lluís, burgès de Perpinyà i diputat, 

337, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 
347.

CANTALLOPS, Bernat de, jurista i diputat lo-
cal de Berga, 85.

CANTÓ, Nicolau, patró de galera, 70.
CANYELLES, Joan, escrivà del General, 309, 

317, 318, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 
328, 332, 338, 339, 347, 354, 355, 357, 
361, 370, 375, 376, 387, 388, 391, 400, 
436.

CANYELLES, Joan Jeroni, escrivà del Gene-
ral, 347, 361, 458.

CANYET, credencer de la bolla de Barcelona, 
411.

CAPCIR, Rafael, calderer del General, 140.
Càpua (Itàlia), 394.
CARATXO, Petro, italià, 62.
CARBÓ, Francesc, procurador del comtat 

d’Empúries i conseller de Barcelona, 65, 
81, 99, 107, 119.

CARBÓ, Galceran, conseller de Barcelona i 
procurador del comtat d’Empúries, 17, 23, 
42, 65.

CARBÓ, Galceran, ciutadà de Barcelona i con-
seller, 204, 211, 219, 239.

CARBÓ, Galceran, receptor de les entrades i 
eixides, 391, 392, 429.

CARBÓ, Jaume, ciutadà de Barcelona, 123, 
124, 126.

CARBÓ, Jaume, cavaller, 169, 170, 177, 204.
CARBONELL, Guillem, canonge de Barcelo-

na, 6.
CARBONELL, Mateu, advocat del General, 

332, 337, 338, 339, 340, 343, 346.
CARBONELL, Salvador, escrivent de la taula 

de la bolla de Barcelona, 309, 343.
CARBONÉS, Pere Miquel, advocat dels po-

bres de la Reial Audiència, 439.

CARCASSONA, coraler de Barcelona, 259.
CARCASSONA, Dionís de, canonge de Llei-

da, oïdor de comptes i diputat, 367, 369, 
432, 433, 436, 438, 440, 442.

Cardona (Bages), 87, 103, 134, 315, 376; casa 
de, 162; comtat de, 64.

CARDONA, comte de, 4, 40, 120, 121, 126, 
214, 218, 219, 229, 234, 244, 246, 249, 
250, 251, 252, 255, 256, 258, 263.

CARDONA, duc de, 271, 289, 290, 313, 314, 
323, 333, 361, 367, 378, 379, 414, 441, 
443, 454.

CARDONA, duquessa de, 379.
CARDONA, bastard, 185.
CARDONA, Alfons de, noble sicilià, 63.
CARDONA, Alfons de, 346.
CARDONA, Antoni de, 165, 173.
CARDONA, Antoni de, 364.
CARDONA, Benet, oïdor de comptes, 308.
CARDONA, Elfa de, 201.
CARDONA, Elionor de, marquesa d’Oristany, 

114.
CARDONA, Esperandeu, 16.
CARDONA, Ferran de, duc de Somma, 454.
CARDONA, Ferran Ramon Folc de, duc de 

Cardona, 454.
CARDONA, Hug de, 36, 162, 165.
CARDONA, Jaume de, bisbe de Vic i diputat, 

94, 95, 98, 100.
CARDONA, Jeroni, segellador de la Cancelle-

ria, 456.
CARDONA, Joan, 63.
CARDONA, Joan, missatger de Castella, fill 

d’Hug de Cardona, 162.
CARDONA, Joan, arquebisbe de Tarragona, 

bisbe de Barcelona i canceller, 365, 383, 
402, 412, 444, 458.

CARDONA, Joan Ramon, Folc I, comte de 
Cardona, 36.

CARDONA, Joan Ramon, Folc II, comte de 
Cardona i de Prades, 36.

CARDONA, Joan Ramon, Folc III, comte de 
Cardona i de Prades, 115, 153, 168, 170, 
172, 229, 234, 255.

CARDONA, Joan Ramon, Folc IV, conestable 
d’Aragó i diputat, 213, 214, 215, 216, 217, 
218, 219, 220, 221, 222, 223, 241, 251.

CARDONA, Lluís de, abat de Solsona, diputat 
i bisbe de Barcelona, 358, 359, 367, 369, 
370, 375, 377, 379, 399, 402.

CARDONA, Miquel, ciutadà de Barcelona i 
diputat, 143, 146, 148, 149, 152, 174, 
178, 179, 188, 189.

CARDONA, mossèn, ciutadà de Lleida, 261.
CARDONA, Onofre de, 185.
CARDONA, Pere, ciutadà de Lleida i oïdor de 

comptes, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 
116.

CARDONA, Pere, bisbe d’ Urgell i diputat, 
245.
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CARDONA, Pere de, noble sicilià, 63.
CARDONA, Pere de, portantveus de governa-

dor de Catalunya, 340, 342, 353, 372, 373, 
402, 427, 457, 458.

CARDONA, Pere de, arquebisbe de Tarrago-
na, canceller i lloctinent, 357, 363.

CARDONA, Pere de, bisbe de Gràcia, 367, 
372.

CARDONA, Ramon de, nebot de Joan Ra-
mon, Folc I, 36.

CARDONA, Ramon de, canonge de Lleida, 
165.

CARDONA, Ramon de, capità de galeres, 
309, 313.

CARLES, primogènit d’Aragó i príncep de Vi-
ana, 150, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 
160, 162, 165, 167, 168, 170, 201.

CARLES, príncep de França, 274.
CARLES I, rei d’Aragó i de Castella, 344, 350, 

351, 360, 422, 423, 426, 449, 458.
CARLES VIII, rei de França, 291.
CARNELI, Joan, sobrecollidor del General, 

363.
CARNSALADA, correu florentí, 40.
CARRAFA, Carrafello, italià, 62.
CARRAFA, Gurillo, italià, 62.
CARRAFA, Tomàs, italià, 62.
CARRIÓ, Esteve, correu, 2.
CARRÓS, Nicolau, 129.
CARTELLÀ, Antoni, collidor de les generali-

tats de Sant Feliu de Guíxols, 124.
CARTELLÀ, Dalmau de, abat de Ripoll i di-

putat, 37, 44.
CARTELLÀ, Pere de, canonge de Girona i vi-

sitador de la Cort General, 433.
CARTELLÀ, Pere Galceran de, guarda de la 

casa del General de Perpinyà, 365.
CARTELLÀ, Roger de, canonge de Girona i 

oïdor de comptes, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
62, 64, 66, 67, 110, 111.

CARTELLÀ, Sebastià de, paborde de Berga i 
oïdor de comptes, 359, 360.

CARTUXA, don de, 4.
CARVAJAL, Jaume, collidor de les entrades i 

eixides de Barcelona, 363.
Carvajo (Itàlia), 321.
CASADEMUNT, Ponç, notari de Barcelona, 

390.
CASADEVALL, Bernat de, metge de Barcelo-

na, 364.
CASAFRANCA, Joan de, sobreguarda dels 

drets del General, 61, 83, 85, 96, 97.
CASAFRANCA, mercader de Barcelona i con-

seller, 449.
CASALDÀGUILA, Bernat Joan de, ciutadà de 

Barcelona i oïdor de comptes, 165, 167, 
172, 174, 175.

CASA-SAJA, Bernat de, bisbe de Barcelona, 134.
CASA-SAJA, Francí de, mercader de Barce-

lona, 67, 77.

CASA-SAJA, Jaume de, regent els comptes del 
General, 103.

CASES, Benet, ciutadà de Girona i diputat, 
455, 456, 457.

CASES, Joan, diputat local de Castellbò,  
389.

CASES, Mateu, jurista i conseller reial, 207.
CASES, Pere, 63.
Casp (Saragossa), 4, 5.
Casserres, prior de Sant Pere de, 181, 182, 

183.
CASTA, Pascual de la, aragonès, porter, 53, 

54.
CASTANYER, Ferran, guarda de la platja de 

Barcelona, 61.
CASTANYOLÍ, monjo predicador, 364, 372.
CASTELL, Lluís del, defenedor de constituci-

ons, 81.
CASTELL, Patrusso del, noble sicilià, 63.
Castella, 4, 7, 17, 44, 65, 66, 98, 121, 124, 

125, 135, 162, 164, 165, 167, 169, 173, 
175, 176, 177, 178, 179, 195, 212, 216, 
217, 218, 219, 220, 223, 226, 229, 230, 
231, 232, 233, 235, 237, 238, 239, 241, 
242, 247, 271, 272, 275, 282, 283, 285, 
286, 287, 288, 290, 291, 292, 304, 307, 
310, 314, 315, 316, 340, 345, 355, 358, 
360, 401, 403, 407, 420, 440, 449, 455, 
458; almirant de, 315; conestable de, 315, 
384, 432; prior de, 365, 366.

Castellar (Aragó), 53.
Castellbell (Bages), 193; castell de, 254.
CASTELLBELL, Pere de, donzell, 137, 138.
CASTELLBELL, Vicenç de, prior de Casserres 

i oïdor de comptes, 181, 182, 183.
Castellbisbal (Vallès Occidental), 419.
CASTELLBISBAL, Dalmau de, donzell, 6, 8.
Castellbò (Alt Urgell), 60, 81, 332, 376, 389, 

433; vescomtat de, 62, 64, 246, 269, 270, 
273, 371, 389.

CASTELLBÒ, vescomte de, 105.
CASTELLDEFELS, baró de, 365.
Castell d’Empordà (Baix Empordà), castell de, 

192, 254.
CASTELLET, Blasc de, noble, 201.
CASTELLET, germans, 165.
Castellnou (vegueria de Moià), 404.
Castelló, 448.
CASTELLÓ, diputat local de Vilafranca del 

Penedès, 434.
CASTELLÓ, Bartomeu, veguer de Barcelona, 

37, 38.
CASTELLÓ, Bernat, burgès de Perpinyà i di-

putat, 165, 167, 171, 172, 174, 175, 177.
CASTELLÓ, Bernat, menor, oïdor de comp-

tes, 235.
CASTELLÓ, Esteve, guarda de la bolla de 

Tortosa, 79.
CASTELLÓ, Esteve, diputat local de Castelló 

d’Empúries, 450.
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CASTELLÓ, Francesc, jurista i inquisidor de la 
Cort General, 32, 33, 36, 63.

CASTELLÓ, Francesc, advocat de pobres i 
doctor del Reial Consell, 369, 375.

CASTELLÓ, Francí, 131.
CASTELLÓ, Joan, diputat local de Vilafranca 

del Penedès, 388, 448.
Castelló de Borriana (Castelló), 3.
Castelló d’Empúries (Alt Empordà), 2, 7, 80, 

86, 132, 135, 148, 149, 176, 178, 186, 
202, 208, 217, 218, 227, 231, 259, 261, 
262, 263, 266, 341, 370, 376, 388, 411, 
442, 448, 450.

CASTELLVÍ, Lluís de, advocat del General, 
58, 72, 117.

CASTERA, Andreu, cirurgià de Barcelona i 
conseller, 314.

CASTIGLIONE, Baltasar de, nunci apostòlic, 
371.

CASTILLA, Sancho de, noble, 307.
CASTRE, Pere de, vescomte de Canet i dipu-

tat, 329, 330.
CASTRE I DE PINÓS, Joan de, noble i dipu-

tat, 263, 264, 265, 267.
CATALÀ, Andreu, lloctinent del tresorer reial, 

121.
CATALÀ, Berenguer, conestable, 1.
CATALÀ, Bernat, 1.
CATALÀ, Bernat, gentilhome valencià, 148.
CATALÀ, Gaspar, diputat local de Vic, 450.
CATALÀ, Gracià, escrivà del General, 43.
Catània (Sicília), 229.
CATERINA, infanta d’Aragó i de Castella, 

271.
CATLLAR, Pere, de Mallorca, 63.
CAVALLERIA, Alfons de la, vice-canceller re-

ial, 285, 286, 316.
CAVALLERIA, Joan, ciutadà de Girona i oï-

dor de comptes, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 90, 91.

CAVALLERIA, Pere de la, convers, 156.
CEIX, Antoni, diputat local de Tremp i Pallars, 

389.
CELDONI, Antoni, guarda de les entrades i 

eixides de Barcelona, 411, 416.
CELLA, Antoni, burgès de Perpinyà i oïdor de 

comptes, 308, 348, 349, 350.
CELLERS, Miquel, escrivà major del General, 

443.
Celrà (Gironès), 86.
Centelles (Osona), 98; castell de, 184.
CENTELLES, Bernat, taulatger, 44.
CENTELLES, Gilabert de, noble i diputat del 

General, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18.

CENTELLES, Grisogo Andreu de, 98, 121.
CENTELLES, Pere, valencià, 185.
CERDÀ, Pere, tamborer de Barcelona, 163.
CERDÀ, Pere, collidor de les entrades i eixi-

des, 391, 392, 412.

Cerdanya, comtat de, 3, 173, 274, 275, 284, 
357, 366, 374, 375, 399, 405, 443.

Cervelló, Hospitalet de (Baix Llobregat), 41, 
196.

CERVELLÓ, Arnau Guillem de, 165.
CERVELLÓ, Berenguer Arnau de, oïdor de 

comptes, 54.
CERVELLÓ, Guerau de, portantveus de go-

vernador de Catalunya, 159, 182, 184.
CERVELLÓ, Pere de, 13.
Cervera (Segarra), 5, 6, 7, 12, 16, 20, 47, 69, 

81, 100, 111, 148, 163, 175, 178, 179, 
180, 184, 185, 206, 211, 220, 221, 222, 
223, 224, 225, 230, 231, 232, 237, 239, 
243, 256, 263, 264, 265, 266, 273, 360, 
363, 366, 370, 376, 381, 382, 389, 391, 
395, 403, 404, 413, 414, 418, 421, 434, 
436, 438, 440, 442, 443, 448, 450, 452, 
453, 456; cases de Santes Creus, 224; esglé-
sia de Sant Bernabé o de Santes Creus, 222; 
vegueria de, 340, 389, 438, 446.

CERVERÓ, Joan, ciutadà de Tortosa i oïdor 
de comptes, 385, 386, 388, 390, 391, 393, 
396, 400, 402, 404, 405, 406.

Ceuta, 178.
CIFUENTES, comte de, 313
Cija, 307.
CILI, Nicolau, hoste de correus del General, 

44.
CIREROL, Antoni, porter del General, 217, 

218, 220, 222, 226, 227, 231, 234, 279, 
281, 285.

CISCAR, Francesc, 63.
CISCAR, Ramon, 63.
CIURANA, Miquel, adjunt del racional, 445.
CIURANA, Nadal, diputat local de Lleida, 

434.
CIURANA, Pere, collidor dels drets del Gene-

ral, 331, 339, 340, 361, 363, 377.
CIURANA, Pere, canonge d’ Urgell i oïdor de 

comptes, 389, 406, 407, 410, 411, 413, 
414, 420, 423, 426, 427, 428.

CIURANA, Pere, diputat local de Lleida, 434.
Ciutadella (Menorca), 177.
CIVERA, Jeroni, diputat local de Girona,  

449.
CLAPERS, matalasser de Barcelona i conseller, 

335.
CLARAMUNT, Artald de, donzell, 157, 193, 

201.
CLARIANA, Pere de, jurista de Barcelona, 

156, 161, 162.
CLARIANA, Simó de, doctor del Reial Con-

sell, 298, 326, 327, 328.
CLARIANA I DE SEVA, Pere de, advocat del 

General i doctor del Reial Consell, 384, 
387, 400, 401.

CLARIS, Francesc, diputat local de Berga, 85.
Clasquerí, 66.
CLASQUERÍ, Dionís de, 347, 416.
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CLIMENT, Miquel, protonotari reial, 451, 
453.

CLIMENT VII, papa, 402, 403.
CLOTES, Francesc, argenter de Barcelona, 

conseller i candeler de cera del General, 
183, 191, 255.

COCÓ, Bernat, hortolà de Barcelona i conse-
ller, 139, 141.

COCÓ, Joan, menestral de Barcelona i conse-
ller, 230.

CODÓ, Antoni, canonge de Barcelona i oïdor 
de comptes, 318, 319, 320.

COLL, de Lleida, 48.
COLL, Antoni, guarda de les generalitats de 

Sitges, 79, 85, 125.
COLL, Bartomeu, escrivà de manament, 347, 

408.
COLL, Gabriel, algutzir reial, 436.
COLL, Gabriel Joan, escrivà del General, 273.
COLL, Jaume, prior de Vilabertran i oïdor de 

comptes, 322, 323, 324, 325, 327.
COLL, Jeroni, advocat del General, 306, 308, 

309, 310, 311.
COLL, Joan Bartomeu, escrivà reial, 346, 354, 

438, 448, 461.
COLL, Martí, porter del General, 102, 106, 

107, 108, 109, 111, 115, 118, 121, 122, 
131, 134, 163, 186, 187, 219, 244.

Collblanc (Barcelonès), 422.
COLLESANO, comte de, 115, 181, 234.
COLOM, Francesc, canonge de Barcelona, ar-

diaca del Vallès i diputat, 157, 181, 182, 
184, 186, 187, 188.

COLOM, Guillem, ciutadà de Barcelona i con-
seller, 99, 158, 160, 178.

COLOM, Jaume, conseller de Barcelona, 35, 
50, 60.

COLOM, Joan, cavaller, 177, 178, 201.
COLOMA, Joan, secretari reial, 263.
COLOMER, Jaume, collidor i guarda de la 

taula de Barcelona, 409.
COLUNYA, Miquel, porter del General, 336, 

337, 338, 339,340, 348, 349, 351, 355, 
362, 367, 379, 380, 387, 388, 404, 412.

COLUNYA, Rafael, porter del General, 404, 
416, 432, 439, 446, 449.

COMAJONCOSA, Bernat de, collidor de les 
entrades i eixides de Barcelona i Lleida, 
116, 139.

Comalats, 173, 236, 248.
COMALLONGA, Joan de, lloctinent de pro-

tonotari i secretari reial, 397, 456.
COMELLES, Jaume, 372.
COMES, Joan, inquisidor, 200.
COMES, Pere, sucrer de Barcelona i conseller, 

148.
COMPTE, Pere, advocat del General, 451, 

452.
COMTAL, Rafael, collidor i escrivà de la bolla 

de Barcelona, 74, 89, 93, 139.

COMTE, Domènec, de Castelló d’Empúries, 
208.

COMTE, Francesc, oïdor de comptes, 439, 
440, 442, 443, 445.

Conca de Barberà, la, 230.
Conflent, 82, 127.
CONILL, Bartomeu, porter del General, 354, 

355, 358, 362, 367, 369, 372, 373, 374, 
375, 379, 380, 385, 386, 393, 404, 405, 
408, 432, 433, 451.

CONOMINES, Francesc de, ciutadà de Barce-
lona i conseller, 4, 16, 20, 32, 47.

CONOMINES, Joan de, 37.
CONOMINES, Pere de, ciutadà de Barcelona 

i conseller, 107, 165, 216.
Conques (Pallars Jussà), 89.
Constantí (Tarragonès), 33, 107.
CONSTANTÍ, Miquel, collidor i guarda de la 

taula de Tarragona, 412.
Constantinoble, 120, 240.
COPONS, en, 53.
COPONS, monja, 195.
COPONS, diputat local de Tarragona, 370.
COPONS, Hug de, algutzir reial, 205, 207.
COPONS, Joan de, 177.
Corbera (Baix Llobregat), 383; castell de, 254.
CORBERA, Bernat de, cavaller i portantveus 

de governador de Catalunya, 5, 49, 83.
CORBERA, Bernat de, canonge de Barcelona i 

diputat, 349, 350, 351, 352, 355, 356, 
357, 358.

CORBERA, Joan de, portantveus de governa-
dor de Catalunya, 90, 149.

CORBERA, Riambau de, cavaller, 68, 70.
CORBERA I DE SANTCLIMENT, Riambau 

de, cavaller, 429.
CORDER, Antoni, corder del general, 140.
CORDER, Francesc, ciutadà de Tortosa i 

guarda de les entrades i eixides de Vic i Bar-
celona, 408, 410, 412, 416.

Còrdova, 244.
CORELLA, comte de, 185
CORELLA, mossèn, 70.
Cornellà (Baix Llobregat), torre de, 217, 218.
CORNET, Antic, ciutadà de Barcelona, 375.
COROMINES, Galceran de, ciutadà de Barce-

lona i conseller, 413.
COROMINES, Gaspar, teixidor de Barcelona i 

conseller, 206.
COROMINES, Jaume, jurista i collidor del fo-

gatge, 362.
COROMINES, Joan, barber de Barcelona i 

conseller, 183.
COROMINES, Pere de, ciutadà de Barcelona i 

conseller, 281, 286.
CORREA, Joan Pere, diputat local de la Seu d’ 

Urgell, 448.
CORRÓ, Mateu, diputat local de Tàrrega, 

448.
CORTÉS, Carles de, 162, 168.
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CORTS, Pere, barber de Barcelona, 159.
COSCÓ, Guillem, guarda de la bolla de Barce-

lona, 93.
COSCOLL, Bernat, collidor de la bolla d’Ole-

sa de Montserrat, 89.
COSCOLL, Guillem, guarda de la bossa de 

ploms del General, 114.
COSSA, Gaspar, 207.
COSTA, Bartomeu, notari de Barcelona i con-

seller, 197.
COSTA, Pere, guarda de les generalitats de 

Perpinyà, 86.
COSTA, Pere Joan, advocat del General, 369, 

383.
COT, Pere, guarda del pont de Perpinyà (pare i 

fill), 95.
Cotlliure (Vallespir), 68, 82, 86, 88, 90, 113, 

283, 385.
COVA, Miquel de la, guarda de la platja de 

Barcelona, 122, 156, 158.
COXÀ, Miquel, senyor de la illa de Pròxida, 

63.
Crema (Itàlia), 321.
Cremona (Itàlia), 321.
CRESPA, Jaume, cambrer de Sant Cugat del 

Vallès i oïdor de comptes, 447, 450, 455, 
456, 457, 458, 459, 460.

CRISTIÀ, Lleonard, guarda d’esclaus, 48.
CRUÏLLES, Bernat Gilabert, noble, 184.
CRUÏLLES, Jofre de, diputat, 306, 307, 308, 

309, 310, 311, 312, 313, 314, 315.
CRUÏLLES, Lluís Manuel de, abat de Sant Be-

net de Bages, 178.
CRUÏLLES, Martí Guerau de, noble, 157, 

173, 191.
CUGULLADA, Bernat, 450.
CUIRETER, Pere, notari de Vic, 414.
CUQUET, Guillem, paraire de Sant Joan de 

les Abadesses, 297.
CUSIDA, Joan, oïdor de comptes, 193.
CUYAT, Antoni, algutzir reial, 410.

D

DALMAU, doctor del Reial Consell, 337.
DALMAU, Aimó, jurista i advocat del Gene-

ral, 1, 3, 4, 6.
DALMAU, Antoni, batlle de Martorell, 388.
DALMAU, Bernat, abat de Santes Creus, 2.
DALMAU, Jeroni, advocat del General i doc-

tor de la Reial Audiència, 347, 354, 407.
DALMAU, Joan, notari, 14.
DALMAU, Joan, canonge de Barcelona i oïdor 

de comptes, 138, 146, 150, 156.
DALMAU, Joan, jurista de Barcelona i conse-

ller, 148, 154.
DARNIUS, Pere de, sagristà major de Girona i 

diputat, 67, 68, 70, 73, 75, 76.

