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L.:Arxiu Historic de la ciutat de Barcelona (AHCB) es forma entorn de 

la personalitat de I'escriva del Consell barcelonÍ, anomenat també escriva 

majar per tal de distingir-Io deis altres escrivans de la corporació, i era una 

figura clau de I'administració municipal. Era el notari encarregat de I'oficina 

o "secretaria" municipal i d'aixecar acta, donant fe de les deliberaeions del 

Consell de Cent, i equivalia al que, a Girona, era generalment anomenat 
"notari de la ciutat". 1 així mm pis notaris gironins, sobretot a partir del 

notari (ifratricello de cor) Guillem Desquer, tenien la seva eserivania al convent 

de framenors del Mercadal, els eserivans majors barcelonins la van instaHar 

inieialment al eonvent dominica de Santa Caterina, al barri de Sant Pere'. 

L.:escriva majar va ser un deis primers carrees d'oficial (de "funcionari 

municipal", dirÍem avui) creats pel municipi O "universitat" barcelonina. En 

un primer període (i en aquest punt també I'evolució de Girona és paraHela 

a la de Barcelona) els consellers i els jurats devien utilitzar els escrivans de 

les c(¡ries del veguer i del batlle per a les funcions de secretaria, pero ben 

, Més de mig segle més tard, una disputa amb els frares dominics va fer que els consellers tras

Ilaclessin I'escrivania major i el local de reuni ons al convent de Sa nt Francesc, i linalment constru',ssin 

la Casa de la Ciutat, a linal del segle XIV. A Girona , el primer notari de la ciutat documentat és Pere 

Massanet, que ocupa aquest carrec des d'una data indeterminada lins al 1328 o 1329. Sembla que els 

seus interessos mercantils van determinar la seva renuncia a la notaria de la ciutat, on el va succeir 

Guillem Desquer, que ocupa el carrec des del 1329 al 1339 i que va se r I'organitzador de I'escrivania 

municipal i el qui la va instal·lar al convent de framenors, on elJ mateix havia desitjat professar. Les 

seves simpaties pels fraticels i una inoportuna correspondencia amb un frare resident a Mallorca li 

valgueren un procés "per beguinatge" i la presó episcopal, d'on sortí sota fían,a deis jurats per tal de 

fer-se carrec de la noraria de la ciurat. Després de 1339 el substituí Ramon Bruguera. 
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aviat devien sentir la necessitat de disposar d'un escriva propi2 
• Lescriva 

major barce/oní dirigia una oficina o secretaria bastant diversificada. A més 

de I'escriva major i el seu ajudant, hi treballaven un primer escriva i un 

segon escriva, a més d'un escriva de registre, tots ells jurats3• Com a secretari 

del Consell de Cent, I'escriva major era el responsable de la redacció deis 

Ilibres d'actes i de la documentació relacionada amb I'elecció de can-ecs 

representatius i e/ nomenament deIs oficials o funcionaris municipals. Així 

l'opus magnum que els escrivans majors ens han deixat és el L1ibre del Consel/ 
4 paraHel al Manual d'Acords gironí, tots dos prou coneguts. Una altra de les 

responsabilitats de I'escrivania major era ocupar-se de la correspondencia 

rebuda pel Consell i de I'elaboració de la correspondencia tramesa. Aquesta 

funció, menys explorada, tenia a Girona un registre documental únic5 
, pero 

estava molt més diversificada a Barcelona, on ha donat origen a les !largues 

series d'Esborranys de I/etres (J .C-I), de L1etres clases (J.B-VI) i de L1etres patents 

(l.B-VIII, a partir del 1433), a més de les coHeccions de lIetres rebudes6. 

Les lIetres vertebraven i trametien en aquel! temps I'acció administrativa, 

rectora i comunicadora de les entitats polítiques o mercantils. Reis, bis bes, 

, Vegeu el magistral resum de Sebastia Riera i Viader: Les fon ts municipals del període 1249-17/4. 

