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A la biblioteca del Col·legi d'Advocats de Barcelona es conserva un 
còdex que, segons una nota escrita en el full afegit a manera de portada, va 
pertànyer a l'antiga Casa Solterra de Girona. Posteriorment, aquest còdex 
passà a ser propietat de l'advocat Ernest Moliné i Brases, el qual, juntament 
amb un selecte nombre de llibres, gairebé tots manuscrits, el cedí a tan il·lus
tre biblioteca. 

Com es desprèn del títol imprès, que consta en el full que acabem d'in
dicar, es tracta d'una compilació de documents concedits a la ciutat i vegueria 
de Girona. Sortosament, es conserven altres còdexs d'aquesta mena, agrupats 
pel nom del monarca que els va atorgar. Tots ells reuneixen un bon nombre de 
documents, avui dia d'inestimable valor, atesa la pèrdua i dispersió d'alguns 
originals. Ens referim als anomenats Llibres Verd, Vermell i Groc que caute-
losament custodia l'Arxiu Històric de la Ciutat de Girona. L'ordre en què han 
estat esmentats obeeix a l'antiguitat i el renom de cadascun, fins al punt que 
actualment, per una lloable iniciativa de l'Arxiu Municipal de Girona, es duu 
a terme la transcripció íntegra dels dos primers còdexs. Aquesta iniciativa per
metrà conèixer ben aviat el seu veritable interès i especial vàlua. 

El llibre del Col·legi d'Advocats s'afegeix, doncs, al grup dels tres 
còdexs esmentats, que contenen un considerable nombre de privilegis, lletres 
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reials i altres documents de diversa índole. Lògicament, tots tres són una font 
valuosíssima per al coneixement de la història gironina. És obligat dir que, de 
tots els documents inserits, només es conserva un original' i tan sols quatre es 
troben copiats en el Llibre Verd.̂  

NOTES CODICOLOGIQUES I PALEOGRÀFIQUES 

El cartulari conegut amb el nom de Col·lecció de franqueses, provi
sions, privilegis y cartas reals etc, de la ciutat de Gerona y de sa vegueria és 
un volum format per quaderns de paper relligats amb coberta moderna de per
gamí. Es presenta malmès per la humitat i per taques d'aigua que afecten nom
brosos folis, a més de l'oxidació de la tinta que dificulta en alguns moments la 
lectura del text.^ 

Té unes mides de 297 x 205 mm i, segons es desprèn dels folis conser
vats, el llibre es mostra incomplet. No comença fins al foli 139 i li falten 
alguns fulls intermedis i també del final. A part dels primers, és difícil preci
sar quin nombre d'aquests fulls ha desaparegut, ja que ens ha arribat sobtada
ment interromput pel que fa a l'últim document inserit. Per altra banda, a vega
des resulta difícil veure si la foliació és correlativa, perquè està malmès l'angle 
superior dret, on acostuma a ser indicada, al recte de cada foli. A més a més, 
a partir de l'antic foli 282, apareix una doble numeració, escrites ambdues en 
xifres aràbigues. En l'actualitat, està numerat amb llapis i conté 179 folis útils, 
excepte uns quants que estan en blanc.'' 

Al llom es llegeix: Franqueses, Provisions, Privilegis etc, de Girona y 
sa vegueria, 1510-1513. Aquestes dates no es corresponen completament amb 
el marc cronològic de la documentació inserida, ja que (es pot veure a l'índex 
cronològic que adjuntem al final) la data més tardana que es llegeix és el 19 
de maig de 1533. Durant la nova enquadernació, s'hi afegiren tres fulls més al 
davant i dos més al darrere a manera de guardes. El tercer del davant va ser 

' Vegeu a l'apèndix el document núm. 19. 

' Vegeu els núm. 19, 38, 66 i 176 de l'apèndix. 

•̂  Sobretot es fa palesa en els folis 131 i 132. 

" Es tracta dels folis 83, 130v, 134v, 161v, 162, 162v, 172v i 174v. 
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aprofitat, però, per posar-hi amb caràcters d'impremta el títol i el nom de l'es
crivà, tal com hem fet esment més endavant. 

El llibre presenta una caixa d'escriptura que varia poc o molt d'un qua
dern a l'altre; oscil·la entre 240 x 100 mm i 250 x 110 mm i conté, per tant, un 
nombre variable de línies, que en alguns folis arriba a la xifra de 56. Aquestes, 
que es presenten molt curtes, estan escrites a línia seguida per una mà amb ple 
coneixement de l'escriptura humanística cursiva. L'espai interlinear és molt 
reduït i, per contra, els marges són molt amplis, i sovint són utilitzats per a 
anotacions que fan referència al contingut del document o per incorporar-hi 
alguna il·lustració aclaridora.^ També són emprats per traçar-hi algun signe, 
com les típiques manicula, que serveixen per cridar l'atenció sobre algun frag
ment que convé destacar. 

Cada document s'inicia amb una lletra de mòdul més gran que la resta, 
decorada amb una combinació de diferents traços que li donen un caire més 
estètic. Tant aquestes inicials com les senzilles decoracions que consten al 
llarg del llibre són fetes pel mateix copista. Es tracta, doncs, d'un còdex que 
recopila uns documents molt interessants, a manera dels anomenats Llibres de 
Privilegis, però sense que mai es manifesti cap tipus de luxe, tant pel que fa a 
l'enquadernació com a les miniatures que sovint il·lustren aquells. 

Gairebé tots els textos es troben encapçalats per un epígraf que en res
senya breument el contingut. Aquest títol figura emmarcat amb línies a mane
ra de claus, que fan que aquesta part ressalti de la resta de la plana. Cal assen
yalar que la tinta que s'empra aquí és de color negre, igual que la del text, tan 
sols en escasses ocasions es ressegueixen amb vermell alguns traços per fer-
los més destacats. 

L'idioma que es fa servir en aquests títols és essencialment el llatí, 
excepte en un grup reduït de documents on s'ha utilitzat el català.'' Aquesta 
particularitat no és gaire habitual en còdexs similars, ja que en aquests predo
mina clarament la llengua catalana per sintetitzar el contingut dels documents 
copiats. 

És convenient indicar que aquestes rúbriques no sempre són tan com
pletes i entenedores com voldríem. A vegades es manifesten una mica confu-

^ Com els que es poden veure en els folis 40, 51, 84. 

" Es tracta de les rúbriques 33, 70, 71, 156,191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 
i 202. 
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ses i imprecises, de manera que per comprendre-les cal llegir tot el document. 
Malgrat tot, no treu interès al seu contingut i per aquest motiu, seguint la ini-
citiva de l'arxiver i historiador gironí Lluís Batlle i Prats respecte al Llibre 
Groc,^ hem volgut reunir aquí els epígrafs del còdex, avui en estudi, per tal de 
contribuir al seu coneixement, tot esperant que més endavant es pugui editar 
la transcripció íntegra de tots els documents que el conformen. 

PERFIL DEL SEU AUTOR 

La confecció d'aquest llibre la devem a Antoni Vicens, escrivà de la 
cort reial, segons la informació que ens dóna l'esmentat full imprès del davant. 
Vicens va dur a terme aquesta compilació mogut pel desig de disposar en un 
sol volum dels documents més significatius per a la història de la ciutat i de la 
vegueria de Girona. No és exegerat dir que va realitzar una tasca carregosa i 
feixuga, ja que l'aplec documental conservat és ingent. 

Ben poca cosa sabem, però, de la seva biografia. Tan sols disposem 
d'uns testimonis escrits de la seva mà que apareixen en tres llocs diferents del 
llibre i que, pel fet de ser les úniques notícies que en tenim, són molt valuo
sos. La seva lectura ens proporciona referències importants per determinar 
almenys les dates en què es duia a terme la còpia del còdex i també per fer-nos 
veure els moments difícils que el seu compilador va passar per poder avançar 
en la tasca de transcripció. 

Sembla que aquest treball mai no va ser realitzat a la cort reial, sinó que 
l'autor aprofitava els vespres, part de les nits i fins i tot alguns dies festius per 
anar-lo elaborant. Es nota que era un bon coneixedor de la documentació que 
copiava i dels llocs on la podia trobar. Cita sovint els mateixos originals, o 
alguns llibres, com l'anomenat Llibre Verd de la cort de Girona, i també alguns 
registres pertanyents a l'Arxiu de l'Almoina del Pa de la Seu gironina que, 
malauradament, en l'actualitat es consideren perduts. 

Vegem a continuació quines són aquestes indicacions que, a manera de 
colofó, es troben al capdavall d'alguns folis: 

1) «Hec omnia fuerunt translatata et perfecta per me Anthonium Vicens 

' Vegeu. L. Batlle y Prats, «Las rúbricas del "Llibre Groc" del Archivo Municipal de 
Gerona», Tirada aparte de los Anales del Instituto de Estudiós Gerundenses, 1953, 12 p. 
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scribam ultima die madii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo 
duodecimo, in diebus festivis et aliis non feriatis, de mane et de vespere, cum 
vertione et usque et per totum mensem iulii dicti anni licet cum fatica ac labo-
re persone mee cum eciam in aliis negociïs pro conseníacione persone intelli-
gere ac attendere tenebar».* 

2) «Disapte a XVIII de desembra any mil D cents y dotza, yo Anthoni 
Vicens, scrivà de la cort reial de Girona, acabí de scriura e transladar las pro
visions, privilegis, sentèncias y altras actas en lo present libra continuats, los 
quals ab gran trabal y fadigui serquí per registras reals, tant de la dita cort com 
per letras y altras actas en libras de juristas d'aquesta ciutat continuats, y del 
janer del dit any fins ara hi he trebellat, ço és a las matinades fins hora de anar 
a la cort y a las vesprades y altres dias de festas laujeras, a Déu gràcias y a la 
humil Verja Maria, advocada mia, que cada vespra era bé mija nit com me 
matia al lit, encara que fos festa o fasaner».^ 

3) «Vuy diluns dia de sanct March que teníem XXV de abril, any mil 
sinch-cents y tretza, yo Anthoni Vicens, scrivà de la cort real de Girona, acabí 
de scriura tot lo que en lo present se mostra de mà mia, y ya del mes de desem
bre de sinch-cents y deu y trebellava, hon hagut grandíssim trebayl y fadigua 
de sercar per scripturas antiguas, registras y altres lochs les susdites provi
sions, privilegis, cartes reals. Fas gràcias a nostro Senyor ab intervenció de la 
humil Verge Maria, advocada mia, qui axí a poch a poch sens divertir-me dels 
negocis bursals ho he acabat. Plàcia a Déu tot sia per bé a fer y a lahor y glò
ria sua e per il·luminació de la pràtica e enteniment per no star sotzmès a 
ningú».'° 

SÍNTESI DEL CONTINGUT 

Malgrat el títol del llibre, no sempre els documents copiats són privile
gis, franqueses o cartes reials. Ben al contrari, el seu contingut és molt hete
rogeni i de diferent naturalesa jurídica, ja que sovint sota el nom de privilegi 
s'hi amaguen altres documents de significació molt diversa. No és el moment 

' Vegeu f. 81. 