DARNIUS, Pere de, donzell i oïdor de comp-
tes, 358, 359, 361, 364, 365, 366, 367.

DARNÓ, comte de, 150.
Daroca (Saragossa), 284.
DEIÀ, Pere, conseller de Barcelona, 324.
DELGADO, Joan, collidor i guarda de la taula 

de Tarragona, 412.
DELGADO, Miquel, abat de Poblet i diputat, 

224, 232.
DESBOSC, Francesc, collidor de les generali-

tats de Lleida, 92.
DESBOSC, Francí, ciutadà de Lleida, 158, 

159.
DESBOSC, Joan, ciutadà de Lleida, oïdor de 

comptes i diputat, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 
34, 35, 36, 66, 102, 105, 107, 108.

DESBOSC DE VILASSAR, Francesc, ciutadà 
de Barcelona i conseller, 352, 390, 419.

DESCAMPS, Bernat, 41.
DESCAMPS, Guillem Ramon, cavaller, 262.
DESCLERGUE, Berenguer, diputat local de 

Montblanc, 76.
DESCOLL, Gabriel Joan, algutzir reial, 418.
DESCOLL, Pere, jurista i advocat del General, 

4, 7, 8, 9, 14, 15, 22, 34, 58.
DESCORTELL, Berenguer, clavari de Barce-

lona i oïdor de comptes, 2, 3, 6.
DESCORTELL, Gabriel, prevere i panisser de 

l’Hospital, 187.
DESFAR, Gisbert, 50, 63.
DESFAR, Joan, diputat, 43, 46, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54.
DESFEU, adjunt de drassaner del General, 10, 

36.
DESLLOR, Bernat, físic de Girona i oïdor de 

comptes, 143, 146, 148, 149, 150, 151, 
152, 153, 154, 155, 156, 157, 161, 162.

DESLLOR, Marc, cavaller i diputat, 127, 129, 
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 
143, 160, 163, 164.

DESMÀS, Arnau, advocat del General, 102, 
107, 108, 114, 132, 133.

DESMÀS, Tomàs, canviador de Barcelona, 
148.

DESPALAU, Antoni, guarda de les generali-
tats de Vilaller, 80.

DESPALAU, Miquel, donzell i mostassà de 
Barcelona, 382, 447.

DESPAPIOL, Joan Galceran, regent la vegue-
ria de Barcelona, 180.

DESPAPIOL, Joan Ponç, donzell i oïdor de 
comptes, 181, 182, 183, 186, 195.

DESPAPIOL, Ramon, advocat fiscal de la cort 
del veguer, 48, 96.

DESPITLLES, Joan, comanador de Barbens i 
oïdor de comptes, 165, 167, 169, 171, 172, 
173, 174, 175.

DESPLÀ, Francesc, conseller de Barcelona i 
diputat, 32, 44, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 
65, 70, 72, 74, 77, 94, 96, 97, 115, 154.
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DESPLÀ, Francesc, ardiaca de Vic i oïdor de 
comptes, 37, 40, 41, 42, 43.

DESPLÀ, Francesc, cavaller i diputat, 111, 
112, 113, 116, 117.

DESPLÀ, Guerau, cavaller i diputat, 253, 254, 
255, 256, 258, 259, 260, 269.

DESPLÀ, Guillem, jutge de Garriguella, 80.
DESPLÀ, Lluís, ardiaca major de Barcelona i 

diputat, 258, 259, 315, 316, 320.
DESPLÀ, Miquel, ciutadà de Barcelona i con-

seller, 81, 111, 119, 154, 158, 170, 172.
DESPLÀ, Pere, 63.
DESPLÀ, Rafael, 63.
DESPLÀ, Ramon, ciutadà de Barcelona, dipu-

tat, síndic i conseller, 6, 13, 14, 16, 22, 35, 
36, 48, 63, 123, 125.

DESPONT, Lluís, abat de Poblet, 177, 178.
DESPUIG, Lluís, mestre de Montesa, 172, 

229.
DESPUIG, Pere, porter del General, 33, 41, 

44, 49, 50, 51, 52, 53, 54.
DESPUJOL, Ramon, jurista i oïdor de comp-

tes, 54.
DESSOLER, Francesc, 63.
DESSOLER, Galceran, 63.
DESSOLER, Guillem, conseller de Barcelona, 

27, 42, 55, 64, 76.
DESSOLER, Guillem Ramon, ciutadà de Bar-

celona i conseller, 286, 319.
DESSOLER, Lluís, 63.
DESSOLER, Mateu, ciutadà de Barcelona, 

conseller i batlle, 71, 74, 104, 111, 177.
DESSOLER, Miquel, algutzir reial, 331.
DESSÓS, Andreu, 200.
DESSÓS, Jaume, conseller de Barcelona, 61.
DESTEIX, Guillem, porter del General, 21.
DESTORRENT, Arnau, conseller de Barcelo-

na, 17, 23.
DESTORRENT, Berenguer, guarda de les ge-

neralitats de Vilaller, 80.
DESTORRENT, Galceran Joan, 102.
DESTORRENT, Guillem, conseller de Barce-

lona, 52, 70, 74, 87, 94, 96, 109.
DESTORRENT, Jaume, jurista, advocat del 

General, conseller i regent la Reial Cancelle-
ria, 239, 240, 250, 251, 252, 258, 264, 
265, 266, 270, 283, 286, 293, 295.

DESTORRENT, Pere, conseller de Barcelona, 
59, 97.

DESTORRENT, Pere (menor), ciutadà de 
Barcelona, conseller i diputat, 154, 256, 
268, 270, 276.

DESTORRENT, Pere Galceran, cavaller, 102.
DESVALL, Bertran, conseller de Barcelona, 

59, 111.
DESVALL, Francí, cavaller de Barcelona, 63, 

115, 195.
DESVALL, Francí (jove), cavaller, 195.
DESVALL, Guillem Ramon, regent l’ofici de 

drassaner del General, 270, 295.

DESVALL, Jaume, 7.
DESVALL, Joan, ciutadà de Barcelona, oïdor 

de comptes i conseller, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 32, 195.

DESVALL, Lluís, 228, 242.
DESVALL, Mateu, executor del General, 74, 

109.
DESVALLS, Bertran, regent l’ofici de drassa-

ner del General, 295.
DESVALLS, Bertran, ciutadà de Barcelona, re-

ceptor del General, racional i conseller, 344, 
347, 349, 350, 353, 354, 355, 381, 400, 
401, 410, 425, 443.

DESVALLS, Guillem Ramon, ajudant del raci-
onal, 411.

DESVALLS, Lluís, ciutadà de Barcelona,  
228.

DESVALLS, Sebastià Nicolau, ajudant del ra-
cional, 411.

DESVERDAGUER, Pere, 17.
DESVERN, Joan, oïdor de comptes, 192, 193, 

194, 195, 196, 197, 198.
DESVIVERS, Quirc, donzell, 115.
DEVERÓS, Jofre, algutzir reial, 410.
DÍEZ, Joan, 96.
DÍEZ, Martín, noble aragonès, 63.
DÍEZ, Pere, convers, 176.
DÍEZ, Pere, argenter del General, 186.
DÍEZ DE MENDOZA, Ruiz, noble castellà, 

63.
DOI, Pere, guarda de les entrades i eixides de 

Barcelona, 357.
DOMÈNEC, Andreu, 64.
DOMENGE, Guillem, 1.
DOMINGO, en, 39.
DONELLA, Perot, diputat, 346.
DORIA, Andrea, capità genovès i príncep de 

Melfi, 398, 399, 412, 454, 455.
DORRIUS, Esteve, guarda de les entrades i ei-

xides de Barcelona, 358, 364.
DOT, Joan, ajudant del regent els comptes, 

410, 418, 419, 420, 434, 435, 451, 452.
Dragonera, illa de sa (Mallorca), 123.
Dueñas (Castella), 314.
Dues Sicílies, les, 218.
DUR, Lluís, diputat local de Vilafranca de 

Conflent, 392.
DURALL, Galceran, receptor del General i 

conseller de Barcelona, 323, 326, 327, 328, 
347, 370, 391, 392, 443, 452.

DURALL, Guillem Pere, v. DUSAI, Guillem 
Pere.

DURAN, Joan, secretari del virrei de Nàpols, 
385.

DUSAI, família, 165.
DUSAI, Felip, guarda de la bossa de ploms del 

General, 114.
DUSAI, Galceran, ciutadà de Barcelona i con-

seller, 22, 35, 45, 47, 50, 51, 113, 129.
DUSAI, Galceran, ciutadà de Barcelona i  
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oïdor de comptes, 185, 213, 214, 216,  
217, 219, 220, 221, 222, 236.

DUSAI, Galceran, donzell de Barcelona i con-
seller, 381.

DUSAI, Guillem Pere, cavaller i diputat, 315, 
316, 317, 318.

DUSAI, Joan, jurista i advocat del General, 
160, 224, 227, 232, 233, 236, 240, 241, 
242, 243.

DUSAI, Pere, ciutadà de Barcelona, conseller i 
diputat, 64, 7l, 74, 87, 103, 111, 112, 114, 
116, 129, 130, 137, 157, 158, 163.

DUSAI, Ramon, canonge de Girona, 146.

E

Ebre, riu, 219, 220.
EGIDI, cardenal de Sant Mateu i llegat papal, 

347.
EGIDI, frare observant menor, 454.
EIMERIC, conseller de Barcelona, 452.
EIMERIC, Ferrer, escrivà del General, 122, 

126, 130, 131, 134, 135.
EIMERIC, Joan, veguer de Barcelona, 23.
EIMERIC, Jordi Miquel, cavaller, 270, 281.
Eivissa, 150, 203, 240.
EIXERRAT, Bernat, paraire de Girona i  

guarda de les generalitats de Cotlliure, 88, 
90.

EIXERRAT, Joanot, conseller de Barcelona, 
456.

ELICSEN, Joan, hoste de correus, 119.
ELIONOR D’ALBURQUERQUE, reina 

d’Aragó, 5, 64.
ELISABET D’ARAGÓ, reina de Portugal, 

271.
Elna (Rosselló), 212, 315, 433; bisbe d’, 155, 

162, 165, 264, 432, 441.
Empordà, 150, 151, 155, 156, 162, 171, 172, 

173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 184, 
185, 186, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 
198, 199, 200, 201, 202, 203, 208, 210, 
211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 226, 
231, 236, 237, 243, 249, 252, 254, 256, 
259, 262, 273, 276, 287, 290, 300, 313, 
315, 316, 317, 347, 348, 410, 436, 444.

Empúries (Alt Empordà), castell d’, 191; com-
tat d’, 39, 50, 52, 53, 64, 65, 98, 131, 134, 
146, 238, 243, 341, 388.

EMPÚRIES, comte d’, 7, 148, 155, 173, 185, 
230, 237, 238, 240, 243, 259, 261, 263, 
362.

ENBÚ, Joan d’, 129.
ENRIC IV, rei de Castella i comte proclamat 

de Barcelona, 173, 216.
ENRÍQUEZ, Aldonça, esposa del conestable 

Joan de Cardona, 252.
ENRÍQUEZ, Felipa, dama de l’emperadriu 

Elisabet, 427.

Eramprunyà (Baix Llobregat), castell d’, 196.
ERES, Joan, diputat local de Castelló d’Em-

púries, 450.
ERILL, Antoni d’, gentilhome, 242, 429.
ERILL, Berenguer d’, 63.
ERILL, Francesquina d’, 201.
ERILL, Francí d’, noble, 63, 159.
ERILL, Guillem Ramon d’, 129.
ERMENGOLA, monja de Barcelona, 195.
EROLES, Pau, advocat del General, 111, 116.
ESBERTES, Restitut, escrivà del General,  

438.
ESCALES, Galceran, corredor del General, 

176.
ESCALES, Jaume, ciutadà de Girona i oïdor 

de comptes, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 
259.

ESCALES, Jaume, diputat local de Castellbò, 
389.

ESCANELLES, Joan, guarda del General, 
320, 403, 405.

ESCAPAT, Bartomeu, guarda de les generali-
tats de Perpinyà, 79, 88.

ESCARIT, Arnau, ciutadà de Barcelona, 138, 
147.

ESCARIT, Pere, ciutadà de Barcelona i conse-
ller, 298, 382.

ESCARRIGUES, Joan d’, comanador del 
Masdéu i diputat, 1, 2, 5, 24, 25, 26, 27, 
28, 32, 34, 35, 37, 49.

ESPACIAL, Nicolau, noble sicilià, 63.
ESPANÓ, Joan, argenter de Barcelona, 208.
ESPANÓ, Salvador, argenter de Barcelona, 

167, 186, 219.
Espanya, 329, 344, 361, 362, 419; cardenal d’, 

241, 242, 271, 272, 275.
Esparreguera (Baix Llobregat), 22, 88, 266.
ESPARSA, Joanot, guarda del General, 320, 

345, 346, 352, 353, 363, 364, 366, 402.
ESPASENS, Berenguer d’, ciutadà de Barcelo-

na, 105.
ESPINA, Alfonso, dominic, inquisidor del bis-

bat de Barcelona, 257.
Espluga de Francolí, l’ (Conca de Barberà), 28, 

31, 32, 33, 34, 37, 266.
ESPLUGUES, Bernat d’, cavaller i regent la 

vegueria de Barcelona, 94, 96, 106, 163, 
208.

ESPLUGUES, Guerau d’, donzell, 207.
ESPLUGUES, Joan, 138.
ESPLUGUES, Pere d’, donzell, 157.
ESPLUGUES, Pere Benet d’, 171, 173, 176, 

177.
Esplugues de Llobregat (Barcelonès), 190.
Esponellà (Gironès), castell d’, 259, 269.
ESPUNY, Guillem Ramon, diputat local de Vi-

lafranca del Penedès, 408.
ESQUELLA, Joan, pintor del General, 47.
ESQUERDA, Bernat, guarda de les entrades i 

eixides de Barcelona, 364.
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ESQUERRA, Urbà, collidor de les entrades i 
eixides de Barcelona, 116.

ESQUERRIA, Joan de l’, guarda de les gene-
ralitats i bolla de la Seu d’ Urgell, 85.

ESTANY, Dalmau, guarda de les generalitats 
de Perpinyà, 88.

ESTAPER, Francesc, tintorer de Barcelona, 
190.

ESTAPER, Joan, guarda dels drets del Gene-
ral, 62, 155.

ESTELA, Francesc, ciutadà de Barcelona i con-
seller, 408.

ESTELA, Joan, mercader de Barcelona i síndic, 
179.

ESTELLA, Francesc, ciutadà de Barcelona i 
administrador de places, 390.

ESTEVE, Arnau, collidor de les generalitats de 
Millars, 83.

ESTEVE, Joan, escrivà ajudant de l’arxiu del 
General, 195, 218, 260, 264, 265, 266, 
275, 276, 318.

ESTEVE, Pere, mercader de Barcelona i dras-
saner del General, 148, 160, 190, 194.

ESTOPINYÀ, Bernat, jurista i assessor del ve-
guer de Barcelona, 165, 192.

ESTRUÇ, Narcís, ardiaca de Tarragona i oïdor 
de comptes, 24, 34.

EUGENI IV, papa, 70, 103.
EUGENI V, papa, v. EUGENI IV.
Évol, bisbe d’, 242.
ÉVOL, vescomte d’, 251, 415.
ÉVOLES, Díez de, noble castellà, 63.

F

FABRA, Antoni (major), 297.
FÀBREGUES, Francesc, guarda del Portal 

Nou, 197.
FÀBREGUES, Gabriel, escrivà de manament, 

353.
FAHENA, Pere, diputat local de Castellbò, 433.
FALCÓ, Miquel, ciutadà de Barcelona, 303.
FALCÓ, Pere, cuirasser del General, 140.
FALGUÉS, Antoni, v. FOLGUERS, Antoni.
FANER, Joan Cristòfol, conseller de Barcelo-

na, 452.
FANER, Pere, 5.
FANIES, Joan, 1.
FAR, calceter de Barcelona, 258.
FARISSA, Joan, mercader de Barcelona, 161, 

214, 215, 222, 223, 229, 234.
Faro (Castella), 283.
FEBRER, Andreu, 189.
FEBRER, Francesc, 303.
FELIP, comte de Beaufort i fill de Carles de 

Viana, 201.
FELIP I EL BELL, rei de Castella (amb el nom 

de Maximià, príncep de Castella i Aragó), 
304.

FELIP II EL PRUDENT, rei d’Aragó i de Cas-
tella, 384.

FELIU, Lluís, collidor de la bolla d’Agramunt, 
73.

FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Gonzalo, ca-
pità general de l’exèrcit d’Itàlia, 308.

FERNÁNDEZ DE HEREDIA, Juan, llocti-
nent general de Catalunya, 282, 283, 284.

FERRAN, duc de Calàbria, 427.
FERRAN, Antoni, notari de Prats del Rei, es-

crivà, síndic i procurador del General (pare i 
fill), 211, 213, 221, 222, 227, 230, 237, 
238, 243, 244, 246, 266, 277, 280, 322, 
325, 340, 416, 434.

FERRAN, Joan, mercader de Barcelona i con-
seller, 443.

FERRAN I, rei de Nàpols, 70, 227, 228.
FERRAN II, rei de Nàpols, 283, 284, 286.
FERRAN I D’ANTEQUERA, rei d’Aragó, 4, 

5, 6, 7, 10, 14, 16, 17, 18.
FERRAN II EL CATÒLIC, rei d’Aragó i  

de Castella, 155, 169, 170, 191, 212,  
216, 231, 235, 239, 259, 271, 273, 286, 
340.

FERRANDO, Joan, prior de Tortosa, 157.
FERRER, Antic, algutzir reial, 200, 205.
FERRER, Antoni, porter del General, 230, 

231, 248, 249, 256, 257, 259, 260, 261, 
262, 263, 264, 265, 266.

FERRER, Antoni Pere, abat de Montserrat i 
diputat, 143, 146, 149, 205.

FERRER, Bartomeu, guarda del General, 152, 
197.

FERRER, Bartomeu, manyà de la casa de la 
Diputació, 169.

FERRER, Bartomeu, regent els comptes del 
General, 176, 177, 184, 222, 223.

FERRER, Bartomeu, adjunt i escrivà major del 
General, 325, 347, 355, 356, 359, 373, 
374, 401, 404, 405.

FERRER, Bernat, conseller de Barcelona, 113.
FERRER, Bernat Bartomeu, sots-veguer de 

Barcelona, 133.
FERRER, Francí, ajudant de l’ escrivà i arxiver 

del General, 142, 189, 195.
FERRER, Francí, mercader de Barcelona i 

conseller, 197.
FERRER, Galceran, oïdor de comptes, 369, 

379, 382, 383.
FERRER, Gaspar, cirurgià de Barcelona, 246.
FERRER, Jaume, calafat del General, 140.
FERRER, Jaume, escrivà major del General, 

276, 279, 280, 284, 289, 290, 292, 298, 
299, 300, 306, 316, 317, 323, 325, 330, 
332, 335, 338, 340, 342, 345, 350.

FERRER, Jaume, sobrecollidor dels drets del 
General, 315, 316, 335, 338.

FERRER, Joan, receptor de les entrades i eixi-
des, 110, 127.

FERRER, Joan, cavaller, 114.
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FERRER, Joan, canonge de Santa Anna, 207.
FERRER, Joan, notari de Barcelona i conse-

ller, 307.
FERRER, Joan, diputat local de Tortosa,  

372.
FERRER, Joanot, donzell i oïdor de comptes, 

322, 323, 325, 326, 327, 328.
FERRER, Joanot, sobrecollidor del General, 

347.
FERRER, Macià, diputat local de Tàrrega, 

392.
FERRER, Miquel, cavaller de Sant Joan,  

397.
FERRER, Pere Antoni, abat de Montserrat, 

195.
FERRER, Pere Joan, capità, 187, 191, 203, 

204, 205, 206.
FERRER, Rafael, 42, 43, 47.
FERRER, Vicenç, 4, 8.
FERRER, el Burgunyó, porter reial, 376, 377, 

380, 383.
FERRERA, Felip de, ciutadà de Barcelona i 

conseller, 42, 104, 119, 183, 184.
FERRERA, Felip de, ciutadà de Barcelona, di-

putat i advocat del General, 306, 308, 309, 
310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 
318, 319, 320, 323, 324, 325.

FERRERES, Felip de, ciutadà de Barcelona i 
conseller, 286.

FERRERÓ, Miquel, diputat local de Tàrrega, 
371.

FEU, boter de Mataró, 276.
FIELLA, Jaume, degà i diputat, 334.
FIELLA, Miquel, donzell, 382.
FIGUERA, Pere, sabater de Barcelona i conse-

ller, 158, 170.
Figueres (Alt Empordà), 207, 314, 316, 459.
FIGUERES, canonge de Barcelona, 207.
FIGUERES, Bartomeu, collidor de les entra-

des i eixides de Perpinyà, 410.
FIGUERES, Pere, 182.
FINESTRET, Bartomeu, guarda de les genera-

litats de Perpinyà, 87, 88.
Fitor (França), 307.
FIVELLER, Bernat, ciutadà de Barcelona, 

conseller i cavaller, 76, 99, 106, 120, 157, 
163, 164, 168, 173.

FIVELLER, Bernat (fill), cavaller, 164.
FIVELLER, Galceran, conseller de Barcelona, 

324, 335.
FIVELLER, Huguet, conseller de Barcelona, 

50, 61, 68, 81.
FIVELLER, Jaume, algutzir reial, 352, 418.
FIVELLER, Joan, síndic de Barcelona i conse-

ller, 4, 6, 9, 17, 23.
Flandes, 45, 48, 50, 67, 115, 285, 286, 287, 

345, 435; comte de, 304.
Flix (Ribera d’Ebre), castell de, 270.
FLIX, Joan, jurista i diputat local del comtat  

d’ Urgell, 89.

Florència (Itàlia), 40, 43, 246, 280, 385,  
391, 402.

FLORENSA, Bernat, escrivà del registre, 442, 
445.

FLORENSA, Jaume, apotecari de Barcelona i 
conseller, 256.

FLUVIÀ, germans, 185.
FOGASSOT, Francesc Guerau, escrivà de ma-

nament, 331, 407, 437, 439.
FOGASSOT, Joan, notari de Barcelona i con-

seller, 209, 230.
FOIX, comte de, 57, 105, 129, 130.
FOIX, comtessa de, 245.
FOIX, madame de, 245.
FOIX, Pere, cardenal de, 52.
FOIXÀ, Arnau de, 159.
FOLCRA, Bernat, diputat local de Campro-

don, 297.
FOLGUERS, Antoni, collidor del dret del sa-

frà, 156, 158, 175, 230,236, 239, 292, 
295, 298, 303, 304.

FONOLL, Francesc Miquel, notari de Barce-
lona i obrer, 443.