Cuia d'investigació. (Ajuntament de Barcelona: extret de Quaderns d'Historia, 4 , 2001). Aquesta Cuia 

assenyala el Cartulari deis Consellers (1269) esmentat per J.M . Font Rius, on s' inscrivien els privilegis 

rebuts pels barcelonins en materia d'exempció de lleudes , i que recorda el primer volum de registre 

de cartes de franquesa (corte franchitatis) atorgades pels jurats de Girona i enregistrades a partir de 

1323 (Arx iu Municipal de Girona , Documentació diversa, V111.5, lIigall 1: 1323-29). Riera creu que és 

probable que el 1296 ja existís a Barcelona un esbós d'escrivania municipal, basant-se en el vol. 1 de 

la Historia de Barcelona dirigida per Duran i Sempere (p. 293). A Girona, I'esmentat volum documenta 

un armari al convent de framenors, on els jurats desaven els privilegis reials i les cartes de franquesa, 

ubicat en una cambra prop del claustre, on el notari de la ciutat registrava els pergamins que anava 

lIiurant. El nomenament de Guillem Desquer com a notari de la ciutat (1329) consolidara definitiva

ment el sistema de registres de I'escrivania notarial gi ronina (AMGi, 1.1 .2. 1, actualment UI 9500). 

J Riera, op. cit., pp. 2-3. 

4 AHCB: el Llibre del Consell (I.B-I) té 29 vols. entre 1301 i 1433, i es considera el document basic 

delmunicipi barceloní. Es va diversific3nt, primer amb un Registre d'ordinaciol1s (I.B-IV: 44 vols., 1359

1714). després amb el Registre de deliberaciol1s (1.B-II: 223 vol s., 1433-1714) i més endavant amb les 

Deliberacions de guerra () .B-III: 5 vols., segles XV) i XVII). 

5 AMGi, Doc. Div., V1I1.5, lIigall ) (1323-29); Ordinacions deis Jurats, 1.1.2.1, UI 9500 etc. a partir 

del 1330). 

'AHCB, Llelres reials ordináries (I.B-IX) i Lletres comunes ordinaries (I.B-X). 
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regidors municipals i mercaders, tots depenien de les lletres per tal de fer 

arribar decisions, peticions o comunicacions . Les "universitats" o municipis 

també en depenien, i d'aquí la seva importancia a efectes de valorar-ne 

l'acció. Les comunicacions entre municipis ens descobreixen una trama 

de relacions, tant de solidaritat com de rivalitat, que sera molt interessant 

explorar. Les lletres de Barcelona a Girona són abundants, i comencem aquí 

amb un fragment de les Iletres clases, deixant per a més endavant altres series 

i seccions temporals . El treball invers, les lletres de Girona a Barcelona es pot 

examinar a través deIs Registres documentals deIs jurats de Girona, ja encetats, 

i que s'aniran publicant proximament. 

ELS PRIMERS VOLUMS 

Els registres de correspondencia autenticats per I'escriva major 

anomenats "de lIetres closes" per tal de distingir-les de les "lIetres patents" i deis 

"esborranys", comencen a Barcelona l'any 1381. Els esborranys no autenticats 

es conserven des de vuitanta anys abans, mentre que les "patents", de caracter 

circular i normatiu, es constitueixen més endavant (1433). Totes aquestes 

series arribaran fins al comen\"ament del segle XVIII, i seran reorganitzades 

amb I'arribada deis Borbons7. A Girona els registres documentals s'inicien el 

1323 i, com deiem, sera el notari de la ciutat Guillem Desquer (1329-39) qui els 

sistematitzara, sense, pero, especialitzar-Ios tant com a Barcelona. 

El segle XIV queda recollit en els dos primers volums de les "lIetres 

closes" (1 B.vI-1 i 2) , que contenen poca correspondencia amb Girona . En 

consignem una sola lletra, que reflecteix el problema , típicament medieval , 

de la imposició deis clergues. Aquests tenien amplies exempcions fiscals 

que perjudicaven els recursos financers deis municipis, tenint en compte 

sobretot la gran abundancia de e/erici coniugati entre la menestralia de les 

ciutats, perque bastava haver rebut ordres menors (acolit , ostiari , lector, 

sots-diaca) per ésser considerat clergue, pertanyer al fur eclesiastic i fins i 

tot tenir dret a portar la tonsura, lIavors apreciada com a signe de dignitat, 

7 Els 115 volums de "lIetres closes" arriben al 1713, les 18 ca ixes d'esborra nys al 17 14 i les 

"lIetres patents" al 1718. 
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encara que s'estigués casat, perque les ordes dites "menors" no obligaven 

al celibat. Molts artesans eren c/erici coniugati perque havien estat ordenats 

escolans (lIavors organitzats en escolanies parroquials, que venien a ser com 

un coHegi, on s'impartia instrucció i que eren molt apreciades en aquells 

temps que desconeixien I'escola pública) i fins i tot lIu'len de vegades tonsura 

i habit, que certificaven un caracter de persona instrlú'da i garantien privilegis 

fiscals i processals (amb gran peljudici, per cert, de la recaptació municipal). 