' Vegeu f. 158. 

"> Vegeu f. 166. 
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de fer aquí una síntesi exhaustiva de la matèria que tracten, però cal ressaltar 
que el ventall tipològic és ample. Destaquen sobretot confirmacions, executò
ries, concòrdies, ordinacions, sentències, documents de pau i treva, interroga
toris, guiatges, empares, homenatges, llicències i diferents textos eclesiàstics i 
senyorials de temàtica molt variada. 

Aquesta diversitat pot donar peu a futurs estudis, tant comparatius amb 
els altres llibres similars que hem esmentat com de caire específic, ja que no 
sols es considera una font estrictament històrica, sinó que la seva consulta és 
imprescindible per a l'estudi del dret i de la seva aplicació en aquestes contra
des gironines durant l'època baix medieval. 

Cal dir que els documents no segueixen cap ordre cronològic ni temà
tic, sinó que foren copiats al lliure criteri de l'autor. Segons l'índex que adjun
tem al final d'aquest treball, podem dir que hi ha: 3 textos del segle XIII, 36 
del segle XIV, 121 del segle XV, 21 del segle XVI i 21 sense data. 
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APÈNDIX 

1 
1425 maig 8 

Provisió seu declaració pro quinto, cum quibusdam litteris insertis,^^ 
abstracta a regestro curíe (f. 1-2). 

2 
1427 abril 10. Girona 

Littera extraordinària a cúria Gerunde emanata, nobili Bernardo de 
Sanasterra directa, intimatoria cuiusdam regie proteccionis hic Gerunde publica-
te, mittendo eidem translatum ipsius cum preconitzacione iudicis ordinata (f. 2v). 

3 
1374 març 6. Barcelona-1419 març 29. Barcelona 

Littera pragmàtica regis Petri cum confirmacione regís Alfonsi contra 
curiam ecclesiasticam pro tonsuratis et cum littera fuit dicte curie ecclesiasti-
ce cum insercionem eiusdem scriptum etpostea responsum, prout tam de dicta 
pragmàtica quam litteris hic liquide videripotest (f. 3-4v). 

4 
1425 maig 4. Girona 

Littera directa curie ecclesiastice ratione dicte regie pragmatice (f. 4v-5). 

5 
1425 maig 14. Girona 

Littera responciva curie ecclesiastice súper predictis (f. 5-6). 

6 
1316 octubre 13. Girona 

Ordinaciones per dominum Guillelmum de Villamarino, episcopum 
Gerundensem, facte de hiis que sunt prohibita clericis, tam coniugatis quam 
in minoribus constitutis, si voluerint gaudere privilegio clericali, et de quibus 
se habent obstinere (f. 6-6v). 

" La primera fou atorgada pel rei Alfons II a Barcelona, 7 de juny de 1290, i la segona, pel 
rei Pere el Cerimoniós també a Barcelona, el 13 de maig de 1376. 
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7 

1307 febrer 22. Tarragona 
ítem, alia ordinacio facta súper tonsuratis per consilium Terracone 

confirmatoria pragmatice regie (f. 6v). 

8 
1425 maig 9 

Declaració facta per honorabilem lohannem Raphaelis, iudicem, súper 
contencione honorabilium vicarii et baiuli Gerunde ratione suorum officiorum 
(f. 6v-7v). 

9 
1322 juliol 20. Barcelona 

Littera regis lacobi quod de rebus ad curiam ecclesiasticam vel secu-
larem spectantibus detur electio in principio conquerenti (f. 7v). 

10 
1368 octubre 31. Església de Sant Just de Barcelona 

Sentensia arbitralis lata inter dominós scribaniarum curie regie et 
notariorium civitatis Gerunde, a libro virido curie predicte abstracta (f. 8-
14v). 

11 
1416 febrer 28. Girona 

Littera exequtoria dicte sentencie arbitralis serenissimi domini regis 
Alfonsi^^ (f. 14V-15). 

12 
1426 febrer 21. Besalú 

Littera restitucionis pacis et treuge a cúria Bisulduni emanata etparva 
(f. 15-15v). 

'̂  Segons es desprèn de la intitulació que enceta el document, i així ho confirma també 1 
data, la lletra fou atorgada quan Alfons encara era príncep i governador general. 
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13 
1424 juny 10. Barcelona 

Littera regine Marie cum inseria littere^^ seu carte regis Alfonsi, eiits 
viri, in qua carta seu littera ydem serenissimus dominus rex assignavit et dedit 
eidem consorti sue, de vita sua tantum, quartam partem emolumentorum curie 
sue pertinencium quovismodo in regnis Aragonum, Valencie, Maiorice ac 
Principatu Cathalonie pro camera dicte serenissime regine et sui sublimis sta
tus sustentacione decenti. Virtute cuiusquidem carte honorabiles officiales 
Gerunde prestiterunt certam securitatem ibi insertam (f. 15v-16v). 

14 
1424 juny 10. Barcelona 

Littera dicte serenissime regine Marie cum insercione litterarum exe-
qutorialiarum dicte littere^* regis Alfonsi, in quafacit nominacionem et comis
sionem depredictis exequendis stilata et pro theseurario (f. 16v-18). 

15 
1424 juny 27. Barcelona 

Littera regis Alfonsi ut comissarium per serenissimam dominam regi-
nam consortem pro predictis assignatum manuteneant et defendent ac in 
omnibus predictis obtemperent (í. 18-18v). 

16 
1426 juny 15 

Securitas prestita per magnificum dominum vicarium Gerunde de res-
pondendo serenissime domine regine de quarta parte emolumentorum, deduc-
tis deducendis, etprout insertus (f. ISv). 

Homagium prestitum per honorabilem baiulum Gerunde de respon-
dendo de quarta parte emolumentorum dicti officii (f.lSv). 

Homagium prestitum per honorabilem baiulum Sancti Ffelicis 
Guixellensis pro quarta parte dictorum emolumentorum (f. 18v). 

" Es refereix a les lletres datades a Amposta, el 6 d'abril de 1420, i a Tortosa, el 5 de maig 
de 1424, respectivament. 

" Datada a Tortosa, el 5 de maig de 1424. 
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17 

1491 juny 11. Cort de Girona i de Besalú 
Interrogatoria oblata contra regios ojficiales pro generali inquisicione 

recepta contra illos qui officia regia tenuerunt seu rexerunt et hoc pro parte 
fisci procuratoris caram iudicibus tabule (f. 19). 

Contra vicarium, subvicarium, baiulum et subbaiulum (i. 19-20). 
Contra iudices (f. 20v). 
Contra notarios sive scríptores curie regle Gerunde (f. 20v-21). 
Contra nuncios dicte curie (f. 21). 

18 
1429 maig 12. Barcelona 

Littera regis Alfonsi pro iudice appellacionum, videlicet, quod possit 
cognoscere de omnibus excepcionibus nullitatis sentencie prout hic (f. 21). 

19 
1337 octubre 7. Daroca 

Littera regis Petri^^ continens quod ojficiales regii debent capere secu-
ritatem a clericis vel ipsorum familiaribus qui pretetendunt^^ tenere conces-
siones deferendi arma (f. 21v). 

20 
1427 juliol 5. Girona 

Littera regis Alfonsi obtenta per reverendum patrem fratrem Mateum de 
Agrigento de Ordine Minorum utpro inicienda etpace tractanda possit guida-
re et asseguraré quoscunque eiectos apace et tregua et alios criminosos (f. 21 v). 

21 
1512 abril 23. Barcelona 

Littera^^ treugarum regalium pro curiis celebrandis (f. 22-24). 

'̂  L'original d'aquesta carta es conserva a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Girona, caixa 2, 
núm. 109. A més, es troba copiada al Llibre Verd, f. 326v. 

" pretetendunt per pretendunt. 

" Es tracta d'una lletra del rei Ferran II feta publicar pel lloctinent general Jaume de Luna, 
datada a Barcelona, el 23 d'abril de 1512. 
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22 
1509 novembre 20. Barcelona 

Littera spectabilis domini locumtenentis generalis^^, magnifico vicario 
Gerunde directa, virtute constitucionum pacium et treugarumpro convocacio-
nepacis vicariarum et aliarum, prout inferius, qua virtute fuerunt expedite lit-
tere de mandato dicti magnifici vicarii, ut infrascripta (f. 24-24v). 

23 
1509 novembre 19. Barcelona 

Alia littera dicti domini locumtenentis^'^ pro dicta convocacione pacis 

(f. 24v-25v). 

24 
1509 novembre 29. Girona 

Littera de mandato magnifici vicarii expedita episcopo Gerundensi 
directa pro dicta convocacione pacis (f. 25v-26). 

25 
1483 agost 24. Còrdova 

Guidaticum'^° concessum hominibus de redimencia (f. 26v). 

26 
1494 abril 24 

Instrumentum ffidelitatis illustrissimo domino infanti^^ prestitum per 
aliquos milites et domicellos de suo comittatu (f. 27-27v). 

" Es tracta de Jaume Martínez de Luna. 

" Es tracta de Jaume Martínez de Luna. 

™ Atorgat pel rei Ferran II. 

'̂ Fidelitat prestada a l'infant Enric d'Aragó i de Sicília, duc de Sogorb i comte d'Empúries. 
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27 
1510 juliol 20. Girona 

Littera vulgariter dicta «empara real» de mandato episcopi 
Gerundensis seu eius vicarii, spedita contra nobilem Ffranciscum de 
Sanasterra, ut sibi capibrevi et fructus et reditus ad feudum eiusdem iuxta 
constituciones Cathalonie, usaticos Barchinone, stilata (f. 27v-28v). 

28 
1485 setembre 3. Castell de Finestres 

Alia consimilis littera de mandato magnifici Guillelmi d'Oms, militis 
domini baronie et termini castrorum de Finestris et de Sancta Pace, pro ali-
quibus rebus feudalibus alienatis per aliquos feudetarios suos absque sui 
licencia et consensu stilata ordinata (f. 28v-29v). 