FONOLL, Jaume, regent els comptes del Ge-
neral, 332, 344, 355.

FONOLLEDA, Arnau, batlle general de Cata-
lunya i secretari reial, 156, 218.

FONOLLET, mossèn, 101.
FONT, en, 27.
FONT, Bartomeu, paraire de Barcelona i con-

seller, 191.
FONT, Joan, guarda de la taula de Cotlliure, 

82, 88.
FONT, Joan, mestre major de les obres del Ge-

neral, 248.
FONT, Joan, veguer de la Reial Audiència, 

437, 441.
FONT, Pere Onofre, doctor del Reial Consell, 

408, 450, 451.
FONTOCOBERTA, Berenguer de, 63.
Foradada (Noguera), 104.
FORÈS, mossèn, 63.
FORMENT, Nicolau, 388.
FORMIGUERA, Bernat, corredor del Gene-

ral, 59, 65.
FORTIÀ, Bernat de, noble, 2, 5, 6.
Fraga (Baix Cinca), 23, 156, 157, 159, 220, 

376.
FRANC, Francesc, regent la Reial Cancelleria, 

350, 401, 402, 403, 404, 407.
FRANC, Francí, assessor de la governació de 

Catalunya, 285, 311.
FRANC, Jeroni, advocat del General, 383, 

385.
França, 2, 23, 71, 72, 73, 90, 167, 169,  

170, 171, 174, 175, 177, 179, 192, 196, 
202, 203, 209, 212, 214, 216, 217, 218, 
221, 231, 242, 264, 271, 274, 280, 281, 
282, 283, 284, 285, 286, 288, 291, 295, 
303, 304, 306, 307, 314, 321, 331, 371, 
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372, 373, 374, 376, 377, 378, 384, 390, 
393, 394, 398, 399, 400, 434, 441, 454, 
455.

FRANÇA, delfí de, 94.
FRANCESCA, vídua de Gil Peller, 258.
FRANCISCO, duc, 391.
FRANCOLÍ, Ramon, algutzir del General, 8, 9.
FREDERIC II, rei de Nàpols, 286.
FRESQUET, Iu, diputat local de Castelló 

d’Empúries, 388.
FRIOS, Gómez de, 157.
FRUGELL, guarda del General, 454.
FUNES, Joan, notari de Barcelona i conseller, 

443.
FUNES, Ramiro de, noble aragonès, 63.
FUSALLER, Pere, conseller i almoiner del rei 

de França, 202.
FUSTER, Arnau, 14, 15.
FUSTER, Francí, escrivà del General, 178.
FUSTER, Joan, regent els comptes del Gene-

ral, 261, 264, 265, 266, 276, 278, 280, 
281, 302, 318, 332.

G

Gaeta (Itàlia), 113, 308.
GALEOTO, Jacobo, capità general del rei, 

203, 205.
GALES, Domènec, guarda de la bolla de Bar-

celona, 214.
GALÍ, Guillem, guarda de la platja de Barcelo-

na, 95, 122.
GALIA, Onofre, 448.
GALISET, Francesc, veguer de Vic, 416.
GALLARD, Bernat, guarda de les generalitats 

de Tírvia, 85.
GALLARD, Francesc, vidrier de Barcelona, 

154.
GALLARD, Pere, vidrier de Barcelona i conse-

ller, 130.
GALLINERS, Antoni, 301, 302.
GALOPA, Joan, fuster de Barcelona i conse-

ller, 381.
GANDOLI, Alfons, guarda de les generalitats 

de Perpinyà, 88.
GARAU, Francesc, porter del General, 5, 6.
GARAU, Ramon, mercader de Barcelona i 

cònsol de Llotja, 135.
GARCIA, Alfons, guarda de la bolla de Barce-

lona, 79, 81, 93.
GARCIA, Joanot, escrivà de la cort del bisbe 

de Barcelona, 408.
GARCIA, Lluís, cuirasser del General, 140.
GARCÍA, Pedro, secretari reial i notari públic, 

399.
GARCIA, Pere, bisbe de Barcelona, 274.
GARGANTER, Antoni, guarda del General, 

323, 326, 327, 328, 329, 347, 349, 350, 
358, 360, 403, 405.

GARRET, Elies de, abat de Sant Cugat, 41.
GARRET, Esteve, oïdor de comptes i diputat, 

289, 290, 291, 293, 294, 295, 296, 337, 
338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 
346.

Garriga, la (Vallès Oriental), 18.
Garriguella (Alt Empordà), 80, 134, 162; Bat-

llia de, 80.
Gascunya (França), 94.
GASSET, Joan, escrivà major del General, 14, 

23.
GASSÓ, Antic, porter del General, 175, 178, 

179, 187, 199.
GASSÓ, Arnau, guarda de les generalitats de 

Vilanova i la Geltrú, 84.
GATELL, Bartomeu, guarda del Portal Nou, 

345, 413.
GATELL, Joan, guarda del Portal Nou, 345.
GATMARIA, Mercurio de, gran canceller de l’ 

emperador, 384.
GAUSACS, Guerau de, drassaner del General, 

40.
GAVELLA, Guillem, 1, 2.
GAVELLA, Martí, burgès de Perpinyà i oïdor 

de comptes, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45.

GAVER, Francí de, 193.
GAVET, Onofre, diputat local de Manresa, 

450.
Gelida (Alt Penedès), 184; castell de, 200, 264.
GENER, Galceran, patró de galera, 115.
GENER, Jaume, regent la Batllia General de 

Catalunya, 140.
GENER, Joan, escrivà del General i ajudant del 

regent els comptes, 54, 73, 88, 89, 98, 99, 
106, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 
116, 122, 126, 128, 133, 139, 142, 175, 
178, 194, 226.

GENER, Pere, escrivà del General i ajudant del 
regent els comptes, 30, 31, 38, 39, 40, 58, 
59, 69, 103.

Gènova (Itàlia), 64, 238, 246, 273, 283, 286, 
329, 360, 380, 385, 399, 402, 420, 423.

GENOVÈS, Francesc, credencer de la bolla de 
Barcelona, 403, 405.

GERACI, marquès de, 151.
Gerba, illa de (Tunísia), 56.
GERMANA DE FOIX, reina d’Aragó, 313, 

314, 316, 329, 330, 425.
GIBERT, Lluís, conseller de Barcelona, 401, 

456.
GIBERT, Valentí, conseller de Barcelona, 121.
GIBERT, Valentí, ciutadà de Barcelona i oïdor 

de comptes, 315, 316, 317, 318.
GIBERT, Vicenç, assessor ordinari del General 

i doctor del Reial Consell, 326, 327, 331, 
404.

Gibralfaro (Màlaga), castell de, 258.
GIGINTA, Francesc, burgès de Perpinyà i di-

putat, 445.
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GIL, monjo franciscà, 441.
GILABERT, Joan, burgès de Cervera, 225.
GILABERT, Lluís, administrador de la casa del 

pes de Barcelona, 125.
GILABERT, Ramon, 63.
GILI, Bernat, blanquer de Barcelona i conse-

ller, 197.
GILI, Francesc, guarda del Portal Nou de Bar-

celona, 77, 152.
GINTER, Joan, batlle de Sant Joan de les Aba-

desses, 297.
GIRARDO, en, 4.
GIRART, Jaume, bisbe de Barcelona, 100, 

134.
GIRAU, Gabriel, burgès de Perpinyà i oïdor de 

comptes, 127, 129, 130, 135, 136, 137, 
138, 139, 141, 142, 145.

GIRGÓS, Pere, ciutadà de Barcelona, 190.
Girona (Gironès), 5, 7, 8, 12, 15, 18, 27, 33, 

34, 47, 50, 51, 53, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
102, 104, 108, 119, 120, 121, 122, 123, 
124, 125, 126, 127, 129, 130, 133, 134, 
139, 141, 142, 148, 149, 151, 152, 153, 
155, 156, 157, 161, 171, 172, 173, 175, 
181, 182, 191, 196, 197, 203, 204, 205, 
212, 217, 226, 227, 230, 249, 254, 255, 
257, 259, 260, 264, 265, 266, 268, 269, 
270, 271, 273, 277, 285, 286, 287, 288, 
298, 301, 308, 314, 320, 322, 325, 333, 
337, 341, 346, 359, 360, 361, 362, 363, 
368, 370, 376, 383, 388, 393, 415, 423, 
433, 449, 450, 455, 459; bisbat de, 127, 
155; bisbe de, 36, 41, 92, 155, 165, 199, 
202, 203, 204, 205, 225, 228, 229, 230, 
233, 239, 246, 252, 253, 257, 305, 415; 
portal dels Albadiners, 172; Seu de, 48, 67, 
68, 73, 118, 122, 124, 126, 268, 359; ve-
gueria de, 99, 449.

GIRONA, Francesc, ciutadà de Barcelona i 
conseller, 298.

GIRONA, Pere, advocat del General, 56.
GIRONA, Tomàs, ciutadà de Barcelona i con-

seller, 5, 6, 20, 27, 39.
Gironella (Berguedà), 55, 76.
GIRONELLA, vescomte de, 55.
GIRONELLA, conseller de Barcelona, 452.
GIRONELLA, Francesc, guarda dels esclaus, 

53.
GISBERT, Joan, guarda de les generalitats de 

Vilanova i la Geltrú, 81, 84.
Golmés (Segrià), 245.
GOMERA, Joan de, guarda de les entrades i 

eixides de Barcelona, 412.
GOMERA, Joanot, collidor del dret del safrà, 

333, 334, 335.
GÓMEZ, Ferran, 178, 179.
GOMIS, Joan, jurista, 388.

GOMIS, Pere, monjo del monestir del Carme, 
454.

GORT, Pere Arnau, doctor del Reial Consell i 
regent la Reial Cancelleria, 397, 438, 442, 
445, 447, 448, 449, 450, 451.

GORVINS, en, 404.
Gràcia, arquebisbe de, 397, 454, 458, 459; 

bisbe de, 364.
GRALLA, Bernat, ciutadà de Lleida i diputat, 

177, 179.
GRALLA, Miquel Joan de, cavaller i diputat, 

268, 269, 271, 274, 275, 276, 277.
GRALLERA, Joan, boter del General, 119.
Granada, 269, 380; regne de, 249, 255, 257, 

258, 259, 263, 295.
GRANADA, Francesc, racional del General, 

436, 453, 454, 458.
GRANADA, Lluís, rebedor dels drets del Ge-

neral, 190, 249.
GRANELL, Jaume, ciutadà de Tortosa i oïdor 

de comptes, 358, 359, 361.
GRANOLLACS, Bernat de, metge de Barcelo-

na i conseller, 139, 141.
Granollers (Vallès Oriental), 14, 76, 106, 192, 

193, 206, 243, 247, 250, 251, 252, 289, 
413.

Granyena, comanador de, 228.
GRAS, Bartomeu, 2.
GRAS, Joan, executor dels deutes del General, 

221, ,222.
GRAU, mercader de Barcelona i conseller, 413.
GRAU, Pere, mercader de Barcelona, 109, 

137, 138, 158, 179.
GRAU, Ponç, diputat local de la Seu d’ Urgell, 

389.
GREGORI, Massi de, 63.
GREMIR, sots-administrador de les places, 

390.
GRIMAU, Joan, especier del General, 140.
GRIMAU, Pere, 1.
Guadalupe (Extremadura), 340.
Guadix (Granada), 263.
GUALBA, Joan Guerau de, donzell i oïdor de 

comptes, 432, 433, 435, 436, 438, 439, 
440.

GUALBES, Baltasar de, ciutadà de Barcelona, 
conseller i oïdor de comptes, 42, 47, 53, 
54, 57, 209, 230, 236.

GUALBES, Bernat de, jurista i advocat del Ge-
neral, 4, 5, 37, 142, 228.

GUALBES, Ferrer de, ciutadà de Barcelona, 
conseller i cònsol de Llotja, 39, 68, 97, 113, 
121, 135.

GUALBES, Ferrer de, ardiaca del Vallès i dipu-
tat, 306, 308.

GUALBES, Frederic Honorat de, vice-cance-
ller reial i regent la Reial Cancelleria, 366, 
369, 370, 405, 407, 408, 418, 419, 433.

GUALBES, Galceran de, conseller de Barce-
lona, 4, 27.
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GUALBES, Jaume de, ciutadà de Barcelona i 
mostassà, 64, 76, 148.

GUALBES, Joan de, ciutadà de Barcelona i 
conseller, 64, 76, 97, 119, 162.

GUALBES, Joan de, ciutadà de Barcelona, oï-
dor de comptes i conseller, 289, 352.

GUALBES, Joan de, doctor del Reial Consell, 
319, 320, 322.

GUALBES, Joan Cristòfol de, prior del con-
vent dels predicadors de Barcelona, 199, 
201.

GUALBES, Joan Lluís de, ciutadà de Barcelo-
na, 146.

GUALBES, Lluís de, ciutadà de Barcelona, 
síndic i conseller, 13, 14, 20, 34, 44.

GUALBES, Melcior de, 8, 9.
GUALBES, Miquel de, ciutadà de Barcelona, 

206, 405.
GUALBES, Miquel Benet de, baró de Caste-

lldefels, 365.
GUALBES, Ponç de, 147.
GUALBES, senyor del castell de Montegre, 

254.
Gualta (Baix Empordà), 202.
Guàrdia, la, comanador de, 157, 171.
GUÀRDIA, Pere Jaume, cavaller, 204.
Guàrdia dels Prats, la (Conca de Barberà),  

265.
GUARDIOLA, Guerau, jurista i advocat del 

General, 162, 164, 190, 240, 247, 281, 
334.

GUASC, marquès del, 423, 425, 426.
GUASC, hostaler de Molins de Rei, 113.
GÜELL, Pere, 130.
GUERAU, Gil, 335.
GUERAU, Guillem, collidor de les generalitats 

de Tortosa, 88.
GUERRA, Gracià de, 195, 205.
GUERRA, Manaut de, navarrès, 182, 205.
GUILLA, Joan Damià, credencer de la taula de 

Barcelona, 405.
GUILLEM, cardenal i bisbe de Tortosa, 409.
GUIMERÀ, Bartomeu de, cavaller de Barcelo-

na i conseller, 413, 417.
GUIMERÀ, Bernat de, donzell, oïdor de 

comptes i veguer de Barcelona, 126, 157, 
161, 176, 182, 183.

GUIMERÀ, Francesc, varvassor i diputat,  
273, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 
429.

GUIMERÀ, Manuel de, 63.
GUINARD, Jaume, ciutadà de Girona i oïdor 

de comptes, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 
304, 305.

Guissona (Segarra), 237.
GUITARD, Esteve, bainer de Barcelona, 210.
GUIU, Arnau, escrivà i collidor de la bolla de 

Barcelona, 111.
GUIU, Nicolau, guarda de Cervera, 357, 360, 

361, 363, 364, 366, 381, 382, 383, 389, 

391, 395, 396, 402, 413, 414, 418, 421, 
434, 436, 438, 440, 442.

GUIVAR, Íñigo de, comte d’Ariano, 63.
GUIVAR, Íñigo de, comte camarlenc, 63.
GUIXAR, Nicolau, 96.
GURB, monges de Barcelona, 195.
GURREA, Juan de, noble aragonès, 63.
GUZMÁN, Enrique de, capità general del rei, 

284, 286, 288.

H

HEREDIA, Fortuño de, noble aragonès, 63.
HERETER, Nicolau, 293.
HÍJAR, Jaume d’, noble aragonès, 207.
HÍJAR, Joan d’, italià, 62, 162, 163, 168.
HOMER, poeta grec, 426.
HONGRIA, rei d’, 271, 398, 400.
HORTALÀ, Pere, guarda de la bolla de Barce-

lona, 68, 81.
HOSPITAL, patró de nau, 114.
HOSPITAL, Bernat, mercader de Barcelona i 

conseller, 295.
HOSPITAL, Miquel, advocat del General i 

doctor del Reial Consell, 333, 334, 357, 
400, 402.

HOSPITAL, Pere, diputat local de Girona, 
361, 370.

Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), 116, 
141, 241, 246, 247, 256, 272, 292, 397.

Hospitalet de Provençana, v. Hospitalet de 
Llobregat.

Hostalric (la Selva), 29, 30, 93, 106, 178, 193, 
204, 205, 252, 254, 261, 262, 339, 361, 
377, 379; castell d’, 205.

HOSTALRIC, mossèn, 338.
HOSTALRIC, Bartomeu d’, 57, 58.
HOSTALRIC, Berenguer d’, 63.
HUMBERT, Miquel, escrivà de la diputació 

local de Girona, 99.

I

ICARD, Lluís, obrer de Barcelona, 443.
Igualada (Anoia), 17, 18, 31, 115, 132, 179, 

180, 185, 203, 212, 314, 315, 316.
Illa (Rosselló), 121.
ILLA I DE CANET, vescomte d’, 1, 14, 56, 

57, 58, 59, 60, 76, 95, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 121, 160, 161, 162, 
164, 329, 330.

ILLA, Agustí de l’, ardiaca d’Urgell i oïdor de 
comptes, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 
157, 164.

ILLA, Antoni, guarda de les entrades i eixides 
de Cotlliure, 90.

ISABEL I LA CATÒLICA, reina de Castella i 
d’Aragó, 241, 271, 286, 310, 311.
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ISABEL DE PORTUGAL, emperadriu roma-
no-germànica i reina de Castella i d’Aragó, 
380, 420, 422, 458.

ISALGUER, Joan, notari de Sant Joan de les 
Abadesses, 297.

Ischia, illa d’ (Itàlia), 65; castell d’, 41.
ISCHIA, comte d’, 201, 203, 206.
Iscle, v. Ischia.
Itàlia, 125, 246, 254, 285, 308, 321, 329, 

378, 384, 385, 402.
IVORRA, Gaspar d’, donzell i diputat, 382, 383.
IVORRA, Lluís d’, cavaller, diputat i oïdor de 

comptes, 114, 143, 146, 148, 149, 150, 
152, 153, 154, 155, 163, 210, 211, 212, 
213.

IVORRA, Lluís d’, donzell i oïdor de comptes, 
269, 270, 271, 273, 275, 276.

J

JACOMI, 173.
JERONI, Benet, diputat local de Girona, 104.
JESUALDO, Carlutxo de, italià, 62.
JOAN, primogènit d’Aragó i de Castella, 231, 

271, 273, 274, 275, 287, 290.
JOAN, Benet, obrer de Barcelona, 452.
JOAN, Gabriel, doctor del Reial Consell, 363.
JOAN, Jaume, porter, drassaner i collidor de la 

bolla de Barcelona, 45, 46, 139.
JOAN, Miquel, guarda de les generalitats de 

Tortosa, 79, 88.
JOAN, Miquel, porter del General, 219, 222, 

224, 225, 226, 227, 230, 232, 233.
JOAN, Pere, escrivà de manament i regent la 

protonotaria, 352, 377, 404, 420, 435, 
437, 438, 441, 442.

JOAN, Pere, monjo predicador, 384.
JOAN, Rafael, regent els segells de la Cancelle-

ria, 445, 449.
JOAN II, rei de Castella, 124.
JOAN I EL CAÇADOR, rei d’Aragó, 152.
JOAN II EL GRAN, rei d’Aragó, 13, 20, 124, 

125, 147, 153, 172, 173, 174, 176, 177, 
179, 180, 181, 183, 184, 185, 187, 188, 
191, 192, 194, 196, 201, 203, 204, 205, 
206, 207, 208, 209, 210, 216, 227, 229, 
231, 233.

JOANA D’ARAGÓ, lloctinent general de Ca-
talunya i reina de Nàpols, 215, 225, 227, 
236.

JOANA ENRÍQUEZ, reina de Navarra i 
d’Aragó, 172, 191.

JOANA I LA BOJA, reina de Castella i d’Ara-
gó, 271, 284, 286, 287, 304.

JOANICOT, fra, cavaller de Sant Joan, 63.
JOFRE, Pere Guillem, receptor de Barcelona, 

9.
JONQUERES, Ferrer de, receptor de les entra-

des i eixides de Tortosa, 127.

JORDÀ, Francesc, escrivà major del General, 
408, 416.

JORDÀ, Guillem, advocat del General, 72, 73, 
77, 80, 83, 84, 107.

JORDÀ, Guillem, doctor del Reial Consell, 
322, 332.

JORDÀ, Joan, ciutadà de Tortosa i diputat, 
210, 211, 212.

JORDÀ, Joan, ciutadà de Tortosa i diputat, 
385, 386, 387, 403, 406.

JORNET, Pere Benet, ajudant del regent els 
comptes, 264.

JOSA, Gaspar Joan de, noble, 224.
JOSA, Joan Ramon de, noble, 195.
JOSIES, italià, 62.
JOU, Jaume, mercader, 36.
JOU, Joan, burgès de Perpinyà i oïdor de 

comptes, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 77, 78.
JOVELLS, Francesc, notari de Barcelona i ad-

ministrador de places, 390.
JOVER, mossèn, 63.
JUDICE, Bofillo de, capità, 189, 207.
JULI II, papa, 331.
JULIÀ, Macià, 337, 338.
JULIÀ, Pere, rajoler de Barcelona, 158, 182.
JULIÀ, Rafael, patró de nau, 115, 116, 178, 

179.
JULIOL, Francesc, porter del General, 411, 

416, 445, 446, 449, 455.
JULIOL, Joan, escrivà de la cort de l’oficialat, 

331.
JULIOL, Pere, cuirasser de Barcelona, 154.
JULIOL, Rafael, porter del General, 445.
JUNYENT, comanador, 429.
JUNYENT, Berenguer de, ciutadà de Barcelo-

na i conseller, 219.
JUNYENT, Francesc de, mercader de Barcelo-

na i conseller, 186, 314, 324.
JUNYENT, Joan de, patró de galeres i conse-

ller de Barcelona, 48, 50, 65, 91.
JUTGLÀ, Pere, guarda del Portal Nou de Bar-

celona, 77.

L

LANÇAPEYRA, italià, 63.
LANÇON, duc de, 372.
LANÇON, duquessa de, 375, 376, 377.
Landaraig, 296.
LANUZA, Juan de, justícia d’Aragó i llocti-

nent general, 275, 281.
LANUZA, Martín de, batlle general d’Aragó, 

63.
Laredo (Santander), port de, 285, 287.
LAUTIE, capità general del rei de França, 394.
LENA, mossèn, 191.
LERÍN, comte de, 296.
Leucata (França), 307; capità de, 97.
LEYVA, Juan de, capità, 288.
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Lió (França), 415.
Liorna (Itàlia), 434.
LISÓN, Diego, noble castellà, 63.
LISÓN, Rodrigo, noble castellà, 63.
LIULA, Bernat, de Tortosa, 412.
LLAC, Pere, guarda de la taula de Cotlliure, 

86.
Llacuna, la (Anoia), 180.
LLADRÓ, Baltasar, de València, 185.
LLAGOSTERA, baró de, 328.
Llançà (Alt Empordà), 227, 230.
LLEDÓ, Bartomeu, porter del General, 1, 57, 

58, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 70, 73, 74, 81, 
82, 83, 87.

LLEDÓ, Gabriel, guarda de la bolla de Barce-
lona, 214.