Esta ciar que, en aquest cas, els jurats de Girona no s'atrevien a actuar 

pel seu compte, sense informar-se del que feien els consellers barcelonins, car 

l'Església era el gran poder del moment, sobretot en una ciutat presidida per un 

bisbe poderós, i demanen quin procediment cal seguir als consellers de Barcelona, 

sempre considerats com a model d'actuació municipal a tota la Corona d'Aragó. 

La principal preocupació seva són els c/erici coniugati, sobre els quals els barcelonins 

aporten bons consells: Al Jet deIs scolans e simples coronats (qui no han pero ardes) 
vos dehim que de tot ~o que despenen en pa o vi, paguen imposició axí com los altres 

lechs indi[erentment, car en altra manera tots o la majar pan se entendrien alegar de títol 
de corona o de scolania, en gran frau e diminució de la dita imposició si donchs los dits 
senyors ocoronats no stan en cases de c/elgues de la ciutat de Barchelona sobre la culJeta o 
levament de la imposició desús dita (1 S.vI-1 , fol. 59 recto: 22 maig 1382)8. 

EL SEGLE XV 

Les "lIetres closes" registren la correspondencia deis consellers als 

jurats i altres autoritélts gironines durant el segle XV en 34 grans volums (1 B. 

VI-3 al 36) que comencen, en el volum tercer, amb una nota de I'escriva major 

en el primer full 9• Encara que els jurats van ser els principals destinataris 

de Ilurs Iletres, n'hi ha també d'adre<;:éldes al bisbe, al capítol o al veguer. 

Amb les autoritats eclesiastiques hi havia el problema de la sobiraniél de 

la ciutat de Barcelona sobre el comtat d'Empúries, que n'era "batllia" en 

• Vegeu·ne el text complet a ['Apendix documental. 

9 "Registre de les I/etres comunes. atorgades per los honorables consel/ers de Barchelona. comen,at per 

mi Gabriel Canyelles. notari e scrivá del honorable Con,el/ de la dito ciutat, aprés la elecció novel/ament de 

mi fe to de scriva del dit Con,el/; lo qual Registre se és fet per ordinoció deis honorables consel/ers dejús scrits , 

los quals de a,ó foren principals inventors, ,0 és: los honorables en johan Bu,ot, Balthasar de Gua/bes. G. de 

Vallseca. Miquel de Muntjuhic. Ffrancesch Lobet" (1 B.YI·3, fol. 1 recto). 
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el segle XV, cosa que donava lIoc a problemes de competencia amb les 

diverses autoritats eclesiastiques que també tenien diferents títols de 

sobirania en aquell comtat, especialment quan s'hi barrejaven els problemes 

de subministre de blat, contínuament presents en l'epoca 'O . Per cert, que la 

"batllia" d'Empúries va portar altres problemes als consellers barcelonins, i 

les lIetres closes registren sovint processos i altres conflictes amb algunes 

autoritats, COIll I'oficialat o cúria del veguer de Girona 11 i amb els mateixos 

jurats, als qui envien sovint ambaixades per tal de posar-se d'acord sobre 

diverses qüestions '2 . La guerra civil catalana, que esclata a partir del 1462, 

10 Per exemple, 1'11 mar~ de 1433, els consellers escriuen "als molt honorables e de gran saviesa 

senyors lo capital de la esgleya de Gerona" en resposta a una Iletra seva del 4 mar<; anterior reclamant el 

d ret a treure blat del comtat, "continent en acabament qt/e com lo pabordre comunament apel/at de Castel/ó 

d'Empúries en la esgleya de Gerona, per donar compliment en les vostres porcions canóniques, 110vie feto venda 

del seu gro a un mercade/; qui aquell devie navegar a son valer lió han li plagués. Ecom lo nostre procurador 