29 
1455 novembre 29. Barcelona 

Privilegium concessum^^ hominibus vicarie et baiulie extra civitatem 
Gerunde cumpluribus capitulis ibi insertis (f. 29v-31v). 

30 
1503 novembre 27. Barcelona 

Capitulum abstractum de quodam regió privilegio^ pro hominibus 
vicarie et baiulie Gerunde ut quod proceres parrochiarum sumarie possint 
cognoscere de talis rasis etc, et possint per recursum pervenire caram iudice 
ordinària Gerunde (f. 31v-32). 

31 
1425 febrer 26. Girona 

Littera a cúria Gerunde emanata iuratis et probis hominibus ville 
Sancti Felicis Guixellensis et Vallis deAredo directa, ut quidam assecuravit ibi 
Gerunde pro afficia baiulie, nan obstantibus pro parte dicte ville (f. 32-32v). 

^ Fou concedit pel lloctinent general, l'infant Joan d'Aragó i de Sicília, germà d'Alfons el 
Magnànim i rei de Navarra. 

^ Atorgat pel rei Ferran II. 
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32 
1512 maig 26 

Vota aliquorum doctorum civüatis Gerunde, cum declaracione per iudicem 
ordinarium, sequendo vota facta súper quibusdam salariis quotidianis procurato-
ris in contracta stipulatis, si ipsa salaria debebant admittere vel non (f. 32v). 

33 
1385 maig 31 

Ordinacions fetas per los honorables jurats que ningú qui apart vitualles 
nepuxa ésser pres ne mercat en persona ni en béns e declara que són vitualles (f. 
33-35). 

34 
1423 desembre 15. Barcelona 

Privilegium sive guidaticum habitatoribus ville de Palamosio concessum^^ 
de omnibus criminibus et debitis, exceptis tamen casibus infrascriptis (f. 35-35v). 

35 
1456 setembre 22. Barcelona 

Contra dictum privilegium de Palamós ne quis de ipso sufraguetur nisi 
continuam fecerint residenciam in dicto loco (f. 36-36v). 

36 
1410 març 1. Barcelona 

Pro cúria regia Gerunde ut iudex in quolibet die mecanico et nonferia-
to iudicium intus curiam horis hic statutis cum asistencia officialium teneat et 
asistet, sub penis hic contentis et specificatis (f. 37-38). 

37 
1410 març 1. Barcelona 

Littera regis Martini, in qua mandatur iudici ordinario Gerunde ut in 
diebus veneris circa negocia fiscalia qualibet ebdomada occurrentia, sub pena 
in ipsis contenta, cum diligència intendat et procedat, prout visum fiíerit per 
iusticiam pertractandi (f. 38-38v). 

^ Fou concedit pel rei Alfons el Magnànim. 
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38 

1360 desembre 10. Barcelona 
PrivilegiuwP quod in scripturis tercii scriptis et scribendis in cúria 

regia Gerunde servetur forma que servatur in cúria Barchinone et idem pro 
vicaria Bisulduni (f. 38v-40). 

39 
1339 desembre 2. Barcelona 

Pragmàtica sanctió^^ de annotacione bonorum et quales officiales 
debent procedere contra criminosos absentes (f. 40-40v). 

40 
(s. d.) 

Protestacio pro inmunitatibus alicuius monasterii facta, respondendo 
requisicioni per vícarium facte (f. 40v). 

41 
1456 gener 31. Palau Reial de Barcelona 

Sentencia lata per serenissimum dominum regem Navarre, locutenen-
tem generalem serenissimi domini regis, súper capcione lohannis de 
Vilalongua de Cassiano de Silva, delati de vulneribus illatis in personam 
Bartholomei Tarrats, olim subbaiuli Gerunde in locho de Calidarum de 
Malaveteri. Quiquidem Vúalonga fuit processatus per viam de sono emisso et 
hic apparet, fuit liberatus et nobilis de Locustaria in expensis condempnatus. 
Que sentencia est favorabilis dicti processus soni emissi, a libroVI(í. 41-42). 

42 
1456 febrer 28. Barcelona 

Littera exequtoria^^ dicte sentencie (f. 42). 

^ Atorgat pel rei Pere el Cerimoniós. Es troba copiat al Libre Verd, f. 147-148. 

^ Atorgada pel rei Pere el Cerimoniós. 

" Atorgada pel rei Joan de Navarra i lloctinent general. 

136 



LES RÚBRIQUES DEL CÒDEX ANOMENAT "COL·LECCIÓ DE FRANQUESES, ... 

43 
1416 març 20. Girona 

Littera^^ in qua hostenditur quod baiulus, subbaiulus et mostacafius 
Gerunde de emolumentis per ipsos receptis seu recipiendis tenentur solvere 
quintum sive quintant partem, a libro VI° (f. 42-43). 

44 
1381 setembre 20. Girona 

Littera infavorem iurisdiccionis regie et contra curiam ecclesiasticam de 
attemptatis in preiudicium domini regis et ducis que per episcopum Gerunde 
cum presenti littera cumparitorum consilio ea omnia revocata fuerunt pro ali-
quibus rebus mere profanis et non espiritualibus, ut hic videripotest (f. 43v-45). 

45 
1448 agost 22. Girona 

Littera regine Marie in qua hostenditur quod milites homines deparati-
co eorumque familia quamvis teneant domicilia in locis baronum sunt deforo et 
iuridiccione domini regis vicariique et subvicarii eiusdem, a libro VI (f. 45v-46). 

46 
1453 octubre 22. Barcelona 

Littera^^ in favorem regie iuridiccionis et contra curiam ecclesiasticam 
virtute excommunicationis facte subvicario pro litteris deprecatorüs ab eccle-
siastica cúria emanatis, a libro V (f. 46-47). 

47 
1382 abril 22. València 

Littera^^ infavorem regie curie Gerunde, ut ne aliquis notarius seu scrip-
tores possit seu possint recipere aliqua acta seu inquisi[ti]ones cum aliquibus 
regiis algutziriis infra vicariam et baiuliam Gerunde, sub penis hic contentis, 
ymmo dicti regii algutziri inposse scriptorum curiepredicte et non alibi nec cum 
aliis fieri permittant, ut hic (f. 47-48). 

*̂ Atorgada pel futur rei Alfons el Magnànim quan encara era governador general. 

^ Atorgada pel rei Alfons el Magnànim. 

^ Atorgada per l'infant Joan, governador general i futur rei Joan I. 
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48 
1456 gener 30. Barcelona 

Littera^^ pro dandis querelis pacis et treuge ad procuratoris fiscalis 
regii instanciam, a libro viridi (f. 48-49). 

49 
1384 gener 30. Girona 

Pragmàtica regis lohannis^^ súper donacionibus et contractibus fictis 
factispro exequcionibus impendiendis (f. 49-49v). 

50 
1442 novembre 22. Tortosa 

Quod regii officiales non possint guidari, asseguraré seu componere 
illos quos eis abdicata estpotestas remittere, ut in libro virido (f. 49v-50). 

51 
1383 gener 20. Tortosa 

Quod iurati et universitas Gerunde qui a domino rege iuridicciones in 
baiulia et vicaria Gerunde cum instrumento gracie mediante emerunt vel 
ement per ipsos seu iudices, notarii seu scriptores passant cognoscere infra 
dictam civitatem, baiuliam et terminos de omnibus causis (f. 50-50v). 

52 
1327 juny 3. Barcelona 

Provisio^^ in et cum qua creditores purarum comendarum tenentur sol-
vere alimenta et carcelagia pro comendatariis captis àlias liberantur a cap-
cionibus, dum tamen capti ipsi bona aliqua cedencia habuerint (f. 50v). 

53 
1387 juliol 17. Cort reial de Girona 

Sentencia cum qua declaratur iurisdiccio baiuli monarii, a libro virido 
curie Gerunde abstracta (f. 51-55v). 

'̂ Atorgada per l'infant Joan, governador general i rei de Navarra. 

'̂  Segons la intitulació del document, en el moment d'atorgar aquesta pragmàtica encara era 
infant i governador general. 

' ' Atorgada pel rei Jaume II. 
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54 
1442 desembre 3. Tortosa 

Pragmàtica^'* súper guidaticis per officiales regni concessis seu conce-
dendis (f. 55v). 

55 
1355 febrer 14. Sant Feliu de Guíxols. 

Transacció ville Sancti Ffelicis Guixellensis facta etfirmata per domi-
num regem Petri, recolende memorie, inter civitatem et universitatem 
Gerunde et villam seu universitatem predictas, quefuit abstracta a libro viri-
do curie Gerunde (f. 56-60). 

56 
1347 juliol 12. Barcelona 

Potestas Baiuli Cathalonie Generalis, a libro virido curie regie 
Gerunde abstracta (f. 60-61v). 

57 
1458 gener 14. Girona 

Provisio^^ contra Baiulum Generalem ad supplicacionem pagencium 
obtenia pro exsecivis^^ salariis extra modum exhigitis, a libro viridi (f. 61v-
62). 

58 
1358 novembre 8. Barcelona 

Quod vicarius non potest impediri in processu pacis et treuge per 
gubernatorem Cathalonie quoad personas eiectorum et fauctorum puniendas 
(f. 62-62v). 

^Atorgada per la reina Maria, esposa d'Alfons el Magnànim i lloctinent general. 

^' Atorgada per l'infant Joan, governador general i rei de Navarra. 

•" exsecivis per excesivis. 
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59 
(S. d.) 

Gravamina illata officialibus regiisper curiam ecclesiasticam Gerunde 
missa domino regí. Vide quodfuit statutum súper dictis gravaminibus infra fol. 
212^'' (f. 62V-63). 

60 
(s. d.) 

Deposició honorabilis Petri Vüana decretorum doctoris, súper dictis 
gravaminibus (f. 63v-64). 

61 
(s. d.) 

Littera^^ cum qua Baiulus Generalis vel eius locumtenens non habent 
superiores in eorum officiis nisi serenissimus dominus rex et ab ipso, si in ali-
quo ledantur, tenentur recurrere et non ad gubernatorem vel alium officialem 
(f. 64-64v). 