LLEDONER, Andreu, diputat local de Cerve-
ra, 447.

Lleida (Segrià), 5, 12, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 
27, 28, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 42, 43, 47, 
48, 50, 54, 55, 58, 66, 69, 76, 78, 79, 82, 
85, 86, 89, 92, 95, 102, 110, 111, 112, 
115, 116, 123, 124, 139, 156, 157, 158, 
159, 163, 165, 167, 168, 171, 174, 175, 
176, 177, 178, 179, 180, 181, 198, 216, 
219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 228, 
234, 236, 240, 241, 261, 262, 265, 266, 
271, 296, 299, 301, 303, 309, 322, 323, 
327, 329, 330, 331, 335, 339, 340, 341, 
342, 348, 349, 352, 353, 354, 355, 356, 
358, 360, 365, 367, 369, 370, 373, 374, 
376, 385, 387, 390, 395, 420, 427, 432, 
433, 434, 436, 437, 440, 442, 445, 448, 
452; bisbe de, 54, 83, 115, 357; hospital 
de, 300; monestir de la Trinitat, 222; mo-
nestir de Predicadors, 159; Seu de, 220; ve-
gueria de, 220, 301, 390, 435.

Llenguadoc, 283, 284.
Lleó, regne de, 173, 217.
LLEÓ X, papa, 332.
Llerona (Vallès Oriental), església de, 251, 

252.
Llers (Alt Empordà), castell de, 254.
Llimiana (Pallars Jussà), 386.
Llinars (Vallès Oriental), 268, 412; castell de, 

106.
LLINARS, Pere Mateu de, hostaler de Barce-

lona i conseller, 152, 154.
Llívia (Baixa Cerdanya), 219.
LLO, Joan de, donzell de Bagà i oïdor de 

comptes, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 77.
LLOBERA, Bartomeu de, patró de galera, 45, 

47.
LLOBERA, Joan de, conseller de Barcelona, 

180.
LLOBERA, Pere Joan de, sagristà de Sant Joan 

de les Abadesses i diputat, 233, 234.
Lloberola (Segarra), 167, 169, 175.
LLOBET, Francesc, ciutadà de Barcelona i 

conseller, 57, 68, 91, 157, 162, 179, 197.

LLOBET, Joan, capità, 46.
LLOBET, Pere, mercader de Barcelona i con-

seller, 419.
Llobregat, riu, 136, 142, 219, 309; cap de, 

151, 209; lloc de, 215, 217.
LLOMBARD, Antoni, escrivà major del Ge- 

neral, 83, 93, 96, 97, 98, 106, 108, 109, 
112, 122, 128, 132, 141, 142, 147, 149, 
155, 158, 159, 163, 164, 169, 171, 174, 
178, 179, 184, 186, 188, 191, 192, 196, 
199, 202, 204, 211, 215, 219, 236, 237, 
243, 247, 257, 258, 264, 265, 270, 273, 
276.

LLOMBARD, Guerau, 261.
LLOMBARD, Jaume, escrivà del General, 

279, 281, 289, 292, 299, 303, 310, 317.
LLOMBARD, Jaume, mercader de Barcelona i 

conseller, 390, 434.
Llombardia (Itàlia), 283, 371, 373.
LLONC, Antoni, especier de Barcelona i con-

seller, 178.
LLONC, Joan, Jutge de la Rota, 295, 314.
LLONGART, Joan Antoni, diputat local de 

Vilafranca del Conflent, 370.
LLOPARD, Gabriel, especier de Barcelona i 

conseller, 210, 250.
Llor, 129, 133, 134, 138, 139, 140, 142.
LLOR, Marc, donzell, 157.
LLORAC, Guillem Ramon Berenguer de, mis-

satger a Sicília i oïdor de comptes, 1, 2, 5, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

LLORENÇ, Joan, sobrecullidor del General, 
261.

LLORENÇ, Joan, advocat dels pobres, 437.
LLORENÇ, Lluís, cirurgià de Barcelona i con-

seller, 390.
LLORET, Antoni, porter del General, 256, 

262, 265, 266.
Lluçanès, 105.
LLULL, Berenguer, ciutadà de Barcelona i 

conseller, 104, 113, 124, 160, 161.
LLULL, Galceran, ciutadà de Barcelona, oïdor 

de comptes i conseller, 337, 338, 339, 340, 
390, 434.

LLULL, Joan, ciutadà de Barcelona i conseller, 
23, 39, 47, 55, 61, 64, 70, 87, 91, 99, 100, 
105, 163, 191.

LLULL, Joan, ciutadà de Barcelona, 290, 346.
LLULL, Ramon, ciutadà de Barcelona i conse-

ller, 61, 63, 87, 99, 206, 249.
LLUPIÀ, Miquel de, diputat, 346.
LLUPIÀ, Nicolau de, cavaller i oïdor de comp-

tes, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 
222, 240.

LLUSSÀS, Bernardí, prevere i diputat local de 
Lleida, 390, 448.

Lombers, bisbe de, 242.
LUBIÁN, Gonzalo de, noble castellà, 63.
LUCÀ, poeta llatí, 426, 427.
LUNA, duc de, 331, 332, 334.
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LUNA, Frederic de, comte de Luna, 43.
LUNA, Hurtado de, capità, 282.
LUNA, Jaume de, lloctinent general de Cata-

lunya, 319, 326, 328.
LUNA, Joan de, v. LUNA, Jaume de.
LUNA, Joan de, senyor de la terra de Marque-

sat, 242.
LUNES, Oleguer, mercader de Barcelona, 

209.

M

MADRENCS, Pere, veler del General, 140.
Madrid, 345.
MADRIGAL, Álvaro de, 231.
Madrigalejo (Castella), 340.
Maella (Terra Alta), 42.
MAI, Elionor, 441.
MAI, Joan, doctor del Reial Consell i regent la 

Reial Cancelleria, 281, 358, 365.
MAI, Miquel, assessor de la governació de Ca-

talunya i vice-canceller reial, 342, 353, 354, 
425, 426, 427, 433, 435, 440, 441, 449, 
451, 456.

MAIANS, Antoni, ferrer del General, 139.
MAIANS, Joan, notari, 138, 209, 211.
MAJOR, Francesc, ferrer del General, 150.
Màlaga, 258, 313, 398.
Maldà (Urgell), castell, 163.
MALDÀ, Joan, porter del General, 163, 184, 

188, 201, 202, 219, 220, 221, 244, 268.
MALER, Pal·ladi, burgès de Perpinyà i oïdor 

de comptes, 445, 447, 450, 451, 452, 453, 
454, 455, 456, 457.

MALET, Francesc, conseller reial i regent la 
Cancelleria, 206, 207, 259.

MALET, Pere, canonge de Barcelona i oïdor 
de comptes, 56, 57.

MALL, Joan, guarda del General, 395, 396.
MALLA, Andreu de, ciutadà de Barcelona, 

195.
MALLA, Felip de, diputat del General, 9, 39, 

46, 48, 49, 51, 54.
MALLA, Gilabert, donzell de Barcelona i con-

seller, 335, 434.
MALLA, Pere de, conseller de Barcelona, 35, 

61, 76.
Mallorca, bisbe de, 246; ciutat de, 134; illa i 

regne de, 4, 8, 28, 69, 115, 123, 124, 137, 
142, 150, 153, 154, 203, 208, 218, 232, 
236, 240, 241, 244, 268, 271, 285, 308, 
310, 311, 384, 397; virrei de, 63.

Malta, 203.
MANAGUERRA, mossèn, valencià, 185.
MANJARES, Joan de, cavaller, 242.
Manresa (Bages), 61, 76, 82, 83, 89, 92, 106, 

107, 112, 136, 137, 143, 144, 163, 180, 
182, 183, 208, 213, 217, 222, 231, 259, 
301, 318, 319, 370, 376, 403, 404, 405, 

406, 450; església de Santa Llúcia, 404; es-
glésia de Sant Miquel, 405; pont de les Co-
dines, 404; pont de Sobreroca, 404, 405; 
Seu de, 388; vegueria de, 67, 388.

MANRESA, Daniel de, ciutadà de Barcelona i 
obrer, 134.

MANRESA, Francesc, diputat local de Torto-
sa, 4.

MANRESA, Miquel, mercader de Barcelona i 
conseller, 130, 134, 140, 154.

MÀNTUA, marquès de, 283.
MANUEL I, rei de Portugal, 284.
MARC, Jaume, inquisidor de la Cort General, 

32, 37.
MARC, Jaume, cavaller, 156.
MARC, Jaume, senyor del castell de l’Aram-

prunyà, 196, 197.
MARC, Pere, notari, 2, 11, 14, 15, 38.
MARC, Rafael, diputat local de Castelló d’Em-

púries, 448.
MARCET, Francesc, porter del General, 458.
Maresme, 183, 217, 285.
MARGALL, Pere, 1.
MARGARIDA, muller de Gabriel Oliba, 153.
MARGARIDA, muller de Narcís Riera, 296.
MARGARIDA DE PRADES, reina d’Aragó, 

16.
MARGARIT, Bernat, cavaller i veguer de Bar-

celona, 80, 88, 162, 204, 205.
MARGARIT, Bernat, bisbe de Catània i abat 

de Sant Pere de Rodes, 229.
MARGARIT, Jeroni, donzell, oïdor de comp-

tes, escrivà dels oïdors i racional del Gene-
ral, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 
361, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 380, 
387, 393, 394, 399, 404.

MARGARIT, Joan, bisbe de Girona, 202, 204, 
205, 246.

MARGARIT, Joan, ardiaca major de Girona i 
diputat, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 
366, 367.

MARGARIT, Llàtzer de, majordom de l’em-
perador, 423.

MARGARIT, Lluís, cavaller, 231.
MARGARIT, Miquel, 227.
MÀRGENS, Baltasar de, mostassà de Barcelo-

na, 134.
MARIA DE CASTELLA, reina d’Aragó, 33, 

34, 35, 41, 146, 147.
MARIMON, Bernat de, ciutadà de Barcelona, 

159.
MARIMON, Bernat de, cònsol de catalans a 

Palerm, 381.
MARIMON, Ferrer de, prior de Meià i oïdor 

de comptes, 143, 146.
MARIMON, Francesc de, receptor del dret del 

safrà, 320, 321, 323, 324.
MARIMON, Joan de, ciutadà de Barcelona i 

conseller, 68, 81, 94, 104, 105, 113, 114, 
115, 129, 163, 164, 172, 179, 188.
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MARIMON, Joan Bernat de, ciutadà de Barce- 
lona, 204.

MARQUÈS, Mateu, diputat local de Tremp i 
Pallars, 64.

MARQUÈS, Miquel, mercader de Barcelona, 
209.

MARQUET, conseller de Barcelona, 456.
MARQUET, Francesc, ciutadà de Barcelona i 

conseller, 314.
MARQUET, Galceran, cònsol de catalans a 

Palerm, 381.
MARQUET, Joan, conseller de Barcelona, 76, 

113.
MARQUET, Pere, conseller de Barcelona, 39, 

55.
MARQUET, Ramon, ciutadà de Barcelona, 

conseller i oïdor de comptes, 147, 165, 
239, 240, 245, 246, 247, 248, 249, 293.

MARQUET SATRIA, Bernat, ciutadà de Bar-
celona, 142, 241.

MARQUILLES, Bernat, especier de Barcelona 
i conseller, 161, 163, 219.

MARQUILLES, Francesc, advocat del Gene-
ral, 118, 160.

Marsella (Provença), 30, 42, 229, 434.
MARTÍ, Antic, ciutadà de Barcelona i conse-

ller, 134.
MARTÍ, Antoni, guarda de les generalitats i 

bolla de la Seu d’Urgell, 85.
MARTÍ, Bartomeu, jurista de Barcelona i 

obrer, 381.
MARTÍ, Bartomeu, doctor del Reial Consell, 

385.
MARTÍ, Francesc (menor), escrivà de la casa 

de la ciutat, 177.
MARTÍ, Jaume, notari de Vic, 450.
MARTÍ, Joan, porter del General, 56, 57, 59, 

61, 67, 68, 69, 71, 76, 78, 83, 84, 87, 88, 
89, 90, 92, 96, 98, 99, 104, 107, 109, 114, 
120, 122, 126, 161, 163.

MARTÍ V, papa, 22.
MARTÍ L’HUMÀ, rei d’Aragó, 152, 202.
MARTINA, Guillem, 3.
MARTÍNEZ, Miquel, capellà de la capella re-

ial, 161.
MARTOR, Joan, guarda del General, 370, 

371, 377.
Martorell (Baix Llobregat), 53, 88, 127, 136, 

137, 138, 139, 142, 143, 154, 181, 183, 
197, 216, 243, 323, 352, 373, 387, 388, 
451, 452.

MARTORELL, Bernat, pintor i banderer del 
General, 79.

MARTORELL, Francesc, secretari reial, 63.
MAS, cotoner de Barcelona i conseller, 286.
MAS, Bartomeu, mestre major de les obres del 

General, 248.
MAS, Francesc, 104.
MAS, Jaume, notari de Barcelona i conseller, 

261.

MAS, Joan, credencer de la taula de la bolla de 
Barcelona, 413.

MAS, Pau, advocat del General, 356.
MAS, Pere, collidor dels drets de les entrades i 

eixides, 195, 221.
MASCARÓ, Francesc, llibreter de Barcelona, 

78.
MASDOVELLES, Guillem de, oïdor de comp-

tes, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36.
MASNOU, Joan Pau, calderer del General, 77.
MASONS, Antoni, guarda de la bolla de Sant 

Celoni, 364.
MASONS, Pere Andreu, guarda de la bolla de 

Sant Celoni, 364.
MASSAGUER, Pau, escrivà del General, 67, 

69, 71, 77, 79, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 108, 
109, 119, 122, 126, 128.

Massalquivir (Andalucia), 313, 321.
MASSANET, mossèn, ciutadà de Barcelona, 

254.
MASSANET, Bartomeu Agustí de, batlle de 

Barcelona, 132.
MASSANET, Guillem, notari i escrivà de la di-

putació local d’Urgell, 88.
MASSOT, Bartomeu, especier de Barcelona, 

179.
Mataró (Maresme), 36, 96, 104, 106, 185, 

203, 204, 251, 277, 278, 300, 317, 337, 
338, 339, 356, 361, 399.

MATARÓ, Galceran de, regent els comptes del 
General, 3, 29, 30, 31, 32, 36, 39, 40, 47, 
48, 52, 76.

MATELLA, Francesc, notari de Barcelona i 
conseller, 125, 154.

MATES, Joan, 177, 178, 182, 183.
MATES, Melcior, mercader de Barcelona i 

conseller, 108, 123, 150, 161, 162, 178, 
205.

MATEU, Antic, notari de Barcelona i conse-
ller, 266.

MATEU, Gisbert, collidor de les generalitats 
de Lleida, 92.

MATEU, Gisbert, ciutadà de Lleida i diputat, 
348, 349, 350, 351, 354, 355, 356, 357, 
358.

MATEU, Joan, notari, síndic i conseller de 
Barcelona, 206.

MATEU, Pere, especier de Barcelona, 158, 
185.

MAÜLL, Bernat, mercader de Barcelona i con-
seller, 266.

MECA, Galceran, donzell i oïdor de comptes, 
406, 407, 409, 412, 413, 414, 416, 417, 
418, 419, 420.

MECA, Lluís, donzell i oïdor de comptes, 298, 
299, 300, 301, 302, 305.

MECA, Martí Joan de, cavaller i diputat, 235, 
237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 
261.
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Mèdicis, cardenal de, 331.
MÈDICIS, els, 385.
MEDINACELI, duc de, 241.
MEDIONA, Nicolau de, notari de Barcelona, 

163.
MEJÍA, Nuño, 63.
MELFA, duc de, 228, 229.
MELFI, príncep de, 454, 455.
MENA, Juan de, poeta castellà, 426, 427.
Mendoza, cardenal de, 217, 241.
MENDOZA, Diego de, lloctinent general de 

Catalunya, 354, 355.
MENDOZA, el «Prastanero», capità, 175, 

176.
MENDOZA, casa de, 241.
Menorca, 150, 173, 177, 203, 240.
MENSA, Bartomeu, escrivà del General, 401.
MENSA, Joan, diputat local de Tarragona, 

389.
MENSA, Onofre, botiguer de Tarragona, 389.
MENSA, Pere, diputat local de Tarragona, 447.
Mequinensa (Baix Cinca), 219, 220; baronia 

de, 224.
MERCADER, ardiaca, 225.
MERCER, Francesc, porter del General, 460.
MERCER, Joan, 245.
MERLÈS, Bernat Joan de, algutzir ordinari, 

290.
MERLÈS, Bernat Joan de, conseller de Barce-

lona, 352.
MERLÈS, Francesc de, algutzir reial, 370, 

435, 437, 457.
MERLÍ, Andreu, barber de Barcelona i conse-

ller, 193.
MERMANY, Jaume, collidor de les generali-

tats de la platja de Barcelona, 185, 195.
Mesina, prior de, 151, 397.
MESTRE, Joan, notari i escrivà de la diputació 

local d’ Urgell, 88.
MESTRE, Joan, guarda de les entrades i eixi-

des de Barcelona, 214, 230.
MESTRE, Pere, 151.
METGE, Pere, conseller de Barcelona, 113.
MICO, Joan, provincial de l’orde dels Predica-

dors, 444.
Milà (Itàlia), 64, 65, 225, 295, 329.
MILÀ, duc de, 49, 148, 225, 246, 282, 295, 

321, 402.
MILÀ, Francesc de, canonge de Barcelona i  

oïdor de comptes, 298, 299, 300, 301, 302.
Millars, 6, 83.
MILLARS, sastre de Barcelona, 159.
MIQUEL, príncep d’Aragó, de Castella i de 

Portugal, 292.
MIQUEL, Antic, regent els comptes del Gene-

ral, 410, 415.
MIQUEL, Benet, canonge de Barcelona i oï-

dor de comptes, 349, 353, 355.
MIQUEL, Bernat, ciutadà de Barcelona, con-

seller i cònsol de Llotja, 134, 141, 142, 154.

MIQUEL, Dionís, ciutadà de Barcelona i con-
seller, 319.

MIQUEL, J̀aume, jurista, 281.
MIQUEL, Jaume, síndic del General, 364, 

366.
MIQUEL, Jaume Lluís, cavaller, senyor de Pa-

lau Sator, 254.
MIQUEL, Narcís, prior de Sant Pau del Camp, 

diputat i oïdor de comptes, 46, 49, 50, 53, 
111, 116.

MIQUEL, Pere, jurista, 123, 125.
MIR, Antoni, miraller de Barcelona i conseller, 

186.
MIR, Esteve, notari de Barcelona i obrer, 158, 

170.
MIR, Lluís, notari de Barcelona i conseller, 

319.
MIR, Pasqual, correu de peu, 419.
MIR, Pere, monjo franciscà, 379, 392, 397.
MIRALLES, Joan, arquebisbe de Tessalònica, 

444.
MIRALLES, Joan, arquebisbe de Gràcia, 

379, 397, 402, 410, 428, 430, 441, 454, 
458.

MIRAMBAU, Joan de, napolità, 137.
MIRANDA, comte de, 431.
MIRAVALLS, Lluís de, sobreguarda dels drets 

del General, 106, 119.
MIRÓ, Benet, obrer de Barcelona, 456.
MIRÓ, Gabriel, mercader de Barcelona i con-

seller, 158, 163, 183.
MIRÓ, Gabriel, metge, 391.
MIRÓ, Pere, diputat local de Perpinyà, 375.
MITJÀ, Esteve, sobrecollidor de la col·lecta de 

llevant, 410, 412, 415, 416, 418, 419, 427, 
431.

MITJANS, Antoni, advocat del General, 201, 
294.

MITJAVILA, Hug de, advocat del General, 
265, 266, 301.

MITJAVILA, Joan Benet de, ciutadà de Barce-
lona, 140.

MODICA, comte de, 90, 157, 162, 165, 185, 
202; comtessa de, 142, 201.

MODOLELL, Joan, notari, 308.
Moià (Bages), 413; vegueria de, 404.
MOIÀ, Nadal, barber de Barcelona, 190.
MOIXÓ, Joan Lluís, escrivà major de la gover-

nació de Catalunya, 457.
MOLGOSA, Gregori, advocat del General, 

143.
MOLINER, Joan, comanador de Susterris i oï-

dor de comptes, 385, 386.
MOLINS, Antoni, 1.
Molins de Rei (Baix Llobregat), 22, 99, 100, 

131, 147, 149, 155, 160, 162, 180, 243, 
315, 420, 440.

MOLÓN, Pedro, diputat d’Aragó, 364.
MONCAYO, Juan de, noble i governador d’A-

ragó, 63, 70, 115.
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MONCAYO, Sancho de, noble aragonès, 63.
Mondoñedo, bisbe de, 425.
MONER, Bartomeu, argenter de Barcelona, 

210.
MONGE, en, 13.
Monistrol de Calders (Bages), 87, 89, 193.
MONTAGUT, Marc de, donzell i oïdor de 

comptes, 112, 113, 116.
MONTAGUT, Lluís de, noble valencià, 63.
MONTAGUT, Pere de, noble valencià, 63.
MONTANER, Francesc, doctor del Reial 

Consell, 400.
MONTANER, Mateu, credencer de la bolla de 

Barcelona, 404, 406.
MONTANER, Rafael, diputat local de Cerve-

ra, 389.
MONTANYANS, Antoni Guillem de, cavaller 

i canceller, 147, 150, 157.
MONTARGULL, Jaume de, donzell, 114.
Montblanc (Conca de Barberà), 13, 14, 16, 

18, 21, 32, 34, 35, 36, 37, 49, 50, 52, 53, 
55, 59, 61, 62, 64, 65, 76, 81, 82, 90, 103, 
127, 148, 152, 264, 265, 299, 300, 313, 
317, 370, 376, 388, 434, 447; vegueria de, 
76, 126.

MONTBRÚ, Joan, 150.
MONTBUI, Francesc de, noble sard, 63.
MONTBUI, Francí de, gentilhome, 250.
MONTBUI, Joan de, 109, 165.
MONTBUI DE TAGAMANENT, Francí de, 

cavaller, 250.
Montcada (Vallès Occidental), 96, 251, 374, 

380; prior de, 211, 213.
MONTCADA, Guillem Ramon de, noble, 

115.
MONTCADA, Guillem Ramon de, prior de 

Tortosa i diputat, 210.
MONTCADA, Joan de, senyor de la baronia 

d’Aitona i diputat, 296, 298, 299, 300, 
301, 302, 305.

MONTCADA, Mateu de, senyor de la baronia 
d’Aitona i diputat, 165, 223, 224, 225, 
227, 230, 231, 232, 233, 234, 253.

MONTCADA, Ot de, 253.
Montclar (Urgell), 300, 302.
MONTELEÓN, comte de, 380.
MONTERDA, Antoni, prevere beneficiat i oï-

dor de comptes, 245, 247, 248.
Montesa, mestre de, 155, 158, 172, 191, 225, 

229.
Montfalcó (Urgell), 298, 299, 300.
MONTFORT, Jaume, drassaner del General, 

270.
MONTGAI, Francesc, diputat local de Lleida, 

370.
Montgat (Maresme), 151.
MONTILS, Joan, teixidor de Barcelona i con-

seller, 266.
MONTJU IC, Miquel de, conseller de Barce-

lona, 44, 57, 94.