general, per ral,ó de una erida ab gran pena feto en la vila de Castel/ó. /la ha volgut donar 10cl1 que'l dit gra 

pogués exir del dit comtat ab beneplácit del dit pabordre e del comprador de aquel/, per ro, pregants a nosaltres 

volguéssem eseriure al dit /lOstre procurador e a tots altres ministres e officials nostres que, servants vostres 

privilegis atorgats per los comtes passats, deIs quals nos havets tramesa cópia en paper, permeten que el dit 

mercader franchament e quitia puixe traure e recul/ir lo dit gro e portar-lo l/á han li plaurél, cominants en 

altra manera en certa forma segons en la dita vostra letra és largament contengut... " Els consellers clónen 

permís de treure el gra, a condició que no sigui necessari a Castelló: "e han la dita vilo no hauró mester 

lo gra dessús dit, vendrem acordats de satisfer a vostre valer sobre les dites coses per vosaltres ab ¡'ostra letra 

demanades: perque, notifficants-vos la deliberació dessús dita, vos pregam. axí affectuosament COI1l podem, que 

us placie contentar-vos de aquella ... " (1 S.V I-3, fol. 1rv). 

11 Vegeu la lIetra deis consellers del 26 d'abril de 1433 (1 B.VI-3, fol. 201'): Al molt honorable e molt 

savi mossen lo vicari e veuS'portant de official de Gerona, que al'ludeix a una "causa" o procés per raó del 

qual el procurador deis consellers ha estat amonestat "que no s'entremetessen de la causa o qúestió la qual 

és entre n'Anthoni Rocha de la dita vilo. de una part, e lo ditJacm e Ferrer... " I el 14 d'octubre de 1434 (1 B. 

VI-3, fo1.149v) escriuen un altre cop a I'oficial, sobre un altre problema en que es veuen implicats: "vos 

pregam, ab tanta afecció com pode m, que no emberguets ne torbets en alquna manera lo procés de exequció 

del dit procurador general. ans vos ne abstingats del tot e de tates colTlinacions per vós fetes efaedores: ejassie 

pracesque de dret. vos ha grahirem molt... " 

" Vegeu la Iletr-a deis consellers als jurats del 10 de maig de 1434 (1 B.vI-3. fol.1 03v): Als lTlolt 110

nombles e molt savis senyors losjurats de la ciutat de Gerona. Molt honorables e molt so vis senyors: AlllOnrat 

en Galceran Carb6, proCl/rador general del comtat d'Empúries anant-se'/l a la vila de Castel/ó de Empúries per 

usar de la sua procurarie, "avem donat cárrech de comunicar ab vostres savieses de e sobre lo fel' deIs ereedors 

de la dita vila. Per ro us pregam, axí ajéctuosament com podelll. qLle al dit honrat procurador sobre les dites 

coses I'Lll/ats donar plena fe e creenra, axí com si nasaltres personalment vos ha deyem. E tengue-us la Santa 

Trinitat en sa guarda, rescril'ints-nos fiablem ent de tot ro que pLlxam fer per vostres plers e honors... " 
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les conseqüencies de la qual arriben fins al regnat de Ferran 11, hi tenen 
algun resso, per bé que sorprenentment esdls. En canvi, és perfectament 

visible I'augment d'autoritat i prestigi reial que porta I'arribada al tron de 

Ferran el Catolic I'any 1479, ja rei de Castella i aviat victoriós conqueridor de 

Granada i Napols, malgrat I'atemptat que també reflecteixen les lIetres. 

Oferim a continuació una amplia selecció de les lIetres adrec;ades 

pels consellers de Barcelona als jurats de Girona, transcrites a partir deis 

35 primers volums del registre de Lletres Closes de I'Arxiu Historic de la 

Ciutat de Barcelona. Com ja queda dit, ometem les adrec;ades al bisbe, al 

capítol o a altres autoritats, amb I'excepció d'una lIetra adrec;ada al "capita 

reial" de Girona, que segurament va passar també per les mans deis jurats , 

recomanant un mercader barcelonÍ exiliat al dit capita reial, Bernat Margarit 

(30 abril 1473: 1B.vI-26, foI.12r). El text és prou significatiu per justificar 

una excepció. Hem optat per oferir el text íntegre, amb tota la faramalla 

de fónnules retoriques, que contribueixen a donar una visió completa de la 

mentalitat baixmedieval. 