62 
1420 juliol 26. Girona 

Littera anticha universis et singulis directa, a cúria regia Gerunde et 
de mandato magnifici vicarii expedita, cum insercione cuiusdam provisionis 
regis Petri, gloriose memorie, virtute marche contra vicecomitem de 
Ruppebertino et eius districtuales adiudicate, eo quia non curavit compellere 
magnificum Bernardum de Villamuro, militem, et universitatem et singulares 
loci de Buadella, et quia infra vicariam et baiuliam Gerunde bona ipsorum 
non reperiuntur, requiritur virtute littere ut, si aliqua bona predictorum in 
eorum iuridiccionibus invenire poterint, ea pignorent et marchent, donec fue-
rit satisfactum (f. 65-66). 

" Vegeu el núm. 75 d'aquest apèndix. 

'" Atorgada pel rei Alfons el Magnànim. 
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63 
1211 març 9. Barcelona 

Pragmàtica regis Petri quod nunquam liceat alicui persone vendere vel 
alienaré, censui vel tributo stabilire, sine licenciam principalium dominorum 
(f. 66-66v). 

64 
1339 agost 9. Barcelona 

Pragmàtica regis Petri quod nullus presumat ingredi pocessionem vel 
rey emphiteotice sine domini voluntate (f. 66v). 

65 
1433 juny 16. Barcelona 

Translatum cuiusdam regii privilegii^^ in favorem notariorum civitatis 
Gerunde eiusdemque notariis substitutis in notaria publica obtenti ne contra 
ipsos aut eorum substitutos ratione eorum officiorum gubernator Cathalonie 
aut alius officialis possit ipsos molestaré aut inquietaré nisi ad partis instan-
ciam, prout inferius hec et alia patescunt (f. 67-68). 

66 
1345 maig 20. Perpinyà 

Provisió'*^ ut nequis presumat contrahere matrimonium cum aliqua 
domicella ex civibus vel habitatoribus Gerunde absque parentum seu amico-
rum concensu sub pena amissionis capitis (f. 206v). 

67 
(s. d.) 

Isti sunt casus pertinentes ad iuridiccionem civilem secundum consue-
tudinem notoriam huius patrie, secundum quodfuit iudicatum per lacobum de 
Monello et Dalmacium Corona inter propositum mensis septembris Gerunde 
et heredem de Loreto (f. 69-69v). 

^' Atorgat pel rei Alfons el Magnànim. 

'*' Atorgada pel rei Pere el Cerimoniós. Es troba copiada al Llibre Verd, f. 70v. 
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68 
(S. d.) 

Hec littera misit Bernardus de Valle, legum doctor, vicecancellarius 
domini regis, domino duci Gerunde, súper quodam dubio primi capituli curie 
Montissoni (i. 69v). 

69 
1496 abril 23. Almazàn 

Privilegia concessa per serenissimum dominum regem Fferdinandum 
secundum in prima cúria Dertuse brachio ecclesiastico, vulgariter dicta «con
còrdia curie Dertuse» (f. 70-71v). 

70 
1428 març 18. Barcelona 

Cartell en lengua vulgar per lo Spital de Sancta Creu de Barchinona 
(f. 71v). 

71 
(s. d.) 

Aquesta pràticha és stada treta del archiu de la Almoyna del Pa de la 
Seu de Gerona (f. 72-73). 

72 
1336 març 19. Castelló del Camp de Borriana 

Pragmàtica domini regis Petri súper manulevatis requirendis, videlicet, 
quod si cum consilio indicis ad manuleutam traditi fuerunt, cum eodem consi-
lio requirantur, nisi intus civitatem Gerunde (f. 73). 

73 
1368 gener 18. Barcelona 

Provisió regis Petri facta súper limittacionibus comittatus Bisulduni, que 
fiíit reperta registrata in quodam regestro curie regie Gerurule antico (f. 73v-74). 

74 
1368 febrer 26. Girona 

Littera venerabili procuratori comitatus Bisulduni pro predictis man-
dato vicario Gerunde expedita (f. 74v). 
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75 
1401 abril 6. Palau Episcopal de Girona 

Statuta et ordinaciones facte per Berengarium, miseracione divina vir-
tute sancti Clementis cardinalem, súper contencione gravaminum inter curiam 
et officiales regios et curiam ac ojficiales ecclesiasticos, que gravamina sunt 
suprainserta fol. 202'^^ (f. 74v-76v). 

76 
1401 març 15. Barcelona 

Provisió regis Martini súper quibusdam gravaminibus inter curiam 
ecclesiasticam et secularem, súper capitulis infrascriptis, que postea virtute 
huius provisionis per cardinalem et administratorem ecclesie Gerundensis 
fuerintfacta statuta et ordinaciones ut in littera proxime inserta (f. 76v-77v). 

77 
1401 març 15. Barcelona 

Deprecatoria dicto cardinali et administratori ecclesie Gerundensis 
directa quatenus dictas ordinaciones per suum statuendo edictum ad unguem 
per vicarios et ojficiales suos mandet perempniter observari (f. Ilv-IB). 

78 
(s. d.) 

Cèdula declaratoria foris curie ecclesiastice cum pluribus mutivis et 
cum cominacione de habendo recursum ad dominum regem casu quo per dic-
tam curiam contra ipsum declinatem àlias procedatur, qua fuit abstracta a 
libro virido curie et fuit presentata dicto officiali ecclesiastico in posse 
Anthonii de Colle die V decembris, anno M" CCCCXXIIW (f. 78-78v) 

79 
(s. d.) 

Constantinus in fide hanc generalem epistolam ad universos episcopos 
et prelatos scripsit, quam beatus Ysidorius ponit inter decreta patrum, in qua 
ponit modum sue convercionis sub ista forma (f. 79). 

"1 Vegeu el núm. 59 d'aquest apèndix. 
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80 
1427 febrer 3. València 

Littera regis Alfonsi exhemcio fori discreti lohannis Banyulls, scripto-
ris Gerunde (f. 79v). 

81 
1429 maig 20. Barcelona 

Littera regis Alfonsi cuiusdam elongamenti (f. 79v). 

82 
(s. d.) 

Divisiones decem nacionum tocius christianitatis (f. 80-81). 

83 
1368 març 12. València 

Littera regia infantis lohannis comissionis facte iudici Gerunde ut 
inquirat de quodam instrumento false fabricato per quendam notarium 
Gerunde antiqua et stilata (f. 81v). 

84 
1368 abril 12. Barcelona 

Littera'*^ quod iudex procedat iuxta merita vel demerita ad absolven-

dum vel condempnandum (f. 81v). 

85 
(s. d.) 

Qüestió domini lohannis Andreu (f. 82). 
- Nota casus in quibus requiritur speciale mandatum (f. 82). 
-Argumentum a contrario sensufactumfirmissimum ac validissimum est in iure (f. 82). 

1341 novembre 17. València 
Pragmàtica domini regis Petri, in qua continet quod obtinentes remis-

siones seu gracie per ojficiales solvant expensas et salaria illis qui expensas 
ffecerunt vel laborarunt, àlias ipsis minime sufragentur (f. 82v). 

^ Atorgada pel rei Pere el Cerimoniós. 
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87 
(S. d.) 

Hic vide quomodo legittima computatur seu computari debet prout 

notatur versibus infrascriptis (f. 83v). 

1344 
Isti versus fuerunt inventi in ecclesia Sancti Cepulcri anno M° CCC 

XXXXIIH una cum multis aliis versibus (f. 83v-incomplet). 

89 
1330 maig 3. Barcelona 

Littera regisAlfonsi infavorem vidue de Vúamarino que pro suo dote 
et sponsalicio tenebat locum de Boadella et alia locha et bona que fuerunt 
dicti quondam viri sui ypothecata, cum alia littera inserta, in qua fit menció 
quod attulit quod eidem occiderunt filium suum et timeat, ne propter guerram 
eius filii malum fiant in suis locis, firmavit de iure ipsa, eo quia cupit vivere 
sub quieto nobili Poncio de Ruppebertino, eo quia dicta loca sunt scita in sua 
iuridiccione qui, nollens admitere, ymmo comburrendo predicta, ydeo domi-
nus rex mandat, si ita est, cum exercitibus contra eum iuris et iuxta constitu-
ciones pacium et treugarum procedí (f. 84). 

90 
1330 març 28. Barcelona 

Littera regis Alfonsi in favorem iudeorum calli Gerunde, videlicet, 
quod regii officiales non permittant ut in Septimana Sancta et in aliis diebus 
non delepident eos intus callum nec extra, nec ipsos male tractent, nec dapni-
ficent, prout faciunt, signanter in die Veneris Sancta (f. 84). 

91 
1428 febrer 13. Bellesguard de Barcelona 

Provisió regine Yolantis'*^ pro officio baiulie aljame iudeorum Gerunde 
(f. 84v). 

' Es tracta de la reina Violant de Bar, vídua de Joan I. 
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92 
[1428 febrer 13. Bellesguard de Barcelona] 

Littera exequtoria'^ dicte littere (f. 84v). 

93 
1405 gener 15. Barcelona 

Alia littera*^ quasi sub simili forma (f. 84v). 

94 
1430 juny 2. Ulldecona 

Littera^ cancelacionis empare (f. 85). 

95 
1428 setembre 22. Saragossa 

Littera*^ quodpossit hic nominatus omnes suas causas appellacionum 
coram serenissimo regeprosequi et ducere (f. 85-85v). 

96 
1430 gener 26. Tortosa 

Littera revocació exempcionis Ffrancisci de Raseto, Petri Dominici, 
lohannis Dominici et aliorum cum quadam littera'^ regisAlfonsi hic inserta (f. 
86). 

97 
1429 juliol 18. Barcelona 

Littera regisAlfonsi cumpreconitzacione ordinata iuxta usaticum inci-
pientem: «Prínceps Namque» etc. (f. 86-87v). 

** Atorgada per Violant de Bar. 

"' Atorgada pel rei Martí I. 

^ Atorgada per la reina Maria, esposa d'Alfons el Magnànim i lloctinent general. 

•" Atorgada pel rei Alfons el Magnànim. 

" Datada a Saragossa, el 20 de setembre de 1429. 
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98 
1429 agost 2. Girona 

Publicació generalium treugarum (f. 87v-88). . 

99 
1427 agost 20. València 

Littera regis Alfonsi guidatici, elongamenti et supercedimenti virtute 
armate per mare cum pluribus inserds et cominacionibus contra officiales 
negligentes ac contradicentes in litteris (f. 88-89v). 

100 
1428 desembre 12. Barcelona 

Aliud guidaticum, elongamentum et supercedimentum infavorem regie 
armate pro quadam galea, virtute cuius guidati[ci] fuerunt aliqui acordati et 
fuerunt expedite littere stilate de mandato vicarii Gerunde, prout infra videtur 
constaré verbis laycis (f. 89v-90). 