MONTMANY, Berenguer, ciutadà de Barce-
lona i conseller, 307, 309, 335, 352.

MONTMANY, Gaspar, mercader de Barcelo-
na, cònsol de Llotja i conseller, 150, 155, 
216.

Montmeló (Vallès Oriental), 204, 253.
Montnegre (Vallès Oriental), castell de, 254.
Montornès (Cervera), castell de, 47, 106, 250, 

251.
MONTORNÈS, Jeroni de, donzell i conseller 

de Barcelona, 443.
MONTORNÈS, Joan, receptor d’ entrades i 

eixides de Tortosa, 127.
MONTORNÈS, Joan, diputat local de Torto-

sa, 372.
Montpalau (Santa Coloma de Gramenet), tor-

re d’en, 205.
MONTPALAU, en, 205.
MONTPALAU, Berenguer de, cavaller i dipu-

tat, 118, 119, 122, 126.
MONTPALAU, Bernat de, donzell, 5, 6.
MONTPALAU, àlias Samasó, Guillem de, 

donzell i oïdor de comptes, 143, 146, 148, 
149, 150, 151, 155, 156, 157, 162.

Montpeller (Llenguadoc), 109, 110, 260.
Mont-real, arquebisbe de, 347.
MONT-RODON, Bernat de, cavaller i dipu-

tat, 368, 369, 379, 380, 382.
MONT-RODON, Bernat (jove), 382.
MONT-RODON, Perot de, donzell i diputat, 

398, 403, 404, 405, 406.
MONT-ROS, Lluís de, cavaller i oïdor de 

comptes, 253, 254, 255, 256 257, 258, 
259, 260.

Montserrat (Baix Llobregat), castell de, 208.
MONTSERRAT, Andreu, uixer del duc de 

Calàbria, 201.
Montsó (Llitera), 64, 65, 118, 325, 328, 329, 

330, 392, 393, 394, 427, 428, 432, 433, 
434, 435, 436, 437, 439, 441, 451, 452, 
453; comanador de, 173.

Montsó (Castella), 355.
Montsoriu (La Selva), castell de, 177.
MONTSORIU, fra, cavaller de l’orde de Mon-

tesa, 63.
MONTSUAR, Manuel de, degà de Lleida i di-

putat, 165, 167, 171, 172, 173, 175.
MOR, Ferrer del, guarda de les entrades i eixi-

des d’Almenar, 102.
MÓRA, Joan, collidor de les generalitats de la 

taula de Barcelona, 169, 171, 187, 195.
MÓRA, Pere, 176.
MÓRA, Ramon, notari de Barcelona i conse-

ller, 130, 139, 141, 154.
Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre), 50.
MORAGUES, Francesc, conestable, 1.
MORANDELL, Onofre, barber de Barcelona, 

154.
MORELL, Jaume, guarda de la bolla de Barce-

lona, 181.
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Morella (Castelló), castell de, 159, 160, 170.
MORERA, Bernat, porter del General, 287, 

288, 289, 290, 296, 299, 300, 301, 302, 
303, 307, 308, 315, 316, 318, 319.

MORERA, Pere, escrivà de la diputació local 
de Perpinyà, 84.

MORET, Berenguer, llevador de les lleudes de 
Cadaqués, 98.

MOYA, marquesa de, 242, 257.
MUDARRA, mossèn, 220, 221.
MUNTADA, Gaspar, collidor de la bolla 

d’Agramunt, 73, 74.
MUR, Acart de, capità de l’estol de Sardenya, 

3, 4.
MUR, Dalmau de, arquebisbe de Tarragona, 

39.
MUR, Lluís de, 235.
MUR, Ramon de, 44.
MUR, Rodrigo de, noble aragonès, 63.
MUR, Simó de, 5.
MURA, Antoni de, regent els comptes del Ge-

neral, 114, 118, 140, 142, 176.

N

NADAL, Bartomeu, guarda del portal de Sant 
Daniel, 123.

NADAL, Joan, 13.
NADAL, Marc, 318.
Nàpols (Itàlia), 35, 38, 39, 40, 41, 42, 69, 70, 

71, 78, 89, 94, 96, 109, 112, 113, 115, 
116, 120, 123, 124, 126, 130, 137, 142, 
146, 156, 203, 225, 227, 228, 229, 236, 
240, 246, 255, 271, 280, 282, 283, 284, 
286, 288, 303, 307, 308, 309, 316, 318, 
329, 394, 414, 454; virrei de, 373, 374, 
385.

Narbona (Llenguadoc), 307; arquebisbe de, 
88.

NARBONA, vescomte de, 3.
NAVA, Álvaro de, patró de galera, 185, 234.
NAVA, Gonzalo de, 96, 151.
NAVA, Gutiérrez de, 63.
Navarra, 62, 64, 65, 69, 91, 92, 124, 125, 

129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 139, 
141, 153, 155, 156, 157, 158, 164, 167, 
168, 192, 222, 227, 245, 283, 358; cones-
table de, 191; prior de, 157, 165, 182.

NAVARRO, Jaume, ciutadà de Lleida, 39.
NAVARRO, Joan, ardiaca d’ Urgell i oïdor de 

comptes, 249, 250, 253, 254, 255, 256, 
259.

NAVARRO, Joan, escrivà del General, 264, 
276, 280, 282.

NAVARRO, Pedro, capità del rei, 324, 325.
NAVEL, Bartomeu de, mercader, drassaner i 

adjunt del regent els comptes del General, 
40, 52, 61, 64, 72.

NAVEL, Dalmau de, 206.

NAVEL, Eloi de, executor dels deutes i drassa-
ner del General, 72, 73, 83, 118, 119, 122, 
136, 139.

NAVEL, Joan de, regent els comptes del Gene-
ral, 71, 72, 73, 74, 76, 84, 93, 95, 96, 99.

NAVÉS, Joan, diputat local de Manresa, 388.
NAXAUT, comte de, 435.
NEGRELL, Joan, d’Hostalric, 361.
Negrepont (Grècia), illa de, 198, 199.
Niça (Provença), 387.
NICOLAU V, papa, 103, 116, 125.
NOGUER, Joan, diputat local de Perpinyà, 

458.
NOLA, comte de, 69.
Nou (Nàpols), castell del, 142, 143, 284.
NOVES, sabater de Manresa, 404.
NOVES, Bernat, notari i escrivà major del Ge-

neral, 69, 73, 75, 76, 79, 80, 82, 83, 84, 87, 
90, 96, 105, 107, 108, 121, 122, 127, 149.

NOY, Charles de la,virrei de Nàpols, 373, 374.

O

OCA, Pere, 63.
Olesa de Montserrat (Baix Llobregat), 87, 89, 

90.
Oliana (Alt Urgell), 106.
OLIBA, Gabriel, il·luminador del General, 

153.
OLIBA, Joan, mercader de Barcelona i conse-

ller, 109, 206.
OLIBA, Joan, advocat del General, 268, 275, 

276, 279, 280, 281, 285, 303.
OLINA, n’, 104.
OLITE, Martín de, 163.
OLIVELLA, Antoni, guarda de les entrades i 

eixides, 411.
OLIVELLA, Joan d’, sobreguarda dels drets 

del General, 139, 189, 195.
OLIVER, Bernat, mercader de Barcelona i 

conseller, 170.
OLIVER, Francesc, diputat, 189, 199, 202, 

203, 207.
OLIVER, Francesc, prior de Tortosa i diputat, 

405, 407, 408, 411, 414, 416, 417, 418.
OLIVER, Francí, ciutadà de Barcelona i conse-

ller, 390.
OLIVER, Galceran, donzell, 304.
OLIVER, Guillem, ciutadà de Barcelona i con-

seller, 2, 4, 6, 44.
OLIVER, Guillem, ciutadà de Barcelona i con-

seller, 200, 201, 298.
OLIVER, Joan, oïdor de comptes, 460.
OLIVER, Miquel, 429.
OLIVER, Monic, ciutadà de Barcelona, 9.
OLIVER, Nicolau, guarda de les generalitats 

de Sant Feliu de Guíxols, 81, 124.
OLIVER, Pere, conseller de Barcelona, 94.
OLIVERES, Joanot, 429.
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OLIVERES, Miquel, doctor del Reial Consell, 
332, 341, 345, 346, 354.

OLIVET, barber de Caldes de Montbui, 138.
OLIVO, Joan, oïdor de comptes, 210, 240.
OLLER, Gabriel, apotecari, 323, 324.
OLLER, Guerau, 388.
OLLERS, Romeu, advocat del General, 343, 

344, 347, 354, 356, 357.
OLOMAR, patró de nau, 27.
Olot (Garrotxa), 55, 58, 64, 383, 436.
OLUI, Mateu d’ en, bombarder del General, 

158.
OLZINA, Antoni, 63.
OLZINA, Joan, secretari reial, 63, 71.
OLZINA, Pere, v. ALZINA, Pere.
OMEDES, Gabriel, mostassà del General, 125.
OMS, Berenguer d’, 3.
OMS, Guillem d’, oïdor de comptes, 268.
OMS, Miquel d’, donzell i diputat, 276, 278, 

279, 280, 282, 283, 284, 287, 288.
OMS, Rafael, de Terrassa, 413.
ONOFRE, Pere, advocat de la Reial Audiència, 

375.
Orà (Algèria), 321.
Orcau (Pallars Jussà), conca d’, 89.
ORDÀS, Martí d’, conestable, 1.
Organyà (Alt Urgell), 62, 389.
ORIOLA, Joan d’, 199.
ORÍS, Francesc Joan d’, donzell i diputat, 405, 

407, 411, 412, 416, 417.
ORISTANY, marquès d’, 114.
ORLEANS, duc d’, 291.
ORNÓS, Jordi, bisbe de Vic, 40.
ORNÓS, Ponç, jutge de cort, 285.
OROMIR, Francesc, de Sabadell, 413.
ORRIOLS, Gabriel, de Caldes de Montbui, 

375, 376.
ORRIOLS, Joan, guarda del General, 359, 

412.
ORRIS, Pere d’, guarda del pas de Puigbala-

dor, 70.
ORRIT, Vicenç, jurista, diputat, advocat del 

General, doctor del Reial Consell i assessor 
de la governació de Catalunya, 289, 290, 
291, 292, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 
301, 302, 340, 353, 354, 372, 375.

ORTAFÀ, Berenguer d’, lloctinent de gover-
nador de Catalunya, 126.

ORTALS, Francesc d’, jurista, 51.
ORTIGUES, Galceran, batlle de Barcelona i 

conseller, 160, 188.
Osca, 4; bisbe d’, 162, 163, 168.
Osona, 182, 186, 192, 193.
Otranto (Itàlia), 242.
Oviedo (Astúries), 345.
OVIEDO, Joan d’, 63.

P

Padul (Granada), 295.
PAGÈS, Galdric, cavaller, 250.
PAGÈS, Joan, vice-canceller de Catalunya, 

121, 220, 249.
PAGÈS, Pere, sobreguarda dels drets del Ge-

neral, 69, 84, 96, 97, 99, 106, 107, 111, 
113, 114, 115, 137, 139.

PALA, Joan, regent els comptes del General, 
415.

Palafolls (Maresme), 204.
Palafrugell (Baix Empordà), 85.
Palamós (Baix Empordà), 113, 185, 186, 204, 

255, 328, 357, 381, 398, 411, 449.
PALAMÓS, comtessa de, 364.
PALATSÍ, Bernat, conestable, 1, 2.
PALAU, Berenguer, argenter de Barcelona i 

conseller, 261.
Palau-sator (Baix Empordà), castell i lloc de, 

254.
Palau-saverdera (Alt Empordà), 2, 184; castell 

de, 1.
Palautordera (Vallès Oriental), 65.
Palerm (Itàlia), 381.
PALLARÈS, Francí, mercader de Barcelona, 

cònsol de Llotja i conseller, 155, 161, 162, 
170, 171.

PALLARÈS, Jaume, cavaller, 303.
PALLARÈS, Romeu, oïdor de comptes i escri-

và del racional del General, 3, 6, 14, 83.
Pallaresa, torre (Santa Coloma de Gramenet), 

418.
PALLAROLS, Joan, canonge i diputat local de 

la Seu d’ Urgell, 85.
Pallars, 30, 31, 33, 42, 57, 60, 63, 64, 78, 91, 

97, 106, 126, 127, 176, 229, 246, 249, 250, 
252, 253, 324, 389, 434, 448; comtat de, 64.

PALLARS, comte de, 39, 106, 162, 168, 171, 
172, 173, 175, 176, 177, 182, 183, 186, 
200, 201, 205, 206, 208, 209, 210, 224, 
246, 252, 307.

PALLARS, Arnau de, bisbe d’ Urgell i patriar-
ca d’ Alexandria, 151.

PALLARS, Hug Roger de, comte de Pallars i 
diputat, 181, 182, 200, 206.

PALLARS, Jaume de, 63.
Pallejà (Baix Llobregat), 42, 49.
PALOL, Francesc de, diputat local de Girona, 

388.
PALOMAR, Joan de, canonge de Girona i oï-

dor de comptes, 48, 49, 53, 54.
PALOMERES, Esteve, ajudant del regent els 

comptes, 355, 356, 380, 393, 394, 404.
PALOMERES, Francesc, ajudant del regent 

els comptes, 267, 292, 308, 310, 311.
PALOU, Bartomeu, bombarder del General, 158.
PALOU, Guerau de, cavaller i diputat, 6.
PALOU, Huguet de, 206.
PALOU, Joan de, 129, 165.
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PALOU, Marquet de, conseller de Barcelona, 4.
PALOU, Pere de, canonge de Barcelona i dipu-

tat, 9, 66, 67.
PANDON, Juan del, noble castellà, 63.
PANDONE, Francesc, italià, 62.
Panissars, coll de, 173.
PAONELL, Bernat, ferrer del General, 140.
PAONELL, Eloi, ferrer del General, 140.
PAPERA, el, corsari florentí, 210.
Papiol (Baix Llobregat), castell del, 106.
PARAIRE, Antoni, diputat local de Puigcerdà, 

391.
Pardó, abat del, 364.
PARDO, fra, cavaller de Sant Joan, 63.
PARDO, fra, cavaller de l’orde de Montesa, 63.
PARDO, Lluís, 63.
PARENT, Joan, diputat local de Tortosa, 388.
París, prebost de, 97.
PAROSSO, corsari florentí, 123.
PASQUAL, Antoni, diputat local de Puig-

cerdà, 412.
PASQUAL, Joan, advocat del General, 328, 

329, 330, 331.
PASQUAL, Joan, degà de la Seu d’ Urgell i di-

putat, 447, 454, 455, 457, 458, 459.
PASQUAL, Pere, misser, 57.
PASSA, Miquel, escrivà del General, 77, 82, 

83, 84, 85.
PASTALLER, pagès de Sarrià, 208.
PASTELL, Macià, 327.
PASTOR, Arnau Guillem, cavaller i regent la 

vegueria de Barcelona, 118, 135, 138, 146, 
165.

PASTOR, Miquel Joan, advocat del General i 
doctor del Reial Consell, 329, 331, 400, 
401.

PASTOR, Pere, diputat local de Perpinyà, 448.
PASTOR, Tomàs, guarda de la bolla de Tor-

tosa, 79.
Pati, bisbe de, 441.
PAU II, papa, 182, 203.
PAU III, papa, 454, 455.
Pedralba (els Serrans), 281, 283.
PEDRISSA, Vicenç, jurista i advocat del Gene-

ral, 1, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 18, 31, 34.
PEDROLO, Bernat, guarda de la bolla de Tor-

tosa, 79.
PEGUERA, Andreu de, 165, 191.
PEGUERA, Joan de, 63.
PEGUERA, Pere Miquel de, donzell i diputat, 

198.
Peira, la (Perpinyà), pas de la, 95.
PEIRÓ, canonge de Barcelona, 207.
PEIRÓ, Gaspar, canonge i oïdor de comptes, 

260, 262, 264, 265, 267.
PEIRÓ, Jeroni, guarda dels drets del General, 

290, 292, 307, 311.
PELEGRÍ, Antoni, baster de Barcelona i con-

seller, 134, 135, 136, 173.
PELEGRÍ, Jaume, vice-canceller, 63.

PELLISSER, Joan, síndic de Vilafranca del Pe-
nedès, 175, 197.

Penedès, 36, 192.
Peníscola (Baix Maestrat), castell de, 40.
PENYA, Joan de la, 63.
PER, Antoni, guarda del General, 308.
Peralada (Alt Empordà), 82, 86, 96, 207, 218.
PERALLER, Francí, fuster de Barcelona i con-

seller, 256.
PERALLER, Joan, fuster de Barcelona i conse-

ller, 216.
PERALTA, Joan de, abat de Montserrat i dipu-

tat, 268.
PERAMON, mossèn, 310.
PERARNAU, Francí de, botiguer de Barcelo-

na i conseller, 130, 132.
PERATALLADA, Bartomeu, guarda de les ge-

neralitats de Tortosa, 79.
PERE, aragonès, 197.
PERE, Bonanat, jurista i advocat del General, 

8, 11, 13, 14, 16, 22, 30, 34, 45.
PERE, Gabriel, 96.
PERE, Gabriel, diputat local de Montblanc, 

388.
PERE, Guillem, burgès de Perpinyà i oïdor de 

comptes, 276, 278, 280, 281, 282, 283, 
284, 285, 286, 287, 288.

PERE, Martí, de Girona, 161.
PERE, Miquel, escrivà de la diputació local de 

Girona, 99.
PERE, Miquel, cavaller, 191.
PERE IV DE PORTUGAL, rei proclamat 

d’Aragó, 178, 179, 182, 183, 184, 185, 
187, 188.

PERE JOAN, guarda del convent dels francis-
cans de Barcelona, 305.

PEREJORDÀ, Ramon de, diputat local de 
Tortosa, 448.

PERELLADA, Pere, sobrecollidor dels drets 
del General, 294, 315, 316.

PERELLER, Guillem, 8, 9.
PERELLÓ, Pere, escrivà del General, 128, 

141, 142, 156, 161, 162, 163, 164, 169, 
174.

PERELLÓS, vescomte de, 18, 20, 23.
PERELLÓS, Lluís de, 6.
PERELLÓS, Ponç de, 5, 6, 20.
PERELLÓS, Ramon de, vescomte de Perellós i 

de Roda i diputat, 3, 5, 18.
PERERA, Pere, escrivà major del General, 

406, 416.
PERE-RAMON, Joan, guarda de Perpinyà, 85.
PERE-ROSSA, Francesc de, porter del Gene-

ral, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 
16, 18, 35, 44.

PERETA, Berenguer, escrivà de la diputació 
local de Perpinyà, 84.

PÉREZ DE PERALTA, 65.
PERICOLES, Francesc, burgès de Perpinyà, 

163.



491

PERIS, Miquel, canonge de Lleida, 163.
PERNAYS, mossèn de, 209.
Perpinyà (Rosselló), 2, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 24, 

26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 44, 45, 46, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 
61, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 
84, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 
99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 
109, 111, 112, 114, 123, 126, 127, 129, 
130, 131, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 
156, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 
171, 172, 174, 175, 177, 211, 212, 213, 
214, 215, 217, 226, 245, 268, 274, 275, 
280, 281, 282, 283, 284, 287, 288, 289, 
293. 303, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 
312, 315, 316, 319, 337, 341, 342, 347, 
348, 349, 350, 353, 354, 365, 375, 410, 
432, 433, 434, 437, 439, 440, 442, 445, 
446, 447, 448, 452, 453, 455, 458, 459, 
460.

PERTEGÀS, Jaume, 131.
PERVES I DE PONTS, Ferrer de, donzell i di-

putat, 385, 387, 390, 394, 395.
PI, Francesc, notari, 109, 110.
Picalquers (Barcelonès), 336, 337.
PICCOLOMINI, Eneas, bisbe de Siena i car-

denal, 146.
Piera (Anoia), 108, 180, 184, 190, 197, 202.
PIMENTEL, Beatriz de, 250, 259, 263.
Pineda de Mar (Maresme), 361.
PINÓS, Bernat Galceran de, vescomte d’Illa i 

de Canet i diputat, 57, 95.
PINÓS, Francesc de, 158, 163.
PINÓS, Galceran Galceran de, vescomte d’Illa 

i de Canet i diputat, 102, 105, 107.
PINÓS, Ramon Galceran de, vescomte d’Illa i 

de Canet i diputat, 61, 62, 63, 65, 66, 67.
PINTOR, Joan, ardiaca major de Barcelona, 

157.
PINYANA, Guillem, guarda de la bolla de Bar-

celona, 412.
PINYOL, Bernat, oïdor de comptes, 54.
PIQUER, Antoni, doctor del Reial Consell, 

438, 461.
PIQUER, Jaume, batlle d’Organyà i regent els 

comptes del General, 404, 410.
PIQUER, Joan, prior d’Organyà i oïdor de 

comptes, 387, 389, 391, 394, 396, 399, 
400, 402, 404, 406.

Pisa (Itàlia), 286, 402; comtat de, 105.
PIUS II, papa, 146, 171, 182.
PLA, Antoni Arnau, advocat del General, 324, 

328.
PLA, Nicolau, patró de nau, 188.
PLANELLA, canonge i capità de Manresa, 

208.
PLANELLA, Pere de, donzell, 195, 208.
PLANELLA, Ramon de, donzell i algutzir re-

ial, 208.
PLANES, Francesc, 296.

PLANS, Antoni, guarda de les generalitats de 
Vilanova i la Geltrú, 81.

PLEGAMANS, Pere de, conestable, 1.
Pobla, 234.
Pobla de Claramunt, (Anoia), 247.
POBLE, Jaume, porter del General, 266, 269, 

270, 271, 274.
POC, Berenguer, collidor de la bolla de Barce-

lona, 79.
POL, mossèn, 435.
POL, Antoni, diputat local de Castelló d’Em-

púries, 370.
POL, Antoni, obrer de Barcelona, 452.
POL, Arnau, ciutadà de Barcelona, 209.
POL, Miquel Joan, ciutadà de Barcelona i con-

seller, 413.
POL, Pere Arnau, conseller de Barcelona, 66.
POLLERS, cotoner de Barcelona i conseller, 

408.
POLO, fra Bartomeu, ermità, 180.
PONÇ, Esteve, ajudant del regent els comptes, 

193, 196, 280.
PONÇ, Esteve, notari de Barcelona i conseller, 

324, 338.
PONÇ, Esteve, ajudant del regent els comptes, 

377.
PONÇ, Joan, virater del General, 140.
PONÇ, Joan, guarda de la bolla de Barcelona, 

410.
PONÇ, Joan Ramon, 205.
PONÇ, Martí Pere, jurista i oïdor de comptes, 

235, 237, 238, 240, 244.
PONÇ, Pere, paraire de Barcelona i conseller, 

250.
PONÇ, Salvador, guarda de la platja de Barce-

lona, 61.
PONÇ, Salvador, jurista i diputat local d’ Ur-

gell, 88, 89.
PONÇ, Sebastià, receptor de la bolla de Barce-

lona, 110, 113.
Ponça (Itàlia), illa de, 62.
PONÇGEM, Bernat, mercader de Barcelona i 

conseller, 210, 230.
PONÇGEM, Guillem, mercader de Barcelona 

i cònsol de Llotja, 162, 293.
PONT, marquès del, 202.
PONT, Gabriel, corredor del General, 172.
PONTÓS, Lluís de, donzell, 96.
Ponts (Noguera), 255.
PORCELLOLES, Ramon, guarda de la bolla 

de Barcelona, 65.
Porcuna (Jaén), 263.
PORRASSA, Pere, mercader de Barcelona i 

conseller, 408.
PORT, Tomàs, 319.
PORTA, Ponc, advocat del General, 56, 58.
PORTA, Simeó, receptor del dret del safrà, 

456, 458.
Porto, bisbe de, 431.
Portopí (Mallorca), 4.
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Portugal, 54, 97, 177, 178, 179, 183, 185, 
220, 242, 268, 271, 274, 284, 291, 292, 
380, 387, 398.