llETRES "CLOSES" DELS CONSELlERS (AHCB, 1 B.VI: VOlS. 1-35) 

1382, maig22 (1 B. VI-1,fol.59r): responent a una consulta sobre la imposició 
jiscal que cal demanar als c1ergues. Als molt honrats e molt savis 105 jurats e 

prohomens de la ciutat de Gerona. Senyors: Una /letra havem reebuda sobre alguns 
peljudicis que per los ecc/esiastichs entenents sienfets a la culleta de les imposicions 
qui's leven en la ciutat de Gerona; perqué·ns pregats que'us vullau certificar de la 

manera qui's serve en Barchelona sobre les imposicions deIs c/ergues e escolans per 

fO que'us puxats conformar a la ordinació e praticha qui's serve afí. A la qualletra 
(e a tot fO qui se conté) vos responem, fO és: primerament al fet de la imposició del 
vi, de la quallos dits c/ergues volen ésser del tot exempts, que en sta ciutat se serví 

sobre la dita imposició aytal praticha e manera, fO és, que del vi, que'ls c/ergues 
de lur propi vos e ús e de lurs companyies no paguen ne·ls és demanada imposició; 
pero del vi que venen a les gents se paga imposició, la qual se reeb per mans deIs 

dits c/ergues: venen lo dit vi ab les mesures communs de la dita ciutat. de la qual 

és ja abatuda la dita imposició, axí que ells 110 paguen imposició mas les gents qui 
compren lo vi e les imposicions reeben aquella per mans deIs c/ergues. Quant al fet 
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del po que'ls canonges reeben de lurs rendes e per lur provisió en esta ciutat, vos 
responem que no·ls ne és feto qüestió alquna, cal' el/s venen ofan vendre com se 

valen lurs pans de lurs porció orenda, eper semblant pasten ofan pastar pans alur 
provisió sens que nO'ls és demanada d'aquin imposició. Al fet deis scolans e simples 

coronats (qui no han peró ordes) vos dehim que de tot ~o que despenen en pa o vi, 

paguen imposició axí com los altres lechs indijerentment, cal' en altra manera tots 

o la major part se entendrien alegar de títol de corona o de scolania, en gran frau e 

diminució de la dita imposició si donchs los dits senyors o coronats no stan en cases 

de c/ergues de la ciutat de Barchelona sobre la culleta o levament de la imposició 

desús dita. Esi altres coses vos plaen que faciam per vosaltres e us tornen a honor o 

profit, rescrivits-nos-en fran~osament. Data en Barchelona, a XXII dies de Maig en 

/'any de la Nativitat de Nostre Senyor MO cee LXXX dos. Los consellers de la ciutat 

de Barchelona a vostra plaer e honor apperellats. 

1433, agost 7 (1 B. VI-3, fo/s.39v-40r): en defensa d'un mercader baree/oní. 

Als molt honorables e molt savis senyors los jurats de la ciutat de Gerona. Molt 

honorables e molt savis senyors: Recorrent a nosaltres en Ffrancesch Gall, ciutedó de 

aquesta ciutat, nos ha exposat com en la Quaresma prop pessada (quasi en lo mig) 

ell stant en la vila de Perpenyá compra, per rahó e a ops del seu offici, d'en Ramon 

Boquer de la dita vila //{fol.40rJ o ell, migensant alguna quantitat de CL/yram o pells 

de cabrits, per tria deis quals feu portar e feu venir a aquesta ciutat; e aprés, pagat 

per ell reyalment e complida tot lo preu de les dites pells, tata la restant quantitat 

de aquelles Ii és stada liurada reyalment per lo dit Ramon Boquer. E com ell fahers 

venir a~í les dites pells per .1. traginer e, passant per la vostra ciutat, per los cónsols 

de la mar a instancia d'en Dalmau Bosser e d'en Bertan Bosser, ciutedans vostres, 

les dites pells són stades levades al dit traginer e vers ells aturades, allegants los 

dits Dalmau e Bertran que ells haurien comprades les dites pells del dit Ramon 

Boquer. De que som molt meravellats, attenents que a sola asserció lur sien les dites 

pells levades al dit Francesch Gall quí, ignorant del tot la dita pretesa compra, e no 