101 
1428 setembre 16. Girona 

De presentació consimilis littere proseditur ut hic quando fit nomina
ció de aliquo acordato noviter electo, de qua fiíit expedita littera infrascripta 
(f. 90V-91). 

102 
1428 març 5. Terol 

Licencia*^ faciendi balistas de acerio et ipsos fabricandi (f. 91). 

103 
1428 maig 18. València 

Òptima provisió regis Alfonsi pro salariis dominorum iudicum sive 
inquisitorum tabule (f. 91-92v). 

"' Atorgada pel rei Alfons el Magnànim. 
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104 
1426 gener 26. València 

Provisió regis Alfonsi quod ratione excomunicationum nullus perso-
naliter capiatur nec contra ipsos fiat exequcio in bonis, nisi in litteris depre-
catoriis certum exprimatur precium (f. 92v-93). 

105 
1425 juny 30. Saragossa 

Llitera regis Alfonsi extraordinària ut revocent contenta in quibus-
dam litteris nuper ab eius selcitudine^° expeditis ad informacionem sinis-
tram et propter inportunitatem et inadvertenter signatas et sigillatas (f. 93-
93v). 

106 
(s. d.) 

Preconitzacio virtute dicte littere ordinata stilata iuxta Banyulls 
scriptorem (f. 93-incomplet). 

107 
1449 gener 15. Perpinyà 

Privilegium^^ universitatis perochie de Saltu concessum (f. 94-95v). 

108 
1405 juny 6. Convent dels Frares Menors de Barcelona 

Concessió facta per sanctissimum in Christo Patrem et dominum 
dominum Clementem, jfelicis recordacionis papam sextum, priori provincia-
li ffratrum Ordinis Predicatorum provincie Aragonie pro officio Sancte 
Inquisicionis, cum aliis instrumentis hic insertis (f. 95v-97). 

109 
(s. d.) 

Fforma ad iurandi heresim ab inquisicione abstracta (f.97-97v). 

'" selcitudine per celsitudine. 

' ' Atorgat per la reina Maria, esposa d'Alfons el Magnànim. 
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110 
(s. d.) 

Nupcialia ebrayce iuxta morem iudeorum redacta per notarium in 
publicam formam (f. 97v-incomplet). 

111 
1384 octubre 14. Vilafranca del Penedès 

[Redempció locorum Sancte Marie de Camonibus et Sancti Víncencii 
de Camonibusf^ (f. 98-99v). 

112 
1506 febrer 27. Barcelona 

Provisió regia^^ virtute dicti privilegii regii expedita ratione dicte baiu-
lie offici iuxta tenorem eiusdem privilegii (f. 99-lOOv). 

113 
1506 febrer 27. Barcelona 

Littera exequtoria^'* responsiva littere consulte per regios officiales et 
iuratos Gerunde facta scilata (f. 100-lOlv). 

114 
1511 desembre 5. Burgos 

Pragmàtica regis Fferdinandi secundi noviter edita súper desidemen-
tis, assignando formam et modum procedendi contra illos. Et signanter per 
viam querelepacis et treuge, firmatoprius de iure perdesidatum, et hic estpro-
secucio contra receptatores et adiutores (f. 101v-103v). 

115 
1393 maig 9. Mallorca 

Instrumentum ffranquesie concesse cuidam mercatori Maiorice, stilate 
a regestro regió (f. 104). 

'^ Manca l'inici del document. La rúbrica ha estat copiada del registre de cancelleria (ACA, 
Cancelleria, reg. 1560, f. 16). 

'̂  Atorgada per Joan d'Aragó, lloctinent general, comte de Ribagorça i castlà d'Amposta. 

'•* Atorgada per Joan d'Aragó, lloctinent general i castlà d'Amposta. 
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116 
1399 juliol 19. Saragossa 

Litterar'^ cuiusdam licencie concesse cuidam familiari regis Martini 
causa deferendi arma prohibita (f. 104-104v). 

117 
1405 agost 31. Barcelona 

Líttera^^ regia licencie concesse cuidam ffisico seu cirurgico exhami-
nato (f. 104V-105). 

118 
1405 juliol 10. Barcelona 

Littera^^ in et cum qua serenissimus dominus rex abdicit potestatem 
cognoscendi de per sonis inferius nominatis et eorum bonis sine adiuncto ins
trumento contra regios officiales qui ipsos processibus et aliis vexaré conan-
tur (f. 105-105v). 

119 
1405 agost 13. Barcelona 

Littera^^ elongamenti quorumdam qui inopie et egestate constituti 
erant, concessi ne per creditores vexentur ad modum guidatici (f. 105v). 

120 
1417 maig 18. València 

Alia littera^^ elongamenti cum quadam retencione, ut hic stilata pau-
pertate pretextu (f. 105v-incomplet). 

' ' Atorgada pel rei Martí I. 

'* Atorgada pel rei Martí I. 

' ' Atorgada pel rei Martí I. 

'* Atorgada pel rel Martí I. 

" Atorgada pel rei Martí I. 
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121 
1417 maig 18. València 

[Confirmació de concessions reials sobre drets de notaries]^ (f. 106-108v). 

122 
1419 març 29. Barcelona 

Òptima provisió serenissimi domini regisAlfonsi infavorem curie regie 
Gerunde, obtenta ad instanciam honorabilis Bernardi de Burdillis, domini uti-
lis dicte curie, contra spectabilem gubernatorem Cathalonie (f. 108v-109v). 

123 
1422 agost 3. Barcelona 

Littera^^ proteccionis et salvaguardie concesse Elienori, filie Bernardi 
de Citgiario quondam, civis Gerunde, pupille, stilata (f. 263v-264). 

124 
1424 juny 2. Barcelona 

Littera regisAlfonsi, in qua hostenditur quod omnes et singuli religiosi, 
capellani et scolares, cum omnibus et singulis beneficiïs et bonis eorum, qui 
sunt familiares, domestici et comensales dicti serenissimi domini regis, sunt de 
foro eiusdem domini regis et exempti ab episcopis vel eis vicariis (f. llOv-111). 

125 
1424 octubre 2. Barcelona 

Littera^^ evocacionis generalispretextu viduitatis stilata (f. 111-lllv). 

126 
1422 juliol 27. Molins de Rei 

Littera^^ provisionis concessa pro duobus advocacionibus fiscalibus 
Gerunde, stilata (f. lllv-112). 

*" Manca l'inici del document i no ha estat possible trobar el registre de cancelleria on va ser 
enregistrada aquesta carta. Per tant, la rúbrica és factícia. 

" Atorgada per la reina Maria, esposa d'Alfons el Magnànim. 

'^ Atorgada pel rei Alfons el Magnànim. 

*' Atorgada per la reina Maria, esposa d'Alfons el Magnànim. 
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127 
1422 novembre 30. Barcelona 

Littera^ pro dicto fisci advocato quodpossit in sui absència substitue-

re aliquem doctorem, ut hic (f. 112-112v). 

128 
1423 maig 31. Barcelona 

Littera^^ exempcionis fori quorumdam de omnibus causis, tam civiübus 
quam criminalibus, ratione certe suspicionis habite de baiulo Sancti Ffelicis 
Guixellensis (f. 112v). 

129 
1423 abril 14. Barcelona 

Littera regia^ pro nobili domino Raymundo Galserando de Pinosio, 
domino castrorum de Tudela et de Cartiliano, pro capibreviare stilata (f. 113). 

130 
1423 abril 27. Barcelona 

Littera regia^^ peroroscencie reginalis virtute querimonie pacis et treu-
ge coram vicario Gerunde oblate et cum voluissent comparere obviam fuerunt 
inimici ipsorum comparencium et, quia causabatur suspeccio in ipso vicario, 
regia magestas comittit causam vicario Rossilionis et Valispiri cum dependen-
tibus ex eadem, inibendo vicario Gerunde (f. 113-113v). 

131 
1423 juliol 19. Barcelona 

Littera^^ directa baiulo Sancti Ffelicis ut cum consilio iurisperiti in lit
tera nominati inquirat de furto facto de quibusdam pecuniis et argento recòn
dita in quadam teca vocata «dels marines» et inferim ad componendum nan 
procedat(f. 113v-114). 

** Atorgada per la reina Maria, esposa d'Alfons el Magnànim. 

''Atorgada per la reina Maria, esposa d'Alfons el Magnànim. 

''Atorgada per la reina Maria, esposa d'Alfons el Magnànim. 

"Atorgada per la reina Maria, esposa d'Alfons el Magnànim. 

'^Atorgada per la reina Maria, esposa d'Alfons el Magnànim. 
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132 
1423 febrer 10. Barcelona 

Littera reginalis^^ in qua mandatur officialibus regiis ut deponant in 
posse fideli theseurario regió quartam paríem emolumentorum ex eorum offi-, 
cü proveniencium, deductis deducendis uthic (f. 114-114v). 

133 
1423 juliol 22. Barcelona 

Splicacio credencie honorabilibus officialibus regiis facta pro bona 
statu curie regie Gerunde per honorabilem dominum lohannem de 
Masguillem, thesaurarium serenissime domine regine sibi facta, que splicacio 
fuit facta in scriptis, prout inferius continetur (f. 114v-116). 

134 
1419 novembre 3. Monestir de Sant Cugat del Vallès 

Littera^" cum qua dominus rex mandat officialibus regiis ut littere a 
cúria ecclesiastica emanate contra iudeos nonfuerunt iuxtaformam cum aliis 
litteris a sua selcitudine^^ emanatis, revocatis quod nunc litteras ipsasfaciant 
igne comburi ut memòria deleatur (f. 116). 

135 
1419 novembre 15. Monestir de Sant Cugat del Vallès 

Littera revocacionis facta per dominum regem Alfonsum de quodam 
exilio in quoquidam cum sentencia condempnatus erat (f. 116-116v). 

136 
1420 juny 8. Saragossa 

Littera^^ cum qua fit menció quod aliqui ffecerunt profertam se ituri 
cum domino rege ad regnum Cicilie et se acordarunt, virtute cuius acorda-
menti fuerunt guidati, tam de criminibus quam de debitis, et quia non serva-
runt promissa, mandat domina regina quod nisi infra XX" dies se recollexerint 
in mari quod guidatica fecit nulla (f. 116v-117). 

" Atorgada per la reina Maria, esposa d'Alfons el Magnànim. 

™ Atorgada pel rei Alfons el Magnànim. 

" selcitudine per celsitudine. 