PORTUGAL, Dionís de, noble, 205.
PORTUGAL, Frederic de, bisbe de Sigüenza, 

lloctinent general i arquebisbe de Barcelo-
na, 373, 374, 375, 376, 383, 394, 399, 
401, 402, 403, 407, 408, 420, 436, 444, 
447, 448, 452, 454, 455, 457.

PORTUGAL, Guiomar de, comtessa d’Empú-
ries i duquessa de Sogorb, 259, 261, 263, 
268.

PORTUGAL, Pere de, cosí germà del rei ho-
mònim, 184.

POU, Lluís, defenedor del General, 285.
POU, Onofre, defenedor del General, 283, 

285.
POU, Perot, cavaller i diputat, 348, 349, 350, 

351, 352, 353, 356.
Prades (Baix Camp), 127, 376; comtat de, 50, 

246.
PRADES, comte de, 76, 112, 115, 127, 129, 

155, 156, 157, 160, 161, 162, 164, 165, 
169, 172, 184, 185, 191, 200, 209, 214, 
218, 219, 220, 221, 229, 234, 241, 251, 
252, 255, 256.

PRADES, Joan de, canonge de Tortosa i oïdor 
de comptes, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 18, 80.

PRADES, Simó de, 14.
Prat de Llobregat, el (Baix Llobregat), 208.
PRATNARBONÈS, Galceran de, ciutadà de 

Barcelona i conseller, 152, 154.
PRATS, Joan, porter del General, 3, 5, 6, 21, 

22, 33, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 
55, 62, 66, 73, 74, 81, 85, 87, 91, 114.

Prats de Rei (Anoia), 185, 211.
PREIXANA, Pere de, mercader de Barcelona i 

conseller, 125, 154.
Premià (Maresme), 393, 400, 414.
PRIMA, en, 22.
Provença, 30, 99, 197, 199, 205, 209, 210, 

211, 226, 229, 244; comte de, 89, 149.
PROVENÇAL, Guillem, 232.
Pròxida, illa de, 63.
PUIG, Esteve, jutge de cort, 451.
PUIG, fra Lluís, cavaller de l’orde de Montesa, 

63.
PUIG, Gabriel, síndic de Manresa, 163.
PUIG, Joan Lluís, diputat local de Vilafranca 

de Conflent, 370.
Puigbalador (Cerdanya), pas de, 70.
Puigcerdà (Cerdanya), 2, 3, 10, 11, 12, 14, 63, 

68, 69, 70, 126, 276, 278, 282, 287, 288, 
289, 293, 332, 366, 372, 376, 391, 412, 
448, 454; vegueria de, 391.

PUIGCERVER, Carles de, donzell i oïdor de 
comptes, 385, 386, 387, 389, 392, 393, 
395, 398, 399, 401, 403, 404, 406, 434.

PUIGDANGOLES, Bernat de, porter del Ge-
neral, 21, 22, 33, 49, 51.

PUIG-DE-RODA, Antic, collidor de les entra-
des i eixides de Barcelona, 448, 450, 452, 
453.

PUIGMITJÀ, Bernat de, 3.
PUIGVENTÓS, Pere Ramon, collidor i guar-

da de la bolla de Vic, 409.
PUJADA, Antoni, ciutadà de Barcelona i con-

seller, 39, 47, 99, 158, 186.
PUJADA, Guillem, conseller de Barcelona,  

55.
PUJADA, Nicolau, ardiaca de Santa Maria del 

Mar i diputat, 127, 129, 135, 139, 143, 
159, 167.

PUJADA, Tomàs, conseller de Barcelona, 94.
PUJADES, Gaspar, ciutadà de Barcelona, 390.
PUJADES, Guillem, conservador del regne de 

Sicília, 240, 242.
PUJADES, Joan, executor dels deutes del Ge-

neral, 139, 142, 173, 175.
PUJADES, Joan, 429.
PUJADES, Pere, patró de nau, 115.
PUJADES, Tomàs, menor de dies, conseller de 

Barcelona, 121.
PUJALT, en, 5, 27.
PUJOL, Joan, notari, 7, 30, 32.
PUJOL, Joan, guarda del portal de Sant Dani-

el, 123.
PUJOL, Joan, credencer de la bolla de Barce-

lona, 411.

Q

QUERALT, Dalmau de, donzell, 157, 163.
QUERALT, Francesc, frare dominic, 168.
QUERALTÓ, Gili, de Santa Coloma de Que-

ralt, 410.
QUEROL, Pere, corredor del General, 100, 

172.
QUINTANA, Bartomeu, mercader de Barce-

lona i conseller, 200, 201, 203, 269.
QUINTANA, Francesc, regent la Reial Cance-

lleria, 405.
QUINTANA, Jaume Joan, procurador dels 

pobres de la Reial Audiència, 456.
QUINTANA, Joan, advocat del General, 438, 

445, 451, 452, 458.
QUINTANA, Narcís, sucrer de Barcelona i 

conseller, 130.
QUIRRA, comte de, 431.

R

RABASSER, Jordi, 76.
Rabòs d’Empordà (Alt Empordà), 212.
RABRÉS, Pere, collidor de les entrades i eixi-

des de Conques, 89.
RAFART, Rafael, receptor de la bolla de Barce-

lona, 127, 190, 281.
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RAFEL, Jaume, diputat local de Girona, 194.
RAHULL, Pere, guarda de les entrades i eixi-

des de Barcelona, 452, 453.
RAJADELL, Gaspar, ciutadà de Barcelona, 

181.
RAJADELL, Guillem de, oïdor de comptes, 8.
RAJADELL, Manuel de, 193.
RAJOLA, Jeroni, mercader de Barcelona i con-

seller, 219.
RAM, Francesc, collidor del dret del safrà, 313, 

314, 317, 319, 323, 324, 326, 327, 328, 
334, 335.

RAM, Joan, jurista, 335.
RAMIS, Francesc, ciutadà de Barcelona i dipu-

tat, 171, 223, 224, 225, 227, 231, 232, 
234.

RAMIS, Pere, escrivà major del General, 6, 7, 
8, 14, 15, 23, 24, 30, 42, 44, 47, 67, 69, 71.

RAMON, Antoni, llibreter del General, 60, 
77, 78.

RAMON, Pere, 370, 371.
RAMONET, Capdet, 207.
RASADOR, Joan, guarda de les entrades i eixi-

des de Barcelona, 409, 411.
RASADOR, Joan Pere, de Torroella de Mont-

grí i oïdor de comptes, 406, 407, 409, 410, 
411, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 
423.

RASET, Dalmau de, ardiaca major de Girona, 
64.

RASET, Guerau, secretari de l’ambaixador de 
Gènova, 385.

Ratisbona (Alemanya), 415, 417.
RAYÓ, Pere, escrivà del General, 186, 187, 

201, 203, 204, 210, 213.
REBOLLEDO, mossèn, 63.
REBOLLEDO, Ferran, 173, 191, 236, 242.
REGÀS, canonge de Barcelona, 157.
REGASSOL, Pere, canonge de Barcelona, 6.
REGENDORF, capità general del rei, 375.
REIG, Tomàs, mostassà de Barcelona, 152.
Reixac (Montcada), puig de, 251.
REIXAC, Lluís, guarda de la bolla de Barcelo-

na, 61, 62, 81, 93.
RELAT, Berenguer de, 206.
RELAT, Pere de, conseller de Barcelona, 103.
RENARD, Pau, procurador del General, 435, 

436, 452.
RENARD, Pere Guillem, paraire de Barcelona, 

163.
RENAT I, duc d’Anjou, comte de Provença i 

rei proclamat d’Aragó, 89, 188, 189, 195, 
196, 200, 204, 209, 226, 229.

REQUESENS, Antoni, guarda dels drets del 
General, 174, 176, 177, 180, 183, 187, 
188, 195, 196.

REQUESENS, Berenguer de, 173, 236, 242.
REQUESENS, Bernat de, 165.
REQUESENS, Bernat de, prior de Catalunya i 

diputat, 334.

REQUESENS, Bernat Guerau de, comanador 
de Granyena, 228.

REQUESENS, Dimas de, 236.
REQUESENS, Francesc de, 339, 340.
REQUESENS, Galceran de, portantveus de 

governador i lloctinent general de Catalu-
nya, 62, 120, 121, 122, 126, 130, 131, 
135, 141, 149, 153, 159, 160, 162, 164.

REQUESENS DESSOLER, Lluís, portantveus 
de governador de Catalunya, 165, 217, 252.

REUS, Bartomeu de, secretari reial, 124.
REVERTER, Hipòlit, diputat local de Vila-

franca de Conflent, 387.
RIAMBAU, Bernat, diputat, 94, 95, 96, 97, 

98, 99, 100.
RIBA, Bartomeu, pagès d’Esplugues, 190.
RIBA, Berenguer, especier de Barcelona i con-

seller, 188.
RIBA, Joan, barber d’Ullastret, 64.
RIBA, Joan, mercader de Barcelona i conseller, 

319.
RIBA, Ramon, canonge de Barcelona, 195.
RIBADEO, comte de, 216.
RIBAGORÇA, comte de, 256, 288, 292, 300.
RIBALTER Bernat, doctor del Reial Consell, 

440, 441.
RIBALTER, Joan, advocat del General, 275, 

276, 298.
RIBELLES, Jaume, guarda de les generalitats 

de Tortosa, 79.
RIBELLES, Melcior de, 63.
RIBERA, prevere, 300.
RIBERA, Diego de, missatger de Castella, 162.
RIBERA, Pere, diputat local de Montblanc, 

434.
RIBES, mercader, 133.
RIBES, Joan, mercader de Barcelona i conse-

ller, 401.
RIBES, Joan de, abat de la Real i diputat, 213, 

214, 220.
RIBES, Salvador, advocat dels pobres de la Re-

ial Audiència, 441.
RIC, Jaume, abat de Ripoll, 374.
RICSEN, Francesc de, escrivà del General, 10, 

34.
RIERA, cirurgià de Barcelona i conseller, 413.
RIERA, Francesc, guarda de la bolla de Barce-

lona, 89.
RIERA, Joan, guarda de la bolla de Barcelona, 

68, 79, 93, 95, 111.
RIERA, Joan, prior de Castellnou, 96.
RIERA, Narcís, collidor dels drets del General, 

296.
RIGAU, Francesc, prevere de Santa Maria del 

Mar, 135, 139.
Ripoll (Ripollès), 18, 39, 43, 64, 69, 74, 81, 

111, 182, 183; abat de Santa Maria de, 37, 
39, 40, 43, 44, 45, 106, 111, 112, 113, 
116, 191, 192, 193, 196, 198, 204, 210, 
253, 254, 364, 374, 414, 441.
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RIPOLL, Bartomeu, notari i síndic del Gene-
ral, 6, 7, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 60, 
62.

RIPOLL, Miquel, 182, 183.
Ripollet (Vallès Occidental), 381.
RIQUER, Antoni, jurista de Lleida, 158, 165, 

215, 240.
RIQUER, Joan Andreu, jutge de cort, 404.
RISSO, Joan, noble sicilià, 63.
RIUS, Pere, canonge d’ Urgell i oficial del bis-

be de Barcelona, 226.
ROBIÓ, Bartomeu, porter del General, 217, 

220, 224.
ROBIÓ, Joan, fuster del General, 220.
ROBIÓ, Pere, mandreter de Barcelona, 116.
ROBIOL, Joan, guarda del pas de Salses, 88, 

131.
ROCA, en, 49.
ROCA, Antoni, guarda de les entrades i eixides 

de Barcelona i ajudant del racional, 403, 
425, 434, 438, 445.

ROCA, Jaume, escrivà de manament, 226.
ROCA, Pere, 183.
ROCABERTÍ, vescomte de, 184, 416.
ROCABERTÍ, vescomtessa de, 201.
ROCABERTÍ, Alexandre de, oïdor de comp-

tes, 432, 433, 436, 438, 440, 442.
ROCABERTÍ, Hug de, castellà d’Amposta, 

214, 218.
ROCABERTÍ, Pere de, 212.
ROCABRUNA, Galceran de, oïdor de comp-

tes, 358, 359.
ROCACRESPA, Antoni de, regent la vegueria 

de Barcelona, 245, 250.
Roca del Vallès, la (Vallès Oriental), 196, 202; 

castell de la, 171, 176, 202, 253.
RODA, vescomte de, 18, 20, 21, 23, 24,  

184.
Rodes, 238, 239; illa de, 49, 51, 126, 127, 

170, 271; mestre de, 169, 170, 171, 376, 
452; port de, 238.

RODÓ, Llorenç, burgès de Perpinyà i diputat, 
24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 37, 61, 62, 
65, 66, 67, 68.

RODRIGO, don, marquès, 271.
ROFES, Bernat, correu, 39.
ROGER, Jaume, portadorer del General, 101, 

119.
ROHERA, Francesc de, cardenal, 203.
ROIG, Bernat, guarda de les generalitats de 

Torredembarra, 101.
ROIG, Francesc, guarda dels esclaus, 48.
ROIG, Guerau, 207.
ROIG, Joan, ciutadà de Barcelona, conseller i 

oïdor de comptes, 129, 236, 239, 260, 261, 
264, 265, 266, 267.

ROIG, Joan, porter del General i guarda de la 
bolla de Castelló d’Empúries, 353, 411.

Roma (Itàlia), 103, 116, 125, 127, 146, 156, 
171, 203, 240, 242, 246, 271, 281, 282, 

306, 331, 332, 360, 362, 381, 384, 385, 
387.

ROMAGUERA, Baltasar, mercader de Barce-
lona i conseller, 314.

ROMANO, Massí, 63.
ROMEU, Baltasar, cavaller, 63, 201.
ROMEU, Francesc, advocat del General, 402, 

405, 416.
ROMEU, Francí, diputat local de Berga, 337, 

390.
ROMEU, Guillem, conseller de Barcelona, 32, 

44, 52, 59, 63.
ROMEU, Guillem, fill, ciutadà de Barcelona, 63.
ROMEU, Guillem, ajudant de l’escrivà dels  

oïdors de comptes, 91, 142, 173, 174, 193.
ROMEU, Guillem, ciutadà de Barcelona i con-

seller, 152, 154, 158, 206.
ROMEU, Joan, ciutadà de Barcelona, 137, 

138.
ROMEU, Lluís, 63.
ROMEU, Pere, conseller de Barcelona, 104.
RONIÇ, Gabriel, prevere, 337, 338.
ROQUER, Antoni, collidor de la bolla d’Ar-

búcies, 415.
ROQUETA, Francesc, candeler de Barcelona i 

conseller, 449.
ROQUETA, Pere de, 7, 8.
ROS, Guillem, ciutadà de Barcelona, 9.
ROS, Jaume, ciutadà de Barcelona, conseller i 

diputat, 66, 81, 103, 111, 157, 162, 178, 
187, 192, 193, 200, 201.

ROS, Joan, ciutadà de Barcelona, diputat, con-
seller, notari sindic del General, oïdor de 
comptes, cònsol de Llotja i advocat fiscal 
del rei, 2, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
20, 27, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 64, 
78, 79, 82, 83, 85, 86, 91, 92, 96, 106, 
114, 117, 118, 122, 124, 126, 142, 162, 
195, 197, 199, 201, 206, 208, 239, 261.

ROS, Joan Benet, 314.
ROS, Lluís, conseller de Barcelona i defensor 

dels drets de les generalitats, 52, 195.
ROS, Miquel, 63.
ROS, Pere, guarda del General a Mataró, 104.
ROS, Ramon, ciutadà de Barcelona i conseller, 

183, 193, 201, 206.
Roses (Alt Empordà), 132, 133, 134, 156, 

183, 186, 203, 207, 213, 216, 227, 230, 
385, 423, 424.

ROSSELL, Joan, jurista de Lleida, oïdor de 
comptes i advocat del General, 222, 223, 
224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 
233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 244, 
245, 247, 325.

Roselló, comtat de, 15, 20, 21, 44, 70, 71, 74, 
76, 78, 82, 103, 109, 127, 133, 135, 173, 
192, 193, 211, 212, 216, 274, 275, 280, 
283, 284, 286, 288, 303, 314, 333, 334, 
357, 366, 374, 375, 399, 405, 432, 441, 
443, 458, 459.
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ROURE, Miquel, guarda de la bolla de Barce-
lona, 410.

ROURIC, Montserrat, il·luminador del Gene-
ral, 153.

ROVIRA, Bernat, 207.
ROVIRA, Gabriel, 183.
ROVIRA, Galceran, ciutadà de Barcelona, ad-

ministrador de places i conseller, 390, 449.
ROVIRA, Jeroni, notari, escrivà del General, 

389, 410, 448.
ROVIRA, Joan, escrivà del General 395, 396, 

451.
ROVIRA, Pere, mercader de Barcelona i obrer, 

152.
ROVIRA, Pere, notari, 352.
ROVIRA, Pere, guarda del General, 415, 436, 

439.
ROVIRADEC, Salvador, corredor del Gene-

ral, 100.
RUC, àlias Requesens, Antoni, guarda del mar 

de Barcelona, 139.
Rubinat (Segarra), castell de, 173.
Rupià (Baix Empordà), 318.
RUPIT, Jeroni, ajudant del regent els comptes 

i collidor del dret del safrà, 320, 321, 349, 
350, 359, 369, 370, 371, 410.

S

Sabadell (Vallès Occidental), 204, 236, 302, 
305, 317, 318, 412, 413, 414, 416, 417, 
418, 419.

SABADIA, Guillem, mercader de Barcelona, 
40.

SABASTIDA, Arnau, 15, 30, 206.
SABASTIDA, Bernat, 63.
SABASTIDA, Joan, cavaller i regent la vegue-

ria de Barcelona, 111, 113, 157, 161, 163.
SABASTIDA, àlias Hostalric, capità de nau, 

70.
SABATER, Andreu, porter reial, 362, 376, 

377, 381.
SABATER, Berenguer, ferrer del General, 79, 

164.
SABATER, Pere, guarda del pont de Tortosa, 

84.
SABET, Bernat, porter del General, 355, 358, 

359, 364, 368, 373, 385, 386, 398, 411, 
412.

SACALM, Francesc, llibreter del General, 60, 
66.

SACIRERA, Bernat Joan, donzell i oïdor de 
comptes, 165, 167, 169, 173, 174, 175, 
177, 179, 181.

SACIRERA, Dalmau, 5.
SACONOMINA, Honorat, notari de Barcelo-

na i conseller, 157, 165.
SACOSTA, fra Pere Ramon, mestre de Rodes, 

171.

SADURNI, Antoni, brocater del General, 140.
SAFONT, conseller de Barcelona, 452.
SAFONT, Benet, canonge de Santa Anna, 

309.
SAFONT, Bernat, fuster de la casa de la Dipu-

tació, 110.
SAFONT, Jaume, escrivà del General, 78, 79, 

82, 90, 98, 106, 107, 108, 109, 112, 115, 
122, 126, 131, 133, 139, 142, 147, 149, 
161, 162, 171, 174, 176, 177, 178, 180, 
196, 203, 232, 234, 242, 258.

SAFONT, Joan, mestre de cases del General, 
67, 123.

SAFONT, Marc, fuster del General, 67, 110, 
209.

SAFONT, Marc, fill, fuster del General, 209, 
220.

SAFONT, Mateu, notari de Barcelona, 161.
SAFRANQUESA, Gaspar, procurador del Ge-

neral, 321, 322, 324, 333, 334, 335, 338, 
341, 360, 361, 362, 365, 366.

SAGADA, noble castellà, 63.
SAGALERS, Nicolau, porter del General, 51, 

54, 56, 57.
SAGARRIGA, Pere, arquebisbe de Tarragona, 

23.
SAGARRIGA, Ramon, cavaller i diputat, 37, 

39, 40, 41, 42, 44.
Saida, La, 104.
SAIGALÈS DE SANTAEULÀLIA, Joan, di-

putat local de Berga, 448.
SAIOL, Berenguer, ciutadà de Barcelona, 154.
SALA, Francesc, receptor de la bolla, 317.
SALA, Jeroni, mercader de Barcelona i conse-

ller, 256.
SALA, Nicolau, escrivà del General, 174, 175, 

176, 177, 179, 184, 186, 188, 192, 193, 
199, 234, 249.

SALA, Pere Joan, capità dels pagesos de re-
menca, 250, 251, 252.

SALA, Pere Joan, mestre de cases de Barcelona 
i conseller, 298.

SALA, Rafael, apotecari, 220.
SALA, Sebastià, canonge de Vic i oïdor de 

comptes, 276, 278, 279, 281, 283, 284, 
285, 286, 287, 288.

SALA, Simeó, mercader de Barcelona i conse-
ller, 157, 165.

Salàs de Pallars (Pallars Jussà), 221.
SALAVARDENYA, Esteve, assessor de la go-

vernació de Catalunya, 402, 403, 405, 407, 
415, 435, 436, 437.

SALAZAR, Joan de, capità, 71.
SALBÀ, Bernat, cavaller i diputat, 93, 94, 95, 

96, 97, 98, 99, 100, 101, 109, 165.
SALBÀ, Bernat, cavaller i oïdor de comptes, 

260, 263, 264, 266, 267, 295.
SALBÀ, Jaume, donzell, conseller de Barcelo-

na i diputat, 295, 417, 419, 429, 430, 431.
SALBÀ, Joan, conseller de Barcelona, 456.
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SALBÀ, Perot, algutzir reial, 249, 261, 331, 
352.

SALDANYA, Pere, porter del General, 90, 95, 
97, 98, 99, 100, 104, 106, 107, 112, 114, 
115, 116, 117, 122, 126, 130, 132, 133, 
146, 150, 151, 169, 172, 175.

SALDUA, Joan, diputat local de Castelló 
d’Empúries, 448.

SALELLES, Francesc, diputat local de Sant Fe-
liu de Guíxols, 189.

SALGUEDA, Lluís, advocat del General i doc-
tor del Reial Consell, 299, 300, 301, 302, 
311, 314, 317.

SALGUEDA, Miquel, diputat local de Mont-
blanc, 447.

SALGUEDA, Onofre, advocat del General, 
311, 313.

SALINES, Miquel, collidor del dret del safrà, 
290, 301, 302, 307, 310, 311, 320, 321, 
326, 333, 342, 343, 345, 346, 370, 371, 
377, 378.

SALITEDA, Joan, diputat local de Cervera, 
370.

Sallent, 54, 134, 208.
SALOM, Pere, notari, 32.
Salou (Tarragonès), port de, 150.
Salses (Rosselló), 86, 88, 96, 112, 131, 286; 

castell de, 306, 307.
SALVADOR, Antoni, mercader de Barcelona i 

conseller, 250, 286.
SALVADOR, Joan, corredor del General, 59.
SALVADOR, Simó, bisbe de Barcelona, 59, 

98.
SALZEDO, Martín, 199.
SALZEDO, Pedro, porter del General, 334.
SALZET, àlias Carbó, Galceran, ciutadà de 

Barcelona, 201.
SAMASÓ, Bernat Guillem, prior de Tarragona 

i oïdor de comptes, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 
75, 77, 78.

SAMASÓ, Bertran de, abat de Ripoll i diputat, 
111, 113, 116.

SAMASÓ, Dalmau, donzell i oïdor de comp-
tes, 96, 97, 98, 99.

SAMPSÓ, família, 165.
SAMPSÓ, Francí, ciutadà de Girona, 157.
SAMPSÓ, Gabriel, ciutadà de Barcelona i con-

seller, 266.
SAMPSÓ, Miquel, abat de Sant Salvador de 

Breda i diputat, 198, 203.
SAMPSÓ, Ramon, oïdor de comptes, 7, 56, 

57, 59, 60.
SAMUNTADA, Antoni, guarda de la platja de 

Barcelona, 81.
SANAS, Tomàs de, mestre d’hostal del rei, 

202.
Sanaüja (Segarra), 58, 114, 116, 399.
SANÇ, Jordi, diputat, 322, 323.
SANÇ, Pere, guarda de la bolla de Barcelona, 

398, 404, 406.

SANÇ RAMON, Jaume, 354.
SANDOVAL, Fernando de, noble castellà, 63.
SANDOVAL, Gutiérrez de, noble castellà, 63.
SANTACOLOMA, Arnau de, 2.
Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), 205, 

410.
Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà), 

21, 64, 148, 326.
SANTAFÉ, verguer de la cort reial, 258.
Santa Magdalena de Corbera (Baix Llobregat), 

331.
Santa Maria de la Real, abat de, 213, 214, 216, 

217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.
Santa Maria de l’estany (Bages), abat de, 32, 

33, 34; monestir de, 106.
Santa Maria de Meià, prior de, 143, 146.
Santa Maria de Montalegre (Maresme), 227.
Santa Maria de Montserrat (Baix Llobregat), 9, 

11, 12, 13, 17, 18, 28, 35, 57, 59, 66, 71,  
72, 79, 80, 82, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93,  
94, 97, 99, 101, 104, 109, 134, 142, 147, 
148, 149, 150, 156, 185, 208, 216, 218, 
219, 221, 225, 232, 234, 254, 262, 266, 
268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 
281, 284, 287, 306, 363, 365, 369, 383, 
408, 428, 430, 433, 440, 441, 451; abat de, 
8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 39, 49, 56, 57, 
58, 59, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 143, 146, 147, 148, 150, 
152, 153, 154, 156, 177, 179, 191, 195, 
201, 205, 268, 269, 270, 271, 272, 273.

Santa Maria d’Organyà, prior de, 387, 404.
Santa Maria de Poblet (Conca de Barberà), 

abat de, 161, 163, 164, 165, 167, 222, 
223, 224, 225, 226, 227, 229, 232, 260, 
261, 262, 263, 264, 265, 267; monestir de, 
134, 152, 153, 165, 177, 178, 224, 226, 
227, 230, 232, 261, 262, 263, 265.

Santa Maria de Ripoll (Ripollès), monestir de, 
359, 360.

Santa Maria d’Escarp (Segrià), monestir, 220.
Santa Maria de Vilabertran, prior de, 322, 323, 

324, 325, 327.
Santander, 287.
Sant’Angelo (Roma), castell de, 281, 384.
Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Oriental), 

48, 49.
Sant Benet de Bages (Bages), abat de, 157, 178.
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), 175, 

176, 207, 208, 216, 299, 308, 338, 367, 
395; pont de, 160.

Sant Celoni (Vallès Oriental), 131, 138, 204, 
205, 363.

SANTCELONI, Felip de, ciutadà de Girona i 
diputat, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76.

SANTCELONI, Francesc de, ciutadà de Gi-
rona i oïdor de comptes, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 15, 16, 17, 18.

SANTCELONI, Francesc de, ciutadà de Gi-
rona i drassaner del General, 139, 148, 149.
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SANTCELONI, Jaume Francesc de, ciutadà 
de Girona i diputat, 127, 129, 134, 135, 
137, 139, 141, 142, 143, 144.

SANTCELONI, Pere de, canonge de Girona i 
oïdor de comptes, 337, 338, 339, 340, 341, 
342, 344, 345.

SANTCLIMENT, conseller de Barcelona, 
401.

SANTCLIMENT, Guillem de, procurador del 
comtat d’Empúries i diputat, 50, 51, 52, 
53, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 147, 
246, 247, 254, 255.

SANTCLIMENT, Mateu de, 429.
SANTCLIMENT, Pere de, ciutadà de Barcelo-

na, conseller i mestre racional, 2, 9, 15, 27, 
34, 39, 43, 115.

SANTCLIMENT, Pere Joan de, ciutadà de 
Barcelona, conseller i oïdor de comptes, 87, 
94, 97, 99, 103, 112, 113, 115, 120, 157, 
159, 163, 165, 210.

SANTCLIMENT, Pere Joan de, ciutadà de 
Barcelona i diputat, 406, 407, 408, 412, 
413, 431.

Santcliment Sescebes (Alt Empordà), 212.
Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), 17, 

24, 25, 26, 27, 72, 131, 173, 183, 234, 
246, 317, 329, 340, 356, 366, 406, 460; 
abat de, 41, 205; monestir de, 204, 330, 
406, 447.

Santes Creus, abat de, 1, 2, 289, 290, 293, 
294, 296.

SANTDIONÍS, Bernat de, diputat, 337, 338, 
339, 340, 343, 344, 345.

SANTDIONÍS, Narcís de, ardiaca de Lleida i 
oïdor de comptes, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 
32, 33, 34, 37, 48, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 
89, 90.

SANTDIONÍS, Pere de, 165.
SANTESTEVE, Pedro de, castellà, 195.
Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), 81, 84, 

86, 87, 103, 124, 149, 186, 290, 381.
Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental), 

39, 41, 45.
Santiago, cardenal de, 420, 422, 423, 424, 

425; comanador major de, 241; mestre de, 
142, 148, 216.

Sant Jeroni de la Murta (Barcelonès), 227, 
274, 356, 454.

SANTJOAN, Pere Joan de, oïdor de comptes, 
99.

Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), 2, 14, 
182, 196, 297, 383; abadiat de, 123, 125, 
233, 234; abat de, 125, 126, 163.

SANTJORDI, Rafael de, noble piamontès, 
207.

SANTIQUATRO, cardenal, 385.
SANTLLEÍ, Jaume, síndic del General, 373, 

374, 375, 377, 418, 420, 444.
Sant Llorenç del Munt, abat de, 306, 307, 

308.

SANTMARTÍ, oïdor de comptes, 318.
Sant Martí Vell (Gironès), 86.
Sant Mateu del Maestrat (Baix Maestrat), 284.
Sant Miquel de Cruïlles (Baix Empordà), mo-

nestir de, 254.
Sant Miquel del Fai (Vallès Oriental), 192, 

309, 310.
Santo Domingo de Huete, prior de, 257.
Sant Pau de Fonolleres, 307.
Santpedor (Bages), 208.
Sant Pere d’Abrera, abat de, 198.
Sant Pere d’Ager, abat de, 106, 118, 119, 120, 

122, 123, 126, 159.
Sant Pere de Castellnou (Provença), priorat de, 

96.
Sant Pere de Rodes, abat de, 229.
Sant Pol de Mar (Maresme), 361; castell de, 

203.
Sant Quirze de Colera (Alt Empordà), mones-

tir de, 212.
Sant Sadurní, 405.
Sant Salvador de Breda (la Selva), abat de, 210, 

211, 212, 213; monestir de, 210.
SANTSERNI, Jaume, 60.
Sant Vicenç, castell de, 174.
Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), 67, 

246, 247, 248, 395.
SAPILA, Benet, cavaller, 160.
SAPILA, Bernat, ciutadà de Barcelona, conse-

ller i diputat, 50, 55, 66, 70, 80, 84, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 97, 104, 113, 114, 159, 
164, 168.

SAPILA, Bernat Benet, cavaller, 172.
SAPILA, Bernat Joan, 171.
SAPILA, Bernat Joan Benet, ciutadà de Barce-

lona i conseller, 186.
SAPILA, Gabriel, oïdor de comptes, 3, 6.
SAPILA, Jaume, conseller del General, 68, 87, 

103, 115.
SAPILA, Joan, ciutadà de Barcelona i diputat, 

39, 64, 83, 90, 113.
SAPILA, Joan Berenguer, ciutadà de Barcelo-

na, conseller i mostassà, 111, 178, 206.
SAPILA, Perot, cavaller i conseller de Barcelo-

na, 408.
SAPLANA, Antoni, escrivà de la cort del ve-

guer, 12.
SAPLANA, Bernat, patró de nau, 123.
SAPLANA, Guillem Ramon, cavaller i regent 

la vegueria de Barcelona, 126, 129, 132, 
133, 135.

SAPLANA, Joan, canonge de Barcelona, 157, 
163.

SAPLANA, Pere Joan, comanador de la Guàr-
dia, 157, 171.

SAPORTELLA, Bernat, cavaller i diputat, 153, 
165, 167, 172, 174, 175, 222.

SAPORTELLA, Guillem, corredor del Gene-
ral, 59, 95.

SAPORTELLA, Joan, donzell i oïdor de 
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comptes, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 
229, 230, 231, 232, 233, 234.

Saragossa, 10, 11, 23, 28, 29, 45, 46, 57,  
66, 72, 73, 99, 125, 146, 152, 159, 162, 
219, 220, 221, 225, 226, 227, 234, 235, 
241, 258, 259, 263, 271, 275, 291, 292, 
299, 300, 335, 344, 347, 348, 349, 355, 
357, 390, 419, 423, 425, 435, 438, 442, 
445; almirant de, 271; arquebisbe de, 38, 
72, 94, 146, 155, 173, 415, 420, 425, 427, 
436, 443, 447, 448, 449, 452, 454, 455, 
457.

Saragossa (Sicília), 47.
SARAGOSSA, Jaume, vicari general del bisbe 

de Barcelona, 399.
SARAVIA, Sancho de, castellà, 195.
Sardenya, 3, 4, 5, 28, 63, 114, 150, 203, 309; 

virrei de, 63.
SARMIENTO, Luis, capità reial, 399.
SARRAÍ, Joan Jofre, canonge de Girona i oï-

dor de comptes, 118, 119, 120, 121, 122, 
123, 124, 125, 126, 161.

SARRIÀ, Guerau de, gentilhome, 207, 208.
SARRIÀ, Vidal de, 151.
SARRIANA, monja, 195.
SARRIERA, Galceran, ardiaca de Girona, 176.
SARRIERA, Joan, cavaller i batlle general de 

Catalunya, 203, 204, 205, 227, 230, 267, 
296.

SARRIERA, Miquel, batlle general de Catalu-
nya, 304, 328.

SARROCA, Joan Jofre, donzell i oïdor de 
comptes, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 
109.

SARROVIRA, Cristòfol Ramon, ciutadà de 
Barcelona i oïdor de comptes, 432, 433, 
445.

SARROVIRA, Joan, ciutadà de Barcelona, 
conseller i cònsol de Llotja, 130, 132, 133, 
149, 154, 201.

SARTRE, Pere, notari de Castelló d’Empúries, 
7.

SARZANA, Tomàs de, cardenal de Bolònia, 
103.

SASSALA, Francesc, jurista i advocat del Gene-
ral, 1, 6, 14, 35.

SASSALA, Francí, cavaller, 201.
Sàsser, arquebisbe de, 235, 241.
SATORRA, Francesc, ciutadà de Barcelona i 

conseller, 419.
SATRILLA, Asbert, cavaller i procurador del 

comtat d’Empúries, 146.
SAVALL, Bertran Ramon, cavaller, 201.
SAVALL, Joan, jurista i proveïdor de greuges, 

39.
SAVALL, Ramon, conseller de Barcelona, 59, 

91, 107.
SAVERTÉS, Pere, jurista i síndic de Tortosa, 

177, 179.
SAVILA, Baltasar, jurista i conseller reial, 207.

SAVILA, Francesc, jutge de cort i doctor del 
Reial Consell, 295, 402.

SAVOIA, duc de, 424.
Savona (Itàlia), 203.
SAYES, Sancho de, 236.
Segarra, 156, 158, 236, 248.
SEGARRA, Pere, senyaler de Barcelona, 161.
Segòvia, 217
SEGUER, Antoni, guarda de les generalitats 

de Salses, 86.
SEGUER, Antoni, paraire de Barcelona, 154.
SEGUER, Antoni Joan, exactor del General, 

410, 412.
SEGUER, Francí, guarda de les generalitats de 

Salses, 86.
SEGUER, Guillem, 86.
SEGUER, Joan, sobrecollidor del General, 

335, 343, 344, 372, 373, 377, 378, 379, 
380, 381, 385, 387, 391, 392, 394, 395, 
412, 449.

SEGUER, Onofre, sobrecollidor del General, 
343, 344.

SEGUÍ, Joan, collidor de la bolla de Mataró, 
361.

SEGUÍ, Pau, collidor de la bolla de Mataró, 
361.

Segur (Anoia), 446; castell de, 446.
SEGUR, Jaume, paborde de Tortosa i oïdor de 

comptes, 178, 188.
SEGURIOLES, Baltasar de, canonge de Giro-

na i oïdor de comptes, 184, 187, 188.
SELLENT, Bartomeu, escrivà major del Gene-

ral, 126, 141, 142, 149, 173, 174.
SELLENT, Joan, escrivà de manament, 166.
Sena (Itàlia), 402; bisbe i cardenal de, 146; car-

denal de, 306.
SENESTERRA, Bernat de, 204, 205.
SENTJUST, germans, 206.
Sentmenat (Vallès Occidental), castell de, 106.
SENTMENAT, Francí de, donzell, 157, 201.
SENTMENAT, Galceran de, diputat, 24, 25, 

28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37.
SENTMENAT, Joan Pere de, cavaller, 231, 

232.
SENTMENAT, Jofre de, donzell i oïdor de 

comptes, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46.
SENTMENAT, Miquel de, 382.
SENTMENAT, Ramon de, algutzir reial, 133.
SENTMENAT, Vicenç de, defenedor del Ge-

neral, 310, 334, 335, 370, 371.
SEQUERÉS, Joan, de Cadaqués, 199, 201.
SERIA, Arnau de, 391.
Serón (Granada), 263.
Seròs (Segrià), 220; baronia de, 224.
SERRA, Antoni, mercader de Barcelona, 389.
SERRA, Antoni Mateu, collidor de les entrades 

i eixides de Barcelona, 397.
SERRA, Bartomeu, guarda de la bolla de Bar-

celona, 64.
SERRA, Bernat, conseller de Barcelona, 20, 42.
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SERRA, Francesc, ciutadà de Girona i diputat, 
181, 182, 186, 187.

SERRA, Francesc, revenedor de Barcelona i 
conseller, 193.

SERRA, Guillem, bisbe de Bona, 311.
SERRA, Joan, guarda de la platja de Barcelona, 

55, 62.
SERRA, Pere, ciutadà de Barcelona i conseller, 

104, 139, 141.
SERRA, Pere Joan, ciutadà de Barcelona, bat-

lle i conseller, 140, 178, 191, 201, 205.
SERRACLARA, Pere, cerer del General, 255.
SERRADELL, Antoni, paraire de Barcelona i 

obrer, 152.
SESAVACES, Jaume, mercader de Barcelona i 

conseller, 119, 177.
SESAVACES, Joan, ciutadà de Barcelona, 16.
SESCASES, Joan, sobrecollidor de la col·lecta 

de llevant, 434, 436, 442, 443, 444, 445, 
449, 450, 451, 452, 453, 454, 456, 458, 
460.

SESCOMES D’ANFESTA, Galceran, donzell i 
oïdor de comptes, 305, 306, 307, 308, 309, 
310, 311, 312, 313, 314.

SESCORTS, Francí, mercader de Barcelona i 
conseller, 148, 163, 188, 192.

SESOLIVERES, Gabriel, jutge d’apel·lacions 
de la Llotja, 135.

SESSIS, cardenal, 385.
SESTRADA, Galceran, ciutadà de Barcelona i 

conseller, 250.
SESTRADA, Pere, ciutadà de Barcelona i con-

seller, 107, 209, 210.
SETANTÍ, Carles, ciutadà de Barcelona i con-

seller, 307.
SETANTÍ, Francesc, ciutadà de Barcelona, 

123, 124, 126, 173, 204, 206.
SETANTÍ, Francesc (menor), mostassà de 

Barcelona, 390.
SETANTÍ, Francí Antoni, executor dels deutes 

del General, 175, 186, 191, 193, 195, 216, 
218, 219.

SETANTÍ, Guillem, ciutadà de Barcelona, 
182.

SETANTÍ, Lluís, ciutadà de Barcelona i conse-
ller, 157, 161, 163, 166, 175, 206, 230.

SETANTÍ, Miquel, 199.
SETANTÍ, Miquel, obrer de Barcelona, 456.
SETEMBRE, Pere, collidor de les generalitats 

de Cadaqués, 76.
Seu d’Urgell (Alt Urgell), 26, 62, 64, 82, 85, 

112, 126, 155, 172, 173, 225, 226, 234, 
244, 246, 291, 292, 321, 322, 387, 389, 
400, 410, 447.

Sevilla, arquebisbe de, 271; cardenal de, 427, 
428.

SEVILLA, duquessa de, 231.
SI, Antoni, 63.
Sicília, 2, 4, 5, 7, 20, 28, 47, 63, 124, 150, 155, 

159, 160, 161, 162, 167, 168, 179, 190, 

202, 203, 208, 212, 213, 216, 218, 219, 
225, 227, 229, 231, 240, 242, 281, 303, 
380, 381.

Sigüenza (Guadalajara), 373, 403, 407, 457; 
bisbe de, 373, 374, 375, 376, 378, 379, 
387, 392, 393, 394, 397, 399, 401, 402, 
403, 407, 408, 410; cardenal de, 425, 441.

SILVA, Joan de, portuguès, 187.
SIRVENT, Bernat, lloctinent del tresorer, 27.
SIRVENT, Francesc, jurista, 37.
SIRVENT, Jofre, mercader de Barcelona i con-

seller, 115, 121, 139, 141, 154, 275.
SIRVENT, Lluís, patró de galeres, 44, 45, 47, 

48, 67.
SISTERÓ, Perot, burgès de Perpinyà i diputat, 

432, 433, 434, 441, 442, 445.
Sitges (Garraf), 48, 79, 329, 399, 413; castell 

de, 85.
SITGES, Pere de, conseller de Barcelona, 97, 

107.
SIXT IV, papa, 203, 246.
Sogorb (Alt Palància), 150, 362; duc de, 230, 

237, 240, 259, 261, 262, 362, 379.
SO I DE CASTRE, Iu de, noble i diputat, 260, 

262.
SOLÀ, Francí, receptor del General, 317.
SOLÀ, Pere, 232.
SOLANES, Jaume, procurador dels pobres de 

la Reial Audiència, 454, 456.
SOLDEVILA, Antoni, guarda de la bolla de 

Barcelona, 214.
SOLDEVILA, Francesc de, vicari general de 

l’arquebisbe de Tarragona, 372, 373.
SOLDEVILA, Gabriel, porter del General, 

276, 277, 278, 279, 280, 288, 296.
SOLDEVILA, Joan, porter del General, 305, 

308, 313, 315, 317, 322, 329.
SOLDEVILA, Joan de, collidor dels drets del 

General, 106.
SOLER, fra, comanador de Tortosa, 63.
SOLER, mossèn, 185.
SOLER, ciutadà de Barcelona i conseller, 401, 

434, 456.
SOLER, Antoni, diputat local de Tremp i Pa-

llars, 453.
SOLER, Guillem Ramon de, executor dels 

deutes del General, 276, 278, 280, 281, 
318.

SOLER, Joan, bisbe de Barcelona, 157, 178.
SOLER, Joan Francesc, escrivà, 126, 127.
SOLER, Pere, sots-administrador de les places 

de Barcelona, 382.
Solsona (Solsonès), 200, 234, 359, 367, 369.
SOLSONA, Berenguer, franciscà, 143.
SOLSONA, Francesc, canonge de Lleida, de 

Barcelona, diputat i advocat del General, 
385, 387, 392, 393, 394, 396, 399, 400, 
404, 406, 407, 419, 420, 424, 425, 427, 
428, 435, 439, 444, 445.

SOLSONA, Jaume Joan, guarda del General, 
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405, 434, 436, 438, 440, 442, 443, 456, 
457, 458.

SOLSONA, Joan, escrivà major i advocat del 
General, 211, 217, 219, 220, 221, 232, 
254, 256, 257, 395, 401, 419, 420, 427, 
428, 439, 445.

SOLSONA, Ramon, canonge de Lleida, 300.
SOLZINA, Andreu de, jurista de Barcelona i 

oïdor de comptes, 198.
SOMMA, duc de, 454.
SORI, Joan, escrivà, 181.
SOROLLA, Domènec, hoste de correus del 

General, 44.
SORONIES, Ramon, 434.
SORONITA, mossèn, 442.
SORRIBES, Francesc, diputat local de Berga, 

434.
SORRIBES, Jeroni, guarda de la bolla de Cas-

telló d’Empúries, 411.
SORRIBES, Macià, oficial del bisbe de Barce-

lona, 425, 433, 450, 451.
SORT, Joan, donzell de Torroella de Montgrí, 

186.
SORTS, especier de Barcelona i obrer, 381.
SORTS, Joan, canonge de Barcelona, 157.
SORTS, Joan, canonge d’ Urgell, 165.
SORTS, Joan, porter reial, 393.
SORTS, Jofre, paborde de Sant Cugat del Va-

llès, 204.
SOS, fill de la vídua de, 206.
SOS, Berenguer de, degà de Barcelona i dipu-

tat, 235.
SOS, Lleonard de, 1.
Subirats (Alt Penedès), 405.
SUMES, Miquel, síndic del General, 333, 342, 

357, 364.
SUNYER, Joan, taverner de Barcelona i conse-

ller, 180, 188.
SUNYER, Joan, doctor del Reial Consell i vi-

ce-canceller, 325, 327, 372, 377, 399, 414.
SUNYER, Martí Joan, doctor de la Rota i re-

gent la Reial Cancelleria, 332, 419, 433, 
436, 437, 438, 440, 442, 448, 461.