'̂  Atorgada per la reina Maria, esposa d'Alfons el Magnànim. 
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137 
1420 octubre 2. Calataiud 

Littera'^ in qua mandatur officialibus quod quidam nomine theseurarii 
regii certas provisiones obtinuit et recepit aliquas quantitates et cum velit 
ipsum a SUÍS compotis audire illi prefigantur dies ut compareat coram sua 
magestate et interim omnes peccunie emparentar (f. 117). 

138 
1424 juliol 10. Barcelona 

Littera^^ obtima pro universitate ville Bisulduni ne pro scripturis aut 
àlias molestantur eo quia robitatores eiusdem devenerunt in ruynam et tota-
lem perdicionem, in tantum quod delliberarunt ad àlias partes larem facere et 
domicilium nisi debite provisum esset (f. 117v). 

139 
1374 abril 15. Barcelona 

Littera serenissimi domini regis Petri in et cum qua confitetur quod 
Vallis de Aredo mutuavit sibi certam peccunie quantitatem ad opus luicionis 
quam noviter idem dominus rex fecit de mero et mixto imperio et omnimoda 
iurisdiccione alta et baxia et aliis iuribus olim venditL· abbati Sancti Ffelicis 
Guixellensis de locis etparrochiis vallis de Aredo (f. 117v-118v). 

140 
1416 juny 27. Barcelona 

Littera regis Alfonsi súper pocessione adhipiscenda de castro de 
Hostalesio, Podioalder et de Collotorto ac de Ruppecurva et de mero et mixto 
imperio et àlias, prout in littera (f. 118v-119). 

141 
1416 juliol 15. Barcelona 

Littera regis Alfonsi cuiusdam generalis remissionis facte universitati-
bus singularibus villarum seu locorum infra baiuliam et vicariam Gerunde 
degenti de bannis et penis et àlias, ut hic (f. 119-119v). 

' ' Atorgada per la reina Maria, esposa d'Alfons el Magnànim. 

'" Atorgada pel rei Alfons el Magnànim. 
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142 
1416 juliol 7. Barcelona 

Littera universis et singulis directa, in qua sic fides quodquidem in lit-
teris nominatus est custos secte et sic virtuteprivilegiorum eidem concessorum, 
tam in civilibus quant in criminalibus, deforo eiusdem secte (f. 119v-120). 

143 

1417 juliol 20. Barcelona 
Littera regis Alfonsi in qua mandat magistro racionali aut alio audito

ri compotorum quod recipiat et admitat in compoto suo et regió quantitatem 

per subbaiulum sibi traditam (f. 120). 

144 
1416 juliol 18. Barcelona 

Littera regis Alfonsi cum inserta littere regis lacobf^ pro iuridiccione 
castri de Vüaubino (f. 120-120v). 

145 
1416 desembre 16. València 

Littera regis Alfonsi cum inserta littere dicti regis^^ infra nomine sub-
baiuli Gerunde obtenia que cum presenti ad supplicacionem iuratorum 
Gerunde fuit revocato pro iuridiccione dicti subbaiuli cum banno, et dicit 
quod subbaiulus est minister baiuli (f. 120v-121). 

146 
1416 març 14. Girona 

Littera provisionis regie^^ pro officio inquisitorum tabule stilata (f. 121-
121v). 

147 
1389 març 1. Barcelona 

Littera regis Petri pro iure lezde, grani etpassagii Gerunde (f. 121v). 

" Datada a Barcelona, el 23 d'agost de 1263. 

'* Datada a Barcelona, el 6 de juny de 1416. 

" Atorgada pel rei Alfons el Magnànim. 
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148 
(S.d.) 

Littera exequtoria'^ in qua ad supplicacionem Sibilie de Sancto 
Dionisio domina regina mandat fieri exequcionem contra universitatem 
Castillionis Impuriarum pro pencionibus censualium, difrejcta universis et 
singulis tam ecclesiasticis quam secularibus stilata (f. 121v-incompleta). 

149 
1494 octubre 26. Girona 

Acceptació constitucionum de littibus abreviandis facta per universita
tem Gerunde et que fiíit intimata honorabilibus officialibus regiis eiusdem 
prout inferim (f. 122-123). 

150 
1494 setembre 13. Barcelona 

Translatum auctenticum quarumdam litterarum apostolicarum^'^ sanc-
tissimi domini nostri domini Alexandri, divina providencia pape sexti, contra 
tonsuratos, primam tonsuram dumtaxat habentes, non beneficiatos, faciono-
rosos homines, ad humilem supplicacionem serenissimi domini Fferdinandi 
regis etYsabelis regine impetratam (f. 123-124v). 

151 
1496 setembre 24. Girona 

Capitania ex regia provisione concessa reverendissimo Gerundensi 
episcopo et honorabili Petra Terrades, civis Gerunde, inlata pro conservacio-
ne et tuycione arcium et civitatum baiulie et vicarie Gerunde (f. 124v-125). 

152 
1491 agost 18. Barcelona 

Concessió^ de officio procuratoris patrimonii comitatus Empuriarum 
stilata facta (f. 125-125v). 

* Atorgada per la reina Maria, esposa d'Alfons el Magnànim. 

' Datades a Sant Pere de Roma, el 23 de juliol de 1493. 

"Atorgada per l'infant Enric d'Aragó i de Sicília, duc de Sogorb i comte d'Empúries. 
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153 
1513 octubre 11 

Sentencia lata per iudicem appellacionum Gerunde in favorem tercio-
rum pocessorum de et pro pencionibus cuiusdam censualis in causa reverendí 
abbatis Sancti Ffelicis Guixellensis et contra Guillemum Gerones, de quo cen-
suali et eius pencionibus ffuit apposita pro parte dicti Gerones excepció pres-
cripcionis, et obtinuit cum sentencia dicti iudicis appellacionum, a qua ffuit 
pro parte dicti abbatis appellatum in regia vero audiència, in qua ffuit dicta 
sentencia iudicis appellationum confirmata una cum expensis (f. 126-128v). 

154 
1522 maig 14. 

Confirmatoria preinserte sentencie in regia audiència et in contradic-
torio iudicio (f. 128v-129). 

155 
1523 gener 15 

Sentencia lata interffratres succedentes in bonis eorum patris ab intestato 
defuncti equfal] is partís, oneribus deductis, iuxta consuetudinem scriptam heredi-
tatisfamilie Herciscunde stilatepro terciis et laudimiis evitandis (f. 129v-130). 

156 
1530 setembre 16 

Sentència donada sobra la castió del canonge Massot ab Perot Moler 
sobre huns sens que manava a dit Moler sobre hun verger e com per la causa 
de la stipulació que posà lo notari ab las paraulas «stipulando inposse nota-
rii nomine illorum quòrum interest et interit et cetera», no és adquisit dret de 
senyoria ni de prestació de sens sinó mostra ab capbreu se sia capbrevat e assí 
és lo que dites paraules importen, stilata (f. 131-13 Iv). 

157 
1525 desembre 6 

Pro contenció Antonio Massot [...p^ se quam ducit cum venerabili 
Petro Moler, droguerio Gerunde, faciunt sequentem (f. 131v-132). 

Espai de 6 lletres aprox. il·legible a causa de la mutilació del paper en aquesta part. 
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158 
1525 desembre 16 

Allegaciones facte per advocatum discretum Moler pro et contra àlias 
suprainsertas allegaciones (i. 132v-133v). 

159 
1525 desembre 22 

Appelacio interposita et sentencia proxime inseria manu lacobi 
Pulcrosalano per paríem agentem (f. 133v-134). 

160 
(s. d.) 

Hic sunt continuate rubrice omnium privilegiorum, provisionum, con-
cessionum et litterarum regalium universitati civitatis Gerunde ab antiquo per 
illustres Aragonum reges et alios predecessores concessorum et concessarum, 
que liquide in libris dictorum privilegiorum et aliorum in arxivo dicte civita
tis reconditis extencius continentur, sub numero foleorum prout inferius in 
qualibet rubrica videri potest, et que rubrice translatate ffuerunt a quodam 
libro honorabilis Guillermi luliani, legum doctoris et senioris huius civitatis 
(f. 135): 

- Rúbricas de las cartas reals qui son enpregamí (f. 135-135v). 
- Rúbriques de las letras del senyor rey en Jacme (135v-136v). 
- Rúbrica de les letras del senyor rey n'Anfós (f. 136v-137). 
- Rúbrica de las letras del senyor rey en Pera (f. 137-140v) 
- De altra libra (f. 140v-142v). 
- Rúbriques dels privilegis e cartes reals qui són en pregamí (f. 142v-

143). 
- Són assí de la ciutat de Girona las rúbriques del libra vert dels privi

legis, letras, cartas e altras scripturas (f. 143). 
- Rúbriques de las letras de la ciutat qui no són reals (f. 143v). 

161 
1488 juny 14. Barcelona 

Littera magistri racionalis pro officialibus regiis que ipsis omnibus offi-
cialibus bastoneriis una cum regia pragmàtica infrascripta cum infrascriptis 
capitulis in eadem contentis hostendi et legi debet in introhitibus eorum offi-
ciorum (f. 143v-144). 
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162 

1459 març 10. Palau Reial de València 
Pragmàtica regis lohannis facta contra magistrum racionalem eius 

regie curie ac eciam vicarios, baiulos, subbaiulos et alios officiales triennales 
et biennales ac notarios curiarumque scribas, scancellarios, prout infra súper 
datis compotis ratione eorum officiorum et àlias prout infra (f. 144v-148v). 

163 
(s. d.) 

De manualeto Torell contra mulieres transcientes ad secunda vota qui 
idem Torell de hüs erat expertus (f. 148v). 

164 
1416 març 20. Girona 

Littera directa probis hominibus Sancti Ffelicis Guixellensis faciendo 
fidempro baiulopro dicta villa assecuravit inposse vicarii Gerunde (f. 148v). 

165 
1488 setembre 11. Barcelona 

Declaracio^^ Jfacta in regia audiència ad supplicacionem honorabilium 
iuratorum Gerunde contra gerentemvicem gubernatoris Cathalonie seu dic
tant gubernacionem regentis, ne in eorum et cuiuslibet eorum absenciis pos-
sintffacere in causis civilibus aut criminalibus inhibiciones, precepta aut àlias 
contra officiales ordinarios Gerunde, nec ipsos pro predictis aliquatenus 
impediré, cum obstent constituciones Cathalonie, nec alia fieripossint (f. 149-
150). 