Susterris, comanador de, 385, 386, 387.

T

TACÓ, Bartomeu, guarda de les generalitats 
de Sitges, 85.

TAGAMANENT, Joan de, guarda dels drets 
del General, 152, 251.

Talarn (Pallars Jussà), 42, 43, 85, 376, 386; 
sots-vegueria de, 389.

TALARN, Guillem Arnau de, notari i diputat 
local de la Seu d’Urgell, 85.

TALLADA, Guerau, de Cervera, 206.
TALLADA, Jaume, síndic de Cervera, 163.
TALLADA, Pere, 67.
Tallat (Conca de Barberà), casa del, 265.

Tamarit de Mar (Tarragonès), 211; castell de, 
199.

TAQUÍ, Tomàs, burgès de Perpinyà, 87, 92, 
161, 164, 165.

TARANAU, Jaume, advocat del General, 127, 
129, 205.

Taranço (Biscaia), vall de, 287.
Tarragona (Tarragonès), 24, 25, 26, 27, 28, 

32, 33, 44, 55, 59, 67, 70, 71, 72, 75, 76, 
77, 78, 82, 83, 84, 85, 91, 97, 126, 127, 
153, 165, 174, 175, 183, 184, 191, 209, 
211, 213, 222, 224, 225, 246, 263, 265, 
271, 278, 279, 286, 288, 301, 303, 318, 
319, 331, 355, 362, 363, 370, 372, 373, 
374, 376, 377, 389, 412, 413, 447, 448, 
452; arquebisbe de, 1, 4, 11, 23, 39, 51, 
100, 102, 104, 105, 107, 109, 110, 124, 
148, 157, 160, 162, 163, 164, 165, 172, 
241, 244, 251, 308, 309, 313, 339, 349, 
357, 358, 363, 364, 365, 372, 373, 377, 
381, 384, 387, 397, 410; camp de, 222, 
227, 389; prior de l’església de, 68, 69, 71, 
72, 76, 77, 278, 279, 281, 283, 286, 287, 
288; Seu de, 67; vegueria de, 447, 448.

TÀRREC, 63.
Tàrrega (Urgell), 16, 365, 371, 376, 392, 407; 

vegueria de, 392.
TÀRREGA, Bartomeu, 85.
TARROJA, Pere, notari de Cervera, 456.
Tavernes (Granada), 263.
TEIXIDOR, Joan, ciutadà de Lleida i oïdor de 

comptes, 322, 324, 325, 326, 327, 328.
TERÇA, Miquel, advocat dels pobres de la Re-

ial Audiència, 408, 437.
Terol, 161.
TERRADA, Gabriel, diputat local de Campro-

don, 447.
TERRADES, Francesc Sebastià de, ciutadà de 

Girona i diputat, 368, 369, 371, 378, 383, 
388.

TERRADES, Joan Vicenç de, ciutadà de Giro-
na i diputat, 322, 323, 324, 325.

TERRADES, Pere de, ciutadà de Girona i di-
putat, 260, 262, 264, 265, 266.

TERRADES, Pere de, sagristà major de Girona 
i diputat, 276, 277.

Terrassa (Vallès Occidental), 134, 162, 247, 
248, 251, 301, 302, 321, 406, 413.

TERRÉ, Bernat Joan, regent la vegueria de 
Barcelona, 165, 216, 269, 345.

TERRÉ, Dimas, guarda del monestir de Jesús, 
367.

TERRÉ DE PICALQUERS, Francesc, ciutadà 
de Barcelona i conseller, 408, 449.

TIÈLLER, Joan, 63.
TIRATER, Pere, porter reial, 376, 377, 379.
Tírvia (Pallars Sobirà), 85.
Toledo, 458, 461; arquebisbe de, 217.
Tolosa (Llenguadoc), 97.
TOLOSA, Joan, cuirasser del General, 140.
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TOMÀS, Joan, guarda del General, 303, 317, 
320, 323, 324, 326, 327, 335, 357, 362, 
363, 366, 381, 398.

Torà, 214, 215, 221, 341.
TORÀ, Joan Berenguer, regent els comptes del 

General, 140, 142, 149, 151, 175, 177.
TORALLA, Guerau de, oïdor de comptes, 

338, 340, 341, 343, 345, 346.
TORALLA, Ramon Roger de, donzell, 114.
TORD, Jeroni, donzell i diputat, 322, 323, 

329.
TORD, àlias Fiella, Antoni Joan, abat, 402.
TORELL, Bernat, regent la vegueria de Barce-

lona, 205.
TORELL, Lluís, donzell i conseller de Barce-

lona, 419.
TORELL, Marc, conseller de Barcelona, 17.
TORNER, Francesc, mestre d’aixa del Gene-

ral, 140.
TORNER, Pere, adjunt del mestre d’aixa del 

General, 140.
Toro (Castella), 220.
TORRE, Antoni, veler, 36.
TORRE, Bernat, regent la governació de Cata-

lunya, 331.
Torre del Greco (Nàpols), 113.
Torredembarra (Tarragonès), 101, 393.
TORRELLA, Antoni de, 63.
TORRELLES, Antoni, donzell i oïdor de comp-

tes, 127, 129, 136, 137, 138, 142, 144.
TORRELLES, Joan de, 113.
TORRELLES, Joan de, portantveus de gover-

nador de Catalunya, 203.
TORRELLES, Martí Joan de, cavaller, senyor 

del castell de la Roca, 195, 202, 253.
TORRELLES, Pere Ramon de, donzell, 149.
TORRELLES, Ramon de, 5.
Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat), 149.
TORRENT, Antoni, guarda de la bolla de Bar-

celona, 84.
TORRENT, Aparici, escrivà major de la gover-

nació, 340, 341, 342, 345.
TORRENT, Francí, 70.
TORRENT, Galceran, cavaller, 388.
TORRENT, Joanot, ciutadà de Barcelona i 

conseller, 319.
TORRENT, Pere (major i jove), 63, 121, 148, 

154, 157, 158, 164, 165, 171, 293.
TORRES, Bartomeu, ferrer de Barcelona, 210.
TORRES, Francesc, advocat del General, 78.
TORRES, Francesc, cavaller, 178.
TORRES, Guillem, conestable, 1.
TORRES, Joan, canonge, 178, 181.
TORRES, Joan, guarda del General, 294, 299, 

307.
TORRES, Joan de, capità, 175.
TORRES, Pere Tomàs, jurista de Lleida, oïdor 

de comptes i advocat del General, 329, 330, 
331, 332, 334, 335, 337, 338, 339, 341, 
342, 344, 346, 350, 355, 356.

TORRÓ, Bertran, ciutadà de Barcelona i con-
seller, 130, 138, 142, 154.

TORRÓ, Francí, secretari reial, 172, 173.
TORRÓ, Pere, notari i escrivà del General, 6, 

9, 12, 22, 32, 34, 38, 67, 78, 79, 97.
TORRÒBIA, fuster de Barcelona i conseller, 

419.
TORROELLA, Pere, cavaller, 191.
TORROELLA, Polit, ballester del General, 

167.
Torroella de Montgrí (Baix Empordà), 75, 76, 

186, 198, 406, 413, 417, 419.
TORROJA, Joan, porter del General, 87, 90.
TORT BALLESTER, capità dels forans ma-

llorquins, 115, 134.
Tortosa (Baix Ebre), 2, 4, 5, 8, 10, 27, 28, 33, 

34, 40, 41, 49, 54, 59, 60, 77, 78, 79, 84, 
88, 89, 90, 91, 97, 98, 99, 116, 117, 120, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 141, 
159, 163, 169, 171, 176, 177, 178, 181, 
182, 183, 207, 210, 211, 212, 213, 215, 
217, 218, 219, 222, 223, 224, 225, 227, 
236, 237, 265, 271, 284, 291, 296, 301, 
303, 337, 341, 359, 370, 372, 376, 385, 
386: 387, 388, 391, 400, 402, 403, 408, 
409, 410, 411, 412, 414, 416, 417, 448; 
bisbe de, 296, 298, 299, 300, 301, 305, 
360; comanador de, 63; prior de, 1, 157, 
210, 211, 407, 409, 411; Seu de, 6, 14, 
214, 405; vegueria de, 127. 

Tossa (la Selva), 193.
TOUS, Alfons, bisbe de Vic, 6, 33, 35.
TOUS, Joan, guarda de les entrades i eixides 

d’Almenar, 102.
TRAGETO, Adrià de, bisbe de Tortosa i car-

denal, 360.
TRAGINER, Antoni, donzell i oïdor de comp-

tes, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357.
TRAGINER, Jaume, burgès de Perpinyà i oï-

dor de comptes, 305, 306, 309, 311, 312, 
313, 314.

TRAGÓ, Salvador, diputat local de Castellbò, 
371.

TRAVASSET, Bartomeu, canonge i advocat, 
239.

TRAVASSET, Jaume, guarda del General, 
369, 370, 374, 380, 381.

TREMISSÈN (Algèria), rei de, 430.
Tremp (Pallars Jussà), 16, 64, 354, 386, 389, 

392, 399, 434, 448, 453.
TREVIÑO, comte de, 217, 241.
TRIES, Antoni, porter del General, 331, 336, 

337, 338, 339, 346, 348, 352, 353, 423.
Trípoli (Líban), 325.
TRISTANY, mossèn, 63.
TRIVENTO, comte de, 225, 236, 254, 255, 

287.
TRUYLOS, corredor d’orella, 258.
TUDELA, Martí de, verguer reial, 36.
Turquia, 238.
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U

UBAC, Francesc, doctor del Reial Consell, 
331, 337, 350, 363, 384, 385.

UBAC, Joan, mercader de Barcelona i conse-
ller, 381.

Ullastret (Baix Empordà), castell d’, 64.
Ulldecona (Montsià), 89, 90, 91, 116, 120.
Urgell, 22, 91, 97, 102, 109, 147, 148, 153, 154, 

156, 158, 162, 165, 181, 210, 211, 215, 
217, 218, 220, 223, 224, 225, 230, 232, 
236, 237, 238, 239, 245, 248, 253, 254, 
257, 258, 262, 309, 321, 378, 386, 387, 
389, 396, 406, 407, 418, 420, 448, 450, 
453, 456, 458; bisbat d’, 247, 249, 250; bis-
be d’, 63, 151, 161, 162, 221, 237, 241, 245, 
246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 257, 
263, 272, 316, 321, 322, 324, 332, 399, 
423; comtat d’, 7, 88, 89; vegueria d’, 222.

URGELL, comte d’, 5, 58, 69.
URGELL, Elionor d’, princesa de Salern, 69.
URGELL, Jaume II d’, comte d’Urgell, 9, 58.
URGELLÈS, Bartomeu, collidor de les entra-

des i eixides, 199.
URGELLÈS, Joan, collidor de les entrades i ei-

xides, 195.
URREA, Lope Jiménez de, noble aragonès, 

63, 158.
URREA, Pere d’, arquebisbe de Tarragona i 

diputat, 100, 102, 105, 172.
URSINO, cardenal, 385.
USODEMAR, Marco, capità de galera, 412.

V

Vacarisses (Vallès Occidental), 48, 49, 50, 52, 
53, 54.

VADEMONT, comte de, 191, 226.
València, 3, 16, 22, 23, 25, 26, 42, 43, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 53, 56, 62, 80, 98, 99, 101, 
103, 116, 117, 127, 141, 142, 146, 147, 
148, 149, 151, 162, 169, 171, 173, 185, 
191, 203, 213, 218, 219, 220, 221, 222, 
224, 225, 226, 227, 230, 232, 233, 236, 
241, 243, 254, 259, 261, 271, 272, 281, 
306, 313, 355, 372, 377, 385, 440; bisbe 
de, 70, 126, 209; cardenal de, 271.

VALENTÍ, guarda de la taula de Cotlliure, 82.
Valladolid, 124, 315, 321, 363, 450, 451.
Vallbona de les Monges (Urgell), 225.
VALLCEBRE, Antoni, diputat local de Tremp 

i Pallars, 64.
VALLCEBRE, Joan Climent, examinador dels 

comptes del General, 371.
Vall d’Aran, 6, 45, 46, 64, 71, 224, 245, 256, 

323, 371
Vallès, 89, 138, 175, 183, 217, 231, 250, 285, 

375, 376; ardiaca del (Seu de Barcelona), 
181, 182, 306; sots-vegueria del, 96.

VALLÈS, Pere, guarda de Tortosa, 98.
VALLGORNERA, Cosme de, donzell i oïdor 

de comptes, 348, 349, 351, 353, 354, 355, 
356, 357.

VALL-LLOSERA, en, 39.
Valls (Alt Camp), 265, 413.
VALLS, Bertran, ajudant del racional, 378.
VALLS, Jaume, ciutadà de Vic, 416.
VALLS, Joan, abat de Sant Llorenç del Munt i 

oïdor de comptes, 306, 307.
VALLSECA, Francesc de, 256.
VALLSECA, Francesc Guerau de, ciutadà de 

Barcelona, conseller i diputat, 251, 276, 
278, 279, 280, 281, 283, 295.

VALLSECA, Francí de, ciutadà de Barcelona, 
63, 195.

VALLSECA, Francí de, doctor del Reial Con-
sell, 331.

VALLSECA, Guerau de, veguer de Barcelona i 
conseller, 281, 293.

VALLSECA, Guillem de, jurista i conseller de 
Barcelona, 1, 4, 6, 22, 57, 66.

VEDELL, Antoni, manyà de la casa de la Dipu-
tació, 164, 169.

VELÁZQUEZ CLIMENT, Miquel, protono-
tari reial, 330.

Vélez-Màlaga, 257.
VELLO, Joan, jurista de Tortosa i oïdor de 

comptes, 181, 182, 183.
VENDRELL, Gabriel, guarda dels esclaus, 53.
VENDRELL, Pere, 130.
Venècia (Itàlia), 229, 240, 246, 282, 402, 441.
VENTIMIGLIA, Joan de, comte de Ventimi-

glia i marquès de Geraci, 63, 151.
VENTOSA, Pere, escrivà del General i ajudant 

del regent els comptes, 14, 27, 28, 29, 30, 
33, 34, 38, 46, 48, 50, 51, 55, 58, 60, 61, 
62, 66, 67, 68, 69, 73, 82, 85, 87, 88, 89, 
104.

Vera, 259.
VERDAGUER, Joan, escrivà del General, 24, 

25, 91.
VERDAGUER, Pere, instador dels deutes del 

General, 4, 22, 97.
VERDERA, Bartomeu, collidor de les entrades 

i eixides de Perpinyà, 410.
Verdú (Urgell), 224, 265.
VERE, Mossiur de, cambrer de l’ emperador, 

387.
VERGÓS, Joan Ramon de, oïdor de comptes, 

190, 191, 192, 193, 194, 195, 198.
VERI, Bartomeu de, jurista de Mallorca, 246.
VERMELL, Pere, pagès del Prat de Llobregat, 

208.
VERNTALLAT, Francesc de, capità dels page-

sos de remença, 172, 175, 178.
VIA, Eimeric de la, adjunt i escrivà de l’arxiu 

dels oïdors de comptes, 79, 83, 84, 86, 87, 
90, 91, 98, 107, 108, 113, 123, 126, 142, 
146, 147, 152, 181, 182.
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VIANA, príncep de, 150, 153, 155.
VIASTROSA, Joan, mercader de Barcelona, 

209.
VIASTROSA, Nicolau, mercader de Barcelona 

i cònsol de Llotja, 149, 154.
Vic (Osona), 16, 33, 35, 40, 41, 43, 73, 74, 

75, 76, 77, 83, 98, 99, 102, 103, 105, 107, 
108, 109, 119, 127, 129, 130, 131, 132, 
133, 134, 135, 137, 139, 140, 141, 157, 
161, 180, 186, 190, 191, 192, 195, 198, 
208, 215, 219, 222, 240, 249, 275, 276, 
278, 279, 280, 281, 284, 285, 287, 288, 
323, 368, 370, 382, 389, 403, 404, 408, 
409, 448, 450; bisbat de, 100, 277; bisbe 
de, 1, 6, 14, 33, 35, 40, 99, 100, 127, 141, 
143, 147, 148, 155, 158, 160, 162, 163, 
168, 171, 200, 201, 239, 241, 251, 252, 
271, 274, 275, 276, 277, 397, 402, 412, 
414, 415, 416, 425, 441, 457; Seu de, 37, 
279, 284; vegueria de, 279, 389, 405, 448.

VICENÇ, Francí, prior de Tarragona i diputat, 
278, 279.

VICENÇ, Miquel, barber de Barcelona, 209.
VICENÇ, Pere Joan, defenedor dels drets del 

General, 286, 303.
VICENÇ FERRER, sant, 127.
VIDAL, Roderic, protonotari reial, 205.
VILA, canonge de Barcelona, 207.
VILA, Pere, diputat local de Vic, 448.
VILADEMANY, Arnau de, governador de 

Mallorca, 124, 157, 159, 162, 188, 189, 
191, 195.

VILADEMANY, Joan Pere de, cavaller i capità 
de Vic, 208.

VILADEMOR, Joan, escrivà de manament i 
arxiver, 450.

VILAFERMOSA, duc de, 271.
VILAFERMOSA, duquessa de, 242.
Vilafranca, 41.
VILAFRANCA, donzell i conseller de Barcelo-

na, 449.
VILAFRANCA, Bertran de, donzell, oïdor de 

comptes i inquisidor de la Cort General, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 80, 81, 83, 
84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92.

VILAFRANCA, Bertran de, exactor del Gene-
ral, 349, 350, 351, 355, 356, 365.

VILAFRANCA, Joan de, donzell, 114, 234.
VILAFRANCA, Miquel, guarda del General, 

352, 353.
Vilafranca de Conflent (Conflent), 148, 310, 

370, 376, 383, 387, 392, 447; vegueria de, 
392.

Vilafranca de Niça (França), 454, 455.
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), 31, 32, 

33, 35, 36, 77, 79, 85, 97, 98, 100, 107, 
108, 114, 115, 117, 118, 119, 152, 161, 
163, 164, 165, 175, 179, 182, 208, 258, 
261, 263, 264, 285, 289, 301, 302, 355, 

356, 376, 381, 388, 399, 403, 404, 408, 
434, 448; vegueria de, 301.

VILAFRESER, Galceran de, donzell i diputat, 
191, 192, 193, 197, 198.

VILAGAIA, Bernat de, regent la vegueria de 
Barcelona, 179.

VILAGAIA, Miquel de, regent la vegueria de 
Barcelona, 164, 167.

VILAGUT, Bernat de, 5.
VILALBA, Marc, abat de Montserrat, 39, 57, 

78.
Vilaller (Alta Ribagorça), 80.
VILALPANDO, Joan de, 173.
VILALTA, Antoni, porter del General, 408.
VILAMAIANS, Joan de, síndic del General, 

171, 187.
VILAMARÍ, Bernat de, capità de mar del rei, 

156, 236, 303.
VILAMUR, vescomte de, 36.
VILANA, Bernat, jurista, oïdor de comptes i 

advocat del General, 369, 372, 373, 379, 
380, 383, 385, 387, 407.

VILANA, Gaspar, jurista, vice-canceller reial i 
advocat del General, 208, 265, 266, 269, 
272, 273.

VILANA, Joan, escrivà del General, 276, 278, 
317, 318, 325, 328, 341, 356, 395.

VILANA, Lluís, assessor de la governació de 
Catalunya, 457.

VILANA, Pere Bernat, oïdor de comptes, 378.
Vilanova, 185, 232.
VILANOVA, Antoni, notari de Barcelona i 

conseller, 191.
VILANOVA, Francesc de, 5.
VILANOVA, Joan, mercader i administrador 

de les places de Barcelona, 382.
VILANOVA, Joan de, donzell i diputat, 358, 

359, 360, 361, 362, 363, 365 , 367, 432, 
433, 434, 435, 440, 441, 442, 444.

VILANOVA, Llorenç de, burgès de Perpinyà i 
oïdor de comptes, 274, 275, 276.

Vilanova i la Geltrú (Garraf), 81, 84.
VILAPANDO, Francesc de, noble castellà, 63.
VILAR, Joan, notari de Barcelona i conseller, 

401.
VILAR, Ponç Andreu de, abat de Ripoll i di-

putat, 204, 253, 254.
VILAR, Rafael, tamborer de Barcelona i con-

seller, 157, 166, 177.
VILARAGUT, Jaume de, 63.
VILA-RASA, Francesc, canonge d’Elna i oïdor 

de comptes, 315, 316, 317.
VILARIG, Bernat de, 41.
VILA-SECA, Joan de, mercader, 109.
Vilassar (Maresme), 419.
VILASSIS, fuster de Barcelona i conseller, 293.
VILATORT, Joan, guarda de la bolla de Bar-

celona, 65, 93, 181.
VILATORTA, Antoni de, conseller de Barce-

lona, 91, 113, 115, 120.
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VILATORTA, Antoni de, algutzir reial, 160, 
205.

VILATORTA, Berenguer de, ajudant de l’ es-
crivà major dels oïdors, 64, 75, 79.

VILATORTA, Guerau de, cambrer de Sant 
Cugat i oïdor de comptes, 329, 330, 334.

VILATORTA, Miquel de, 333.
VILELL, Cebrià, rajoler de Barcelona i conse-

ller, 180, 200, 201.
VILLALBA, Guillem de, sots-veguer de Barce-

lona, 25.
VILLALBA, Joan de, donzell i oïdor de comp-

tes, 67, 118, 120, 122, 126.
VILLALBA, Pere de, donzell, 14, 15.
Villaviciosa (Astúries), 245.
VILLENA, marquès de, 216.
VINYALS, Gaspar, escrivà del General, 43, 44, 

47, 48, 49, 50, 51, 54, 66, 67.
VINYES, Antoni, notari de Barcelona i conse-

ller, 186.
VIOLANT DE BAR, reina d’Aragó, 28, 30, 152.
VISEU, duc de, 284.
Vitòria, 227, 360.
VIVES, Bartomeu, guarda de les generalitats 

de Sant Feliu de Guíxols, 73, 75, 81.

VIVES, Miquel, sobrecollidor de la bolla de 
Girona, 70, 75, 175, 180, 189, 191, 195.

VIVET, Bernardí, diputat local de Vic, 389.
VIVET, Carles, advocat del General, 333, 334.
VIVET, Gabriel, de Vic, 161.
VIVÓ, Joan, barber de Barcelona i conseller, 

134, 137.
VOLTOR, Miquel, credencer de la taula de 

Barcelona, 355, 356.
Vullpellac (Baix Empordà), 84, 85.

X

Xàtiva (la Costera), 48; castell de, 165, 307.
XICOT, Pere, guarda de les entrades i eixides 

de Barcelona, 357, 358.
XIPRE, reina de, 21.

Z

ZANDILLA, comte de, 255.
ZÚÑIGA, Antonio de, prior de Castella i lloc-

tinent general, 365, 367, 370.
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