166 
1379 agost 30. Barcelona 

Littera antiqua stilata cum inserta littera in et cum qua mandatur sub-
vicario Gerunde ut servet mandata et ordinaciones facte inter ipsos vicarium 
et subvicarium et, si ipse subvicarius retinuerit facere, quod amittat officium 
et incideat inpenam infrascriptam. Mandando baiulo Gerunde ut in tali casu, 
pro dicta pena exequcionem faciat, et quod sagiones ipsum minime obediant 
sub dicta pena (f. 150v). 

^ Es troba copiada al Llibre Vermell, f. 140-141v. 
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167 
1404 novembre 4. Girona 

Remissió graciosa quoad interesse domini regis facta per speciabilem 
gubernatorem Cathalonie cuidam qui occiserat suam uxorem inadulteratam, 
reservato iure parentibus pro civili interesse et eciam pro expensís ministro-
rum, stilata (f. 151). 

168 
1402 desembre 1. València 

Littera exequtoria^^ cuiusdam sentencie late contra vicinos et habita-
tores in vico vocato «del Carma» extra muros Gerunde, et si aliquid attemp-
tatumffuerit illud adpristinum statum reducant (f. 151-151v). 

169 
1406 març 23. Barcelona 

Littera exhemcionis^ fori Raymundi de Caciano, domicelli, uxoris, 
filiorum etfamiliarum (f. 151v). 

170 
1533 maig 19. Barcelona 

Provisió regia^^ supplamentum maioris etatis concessa Poncio 
Honorato Pla, filio Honorati Pla, quondam mercatoris, qui, licet esset in cura-
toris potestate et non posseí se gubernare donec aplicuisset etati viginti quin
qué annorum, attamen, eo quia erat capachs et maiorXX" annorum, fuitfac-
tus maiorXXV' annorum (f. 152-152v). 

171 
1467 març 1. Sant Marc de Roma 

Paulina de rebus ecclesiasticis non alienandis, a cúria vicariatus 
Gerunde abstracta et correcta (f. 153-153v). 

' Atorgada pel rei Martí I. 

* Atorgada pel rei Martí I. 

' Atorgada pel rei Carles I. 
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172 
1499 març 28. Sant Pere de Roma 

Bulla^^ in Cena Domini {i. 153v-155). 

173 
1510 juliol 31. Montsó 

Provisió regiaP noviter obtenta per magnificum dominum Michaelem 
lohannem Çarriera, baiulum generalem in Principatu Cathalonie dominum-
que utilem curiarum vicarii et baiuli Gerunde, ne gubernator Cathalonie seu 
eius vicegerens abinde in eius audiència non possit evocaré de dictis curiis 
causas minores viginti librarum subpenis contentis (f. 155-155v). 

174 
1435 juny 1 

Sentencia lata per honorabilem Petrum de Dons ex commisione regia 
súper contencionibus officialium regiorum (f. 155v-156v). 

175 
1425 juliol 19 

Declaració facta per honorabilem dominum lohannem Fferrarii, quon-
dam iudicem ordinarium Gerunde, súper contencionibus officialium regiorum 
curiarum vicarie et baiulie Gerunde ratione eorum officiorum (f. 156v-157). 

176 
1351 abril 10. Girona 

Privilegium^ officii mostaçafii civitatis Gerunde (f. 157-158). 

177 
1405 octubre 20. Barcelona 

Declaració potestatis consulum maris, et qualiter de eorum gravamini-
buspotest adprincipem recurriper hanc provisionem regis Martini factam per 
viam simplicis querele (f. 158v-159). 

** Atorgada pel papa Alexandre VI. 

" Atorgada pel rei Ferran II. 

** Atorgat pel rei Pere el Cerimoniós. Es troba copiat al Llibre Verd, f. 81v. 

161 



M. JOSEPA ARNALL 

178 
1512 setembre 1. Montsó 

Privilegium brachio ecclesiastico concessum per serenissimam domi-
nam Germanam, locumtenentem serenissimi domini regís, curiam generalem 
in villa Montissoní celebrantem, súper tonsuratis, scilicet, quod triginta dies 
sint continuí ínmedíate lapsís quinqué diebus concessis pro contencíone per 
comunes arbítros electos per curias dirímenda et declaranda, prout híc (f. 
159-160). 

179 
1419 juliol 26. Sant Cugat del Vallès 

Littera regís Alfonsi obtenia per quendam qui occíserat uxorem suam 
adulterantem ut, nan obstante constitucione, possit morare in civitate 
Gerunde. (f. 160-160v). 

180 
(s. d.) 

Littera regia quod guídatica scríbantur in regestris curíe regie Gerunde 
per scriptores ipsius curie, àlias sint nulla et irrita (f. 160v-incompleta). 

181 
1417 agost 25. València 

Littera regís Alfonsi directa baíulo Gerunde ut tradifacíat cuidampau-
peri translatum auctentícum cuisdam instrumentí in posse cuiusdam notarii 
Gerunde confectum (f. 163). 

182 
1421 agost 4. Girona 

Provisió regís Alfonsi cum littera ínserta regís lohannís, avunculí suí, 
pro notaria Gerunde et iuríbus eiusdem, in effectu contínens quod notarii 
regii, cum auctoritate regia aut àlias, non possint confíscere alíqua instru
menta vel acta íntus civitatem, baiuliam et vicaríam Gerunde, nísí sint substí-
tuti a lacobo de Campolonguo vel succesoribus suís in dicta notaria, et hec 
provisió est registrata in regió regestro curie Gerunde sub kalendario díey 
quarte augustí anni anatívitate Domini M' CCCCXXT (f. 163v-Incompleta). 
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183 
(S. d.) 

Privilegium regis Petrf^ universitati Beatissime Virginis Marie et Sancti 
Vincencii de Camonibus, vicarie Gerunde, concessum, virtute cuius cum aliqui-
bus capitulis ibidem insertis obtinuemnt baiulie officium, habito maturo consilio 
et delliberacione in regió consilio, ratione discrepacionis seu contradiccionis 
civitatis Gerunde, prout inferius cum stilatis litteris apparet (f. 164-incomplet). 

184 
1513 març 10. Barcelona 

Littera il·lustris locumtenentis generalis serenissimi domini regis reveren-
dissimo episcopo seu eius honorabili vicario ecclesiastico Gerundensi directa, in 
efectu habens de quadam questione inter curiam regiam et eclesiasticam orta 
súper contencione seu repeticione cuiusdam clerisi simpUciter tonsurati, fuit 
declaratum non posse guaudere^ privilegio clericali, et quia in defencionibus 
allegavit se esse diaconum et tenentur ipsum clericum degradaré, requiritur ut 
mitantur tres episcopos ad ipsum degredandum (f. 165). 

185 
1420 febrer 21. Tortosa 

Littera regia exempcionis et cognicionis^^ propter suspicionem iudicis 
Gerunde, taliter quod ipse iudex contra ipsum exemptum, nisi cum consilio iuris-
periti hic nominati, minime procedí possit, decemens totum illud inane et nullius 
eficacie (f. 165-165v). 

186 
1420 octubre 19. Girona 

Òptima littera ex parte vicarii, baiulii et iudicis Gerunde emanata, offi-
ciali ecclesiastico directa, súper litteris deprecatoriis in quibus aliquociens 
faciunt mencionem de debito, aliquociens non, et in exequcionibus earumdem si 
fiunt opposiciones et per officiales regios rescribatur officiali ecclesiastico, hiis 
non obstantibus, procedit contra officiales, licet indebite cominando, ibi de con-
sultacione assignando locum ubi copia paritorum assint (f. 165v-166). 

" Es tracta del rei Pere el Cerimoniós. 

* guaudere per gaudere. 

" Atorgada pel rei Alfons el Magnànim. 
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187 
1447 abril 29. Girona 

Capibreviacio facta per lohannem Darda de hospicio sive hostale de 
Vilanova, in quo hospitantur publice meretrices Gerunde residentes et apud 
quod est vicus Lupanaris (f. 166v). 

188 
1279 juny 1 

Translatum vendicionis facte per reverendum abbatem monasterii 
Beate Marie de Villabertrando, cum consensu conventus sui, de illis octo 
aureis censualibus quos accipiebat in quadam condamina Plani Gerunde in 
parrochia Sancti Ffelicis, prout infra confrontatur suis confrontacionibus, 
venerabili Petro de Fonteclaro, per liberum et ffrancum alodium precio, 
videlicet, mille quingentorum et sexaginta solidorum monete Barchinone de 
temo (f. 167-167V). 

189 
1284 març 29 

Clàusula testamenti honorabilis Petri de Fonteclara, quondam iuris-
periti Gerunde, per sacerdotale beneficium institutum in ecclesia Sancti 
Martini de Costa in altari Beate Margarite (f. 168-168v). 

190 
1428 octubre 10. Església del monestir d'Amer 

Instrumentum assignacionis et concessionis facte de loco seu parte 
ubi villa de Amerio noviter construeretur seu rehedificaretur, attento quod 
propter magnum terramotum alia villa dirruta fuit in mense marcii anni 
nativitatis Domini M' CCCC vicesimi septimi, eo quia in eodem loco prop
ter multitudinem lapidum dicta villa rehedificare non potuerunt (f. 168v-
incomplet). 

191 
1488 juny 17. Barcelona 

Loació e aprobació de la potestat donadeper los hòmens de remença 
als síndichs dels bisbats de Barchinona, Gerona y Vich, stilate (f. 170-
170v). 
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192 
1489 juny 6. Barcelona 

Que los officials reals requestsper los síndichs fassan prompta exequció 
sinó que mana als portés que a despesas lurs la fassan (f. 170v). 

193 
1488 juny 26. Barcelona 

Remissió e perdonament ffet per lo lochtinenf^ del dit senyor rey als page
sos de ramença, exceptat ah baix nominats, stilate (f. 171). 

194 
1487 desembre 12. Barcelona 

Letra del infanf\ com a loctinent general, ab què mana que tots aquells qui 
deuen en lo tal de las remensas, vista la present, paguan encara que sian en terra 
de barons e de ecclesiàstichs, e que los officials reals requests entran en ditas juris
diccions e fassan exequcions com a deutas fiscals (f. 171v). 

195 
1490 maig 24. Real de Granada 

Comissió^* ffeta al magnífich micer Ffrancesch Malet que pugua conè-
xer e tatxar lo salari dels síndichs qui en dit negoci han treballat comatent-li las 
veus e poder (f. 171v-172). 

196 
1488 març 29. Barcelona 

Licència^^ de ajustar-se per lo dit negoci (f. 172). 

197 
1456 setembre 7. Girona 

Compendi del privilegi eo ordinació feta per lo rey en Johan, com a locti
nent general del rey Alfonso, jermà seu, en la ciutat de Gerona, present los jurats e 
consell, per cessar tota manera de bàndols e tenir la ciutat en repòs en què ha 
excel·lèncias en favor de la ciutat de Gerona sumàriament per capítols (f. 173-174). 

'^ Es tracta de l'infant Enric d'Aragó i de Sicília, duc de Sogorb i comte d'Empúries. 

^ Es tracta de l'infant Enric d'Aragó i de Sicília, duc de Sogorb i comte d'Empúries. 

^ Atorgada pel rei Ferran II. 

" Atorgada per l'infant Enric d'Aragó i de Sicília, duc de Sogorb i comte d'Empúries. 
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198 
1401 maig 17. Barcelona 

[Concessions reials en forma de capítols atorgades a la ciutat i vegue
ria de Girona]96 (f. 175). 

199 
1488 gener 9. Saragossa 

Que dels masos rònecs o morts los pagesos no sien tenguts de pagar 

res als senyors si donchs en los capbreus los senyors no se havien retengut los 

sis mals usos o alguns de aquells a quesprel...]^ (f- 175v). 

200 
(s. d.) 

Que en la exequció dels ròssechs sia servat lo capítol de la sentència 
real e que tots aquells qui aquella han emologada e contribuiran en lo tall de 
les L" lliures, ara sian de remensa o no de remensa, se alegran de las casas 
contengudas en dita sentència sens diferència alguna, (f. 175v-incomplet) 

201 
1493 novembre 3. Barcelona 

Interpretació facta per serenissimum dominum regem Fferdinandum in 
arbitrali sentencia per dictum dominum regem lata inter seniores et pagenses 
de redimencia, prout ibi et infra continetur (f. 176-178v). 

202 
1401 maig 17. Barcelona 

Segueix-se lo effecta dels capítols contenguts en lo privilegi del rey en 
Martí de inmortal memòria consentint als pròmens de la ballia e vegueria de 
Gerona quejfou dat en Barchinona a XVII de maig any mil CCCC1°, registrat 
en lo registra de la cort que per la gran temta e continència de aquell fou assí 
in suma reduhit (f. 178v-incomplet). 

* Manca l'inici del document i això ha dificultat la seva recerca en el registre de cancelleria. 
Per tant, la rúbrica és factícia. 

" Espai de 6 lletres aprox. il·legible perquè està malmès. 
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INDEX CRONOLÒGIC 

Data crònica i tòpica Número del document 

1211 març 9. Barcelona 63 
1279 juny 1 188 

1284 març 29 189 
1307 febrer 22. Tarragona 7 
1316 octubre 13. Girona 6 
1322 juliol 20. Barcelona 9 
1327 juny 3. Barcelona 52 
1330 març 28. Barcelona 90 
1330 maig 3. Barcelona 89 
1336 març 19. Castelló del Camp de Borriana 72 
1337 octubre 7. Daroca 19 
1339 agost 9. Barcelona 64 
1339 desembre 2. Barcelona 39 
1341 novembre 17. València 86 
1344 88 
1345 maig 20. Perpinyà 66 
1347 juliol 12. Barcelona 56 
1351 abril 10. Girona 176 
1355 febrer 14. Sant Feliu de Guíxols .55 
1358 novembre 8. Barcelona 58 
1360 desembre 10. Barcelona 38 
1368 gener 18. Barcelona 73 
1368 febrer 26. Girona 74 
1368 març 12. València 83 
1368 abril 12. Barcelona 84 
1368 octubre 31. Església de St. Just de Barcelona 10 
1374 març 6. Barcelona-1419 març 29. Barcelona 3 
1374 abril 15. Barcelona 139 
1379 agost 30. Barcelona 166 
1381 setembre 20. Girona 44 
1382 abril 22. València 47 
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1383 gener 20. Tortosa 51 
1384 gener 30. Girona 49 
1384 octubre 14. Vilafranca del Penedès 111 
1385 maig 31 33 
1387 juliol 17. Cort reial de Barcelona 53 
1389 març 1. Barcelona 147 
1393 maig 9. Mallorca 115 
1399 juliol 19. Saragossa 116 
1401 març 15. Barcelona 76 
1401 març 15. Barcelona 77 
1401 abril 6. Palau Episcopal de Girona 75 
1401 maig 17. Barcelona 198 
1401 maig 17. Barcelona 202 
1402 desembre 1. València 168 
1404 novembre 4. Girona 167 
1405 gener 15. Barcelona 93 
1405 juny 6. Convent del Frares Menors de Barcelona 108 
1405 juliol 10. Barcelona 118 
1405 agost 13. Barcelona 119 
1405 agost 31. Barcelona 117 
1405 octubre 20. Barcelona 177 
1406 març 23. Barcelona 169 
1406 març 1. Barcelona 36 
1410 març 1. Barcelona 37 
1416 febrer 28. Girona 11 
1416 març 14. Girona 146 
1416 març 20. Girona 43 
1416 març 20. Girona 164 
1416 juny 27. Barcelona 140 
1416 juliol 7. Barcelona 142 
1416 juliol 15. Barcelona 141 
1416 juliol 18. Barcelona 144 
1416 desembre 16. València 145 
1417 juliol 20. Barcelona 143 
1417 maig 18. València 120 
1417 maig 18. València 121 
1417 agost 25. València 181 
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1419 març 29. Barcelona 122 
1419 juliol 26. Sant Cugat del Vallès 179 
1419 novembre 3. Monestir de St. Cugat del Vallès 134 
1419 novembre 15. Monestir de St. Cugat del Vallès 135 
1420 febrer 21. Tortosa 185 
1420 juny 8. Saragossa 136 
1420 juliol 26. Girona 62 
1420 octubre 2. Calataiud 137 
1420 octubre 19. Girona 186 
1421 agost 4. Girona 182 
1422 juliol 27. Molins de Rei 126 
1422 agost 3. Barcelona 123 
1422 novembre 30. Barcelona 127 
1423 febrer 10. Barcelona 132 
1423 abril 14. Barcelona 129 
1423 abril 27. Barcelona 130 
1423 maig 31. Barcelona 128 
1423 juliol 19. Barcelona 131 
1423 juliol 22. Barcelona 133 
1423 desembre 15. Barcelona 34 
1424 juny 2. Barcelona 124 
1424 juny 10. Barcelona 13 
1424 juny 10. Barcelona 14 
1424 juny 27. Barcelona 15 
1424 juliol 10. Barcelona 138 
1424 octubre 2. Barcelona 125 
1425 febrer 26. Girona 31 
1425 maig 4. Girona 4 
1425 maig 8 1 
1425 maig 9 8 
1425 maig 14. Girona 5 
1425 juny 30. Saragossa 105 
1425 juliol 19 175 
1426 gener 26. València 104 
1426 febrer 21. Besalú 12 
1426 juny 15 16 
1427 febrer 3. València 80 
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1427 abril 10. Girona 2 
1427 juliol 5. Girona 20 
1427 agost 20. València 99 
1428 febrer 13. Bellesguard de Barcelona 91 
1428 febrer 13. Bellesguard de Barcelona 92 
1428 març 5. Terol 102 
1428 març 18. Barcelona 70 
1428 maig 18. València 103 
1428 setembre 16. Girona 101 
1428 setembre 22. Saragossa 95 
1428 octubre 10. Església del monestir d'Amer 190 
1428 desembre 12. Barcelona 100 
1429 maig 12. Barcelona 18 
1429 maig 20. Barcelona 81 
1429 juliol 18. Barcelona 97 
1429 agost 2. Girona 98 
1430 gener 26. Tortosa 96 
1430 juny 2. Ulldecona 94 
1433 juny 16. Barcelona 65 
1435 juny 1 174 
1442 novembre 22. Tortosa 50 
1442 desembre 3. Tortosa 54 
1447 abril 29. Girona 187 
1448 agost 22. Girona 45 
1449 gener 15. Perpinyà 107 
1453 octubre 22. Barcelona 46 
1455 novembre 29. Barcelona 29 
1456 gener 30. Barcelona 48 
1456 gener 31. Palau Reial de Barcelona 41 
1456 febrer 28. Barcelona 42 
1456 setembre 7. Girona 197 
1456 setembre 22. Barcelona 35 
1458 gener 14. Girona 57 
1459 març 10. Palau Reial de València 162 
1467 març 1. Sant Marc de Roma 171 
1483 agost 24. Còrdova 25 
1485 setembre 3. Castell de Finestres 28 
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1487 desembre 12. Barcelona 194 
1488 gener 9. Saragossa 199 
1488 març 29. Barcelona 196 
1488 juny 14. Barcelona 161 
1488 juny 17. Barcelona 191 
1488 juny 26. Barcelona 193 
1488 setembre 11. Barcelona 165 
1489 juny 6. Barcelona 192 
1490 maig 24. Real de Granada 195 
1491 juny 11. Cort de Girona i de Besalú 17 
1491 agost 18. Barcelona 152 
1493 novembre 3. Barcelona 201 
1494 abril 24 26 
1494 setembre 13. Barcelona 150 
1494 octubre 26. Girona 149 
1496 abril 23. Almazàn 69 
1496 setembre 24. Girona 151 
1499 març 28. Sant Pere de Roma 172 
1503 novembre 27. Barcelona 30 
1506 febrer 27. Barcelona 112 
1506 febrer 27. Barcelona 113 
1509 novembre 19. Barcelona 23 
1509 novembre 20. Barcelona 22 
1509 novembre 29. Girona 24 
1510 juliol 20. Girona 27 
1510 juliol 31. Montsó 173 
1511 desembre 5. Burgos 114 
1512 abril 23. Barcelona 21 
1512 maig 26 32 
1512 setembre 1. Montsó 178 
1513 març 10. Barcelona 184 
1513 octubre 11 153 
1522 maig 14 154 
1523 gener 15 155 
1525 desembre 6 157 
1525 desembre 16 158 
1525 desembre 22 159 
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1530 setembre 16 156 
1533 maig 19. Barcelona 170 
s. d 40 
s. d 59 
s. d 60 
s. d 61 
s. d 67 
s. d 68 
s. d 71 
s. d 78 
s. d 79 
s. d 82 
s. d 85 
s. d 87 
s. d 106 
s. d 109 
s. d 110 
s. d 148 
s. d 160 
s. d 163 
s. d 180 
s. d 183 
s. d 200 
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