ésser-ne certifficat per lo dit Ramon Boque/; ha les dites pells legítimament, palesa 

e pública e no amegadament comprades e pagades, e com a comprador legítim e 

de bona fe les se'n feyt per lo dit traginer portar e passar per l17ig de vostra ciutat 

e en vista de tots: e si ji-audu/osament e en preiudici deis dits vostres ciutedans 

les hagués comprades, creel17 nosaltres que ell haguere squivat lo passatge de 

la dita vostra ciutat. E on fos axí, que'ls dits Dalmau e 8ertran haguéssen les 

dites pells comprades, lo dit Fji-ancesch Gall serie pus pocior en les dites pells axí 
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comprades legítimament e ab bona fe e reyalment pagades, e per ro los dits Dalmau 

e Bertran hauríen e deuríen haver recors contra lo dit Ramon Boquer e no contra 

lo dit nostre ciuteda, qui no ha comprat ne haüda intenció de comprar en preiudici 

deis dits vostres ciutedans. Per ro, vostres honorables savieses ab la maior affecció 
que podem pregam que per esguard e contemplació nostra e de aquesta ciutat vos 

placia fer del/iurar, restituir e tornar al dit Ffrancesch Gal! les pells dessús dites, per 

ell (segons dit és) legítimament comprades e pagades: e sera cosa en la qual, jassie 

justa, trobarem singular piel', per lo qual nos retendrets obligats a fer e complir 

per vostres ciutadans semblants coses e maiors. E tengue'us, molt honorables e 

molt savis senyors, la Sancta Trinitat en sa guarda, rescrivints-nos fiablement de 

tot ro que pugam fer per vostres piel' e honor. Scrita en Barchelona, a VII de Agost, 

any M.CCCC.XXXIfI.Johan Bussot, consel/er. Los consellers de Barchelona, a vostra 

honor apperel/ats. 

1448, abril 2 (1 B. VI-13, fols.88v-89r): demanant el cilstig d'uns /ladres. 
Als molt honorables e molt savis senyors 105 jurats de la ciutat de Gerona. Molt 
honorables e molt savis senyors: Informats som stats que a XVIII de Maig passat. en 
la Lotia 13 de aquesta ciutat. de nit e hora captada, per alguns ladres fou trencada 

una rexa de ferra e per aquellloch entraren en la dita Lotia e furtaren e portaren

se'n ab si una vanova molt bella qui era d'en Anthoni Padrosa, farrer de aquesta 

ciutat: los quals ladres (segons se diu) serien vuy preses en aqueixa ciutat de Gerona . 
E com aquestes coses sien molt pemicioses e comeses ab massa gran audacia. per 

ro, molt honorables e molt savis senyors, ab molt gran affecció vos pregam que 

donets obra ab tot acabament que lo dit Anthoni Padrosa cobra la dita sua vanova 
e que los dits lades sien ponits en tal forma que a ells sia castich e a altres eximpli: 

e aro sera cosa que us grahirem molt. E tengue'us la Santa Trinitat en sa guarda, 

rescrivint-nos ab gran confianra de quant puscham fer per vostres plaer e honor. 
Scrita en II lfol.89rJ Barchelona. a {{ d'Abril del any M.CCCC.XXxx. vm. 

1452, abril 3 (1 B. VI-16,fols.184v-185r): demanant ajuda pe,. tal d'armar 

una galera contra els pirates. Als molt honorables e molt savis senyors los jurats de 
la ciutat de Gerona. Molt honorables e molt savis senyors: Vostres grans savieses no 

ignoren com molts e diverses corsaris e pirates. axíprivats com de naciol7S estranyes. 

13 Lotio: L10tja (edifici on es reuneixen els mercaders). 
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van per la mar (e specialment per la costa de Cathalunya) prenents e robants fustes, 

homes, mercaderies e diverses altres béns e aquells s'enporten; e noresmenys 1110ros 

e infels, qui hi prenen e catíven molts, en gran dan e vergonya deis poblats dins lo 

dit Principat e specialment per la díta costa. Eper cessar les dites coses e per obviar 

a tants sinistres com se·n seguiria si noy era provehit, attes majorment que som 

informats que diverses cossaris se preparen a venir en la dita costa en lo present 

anye deu-se attendre als dans que han reebuts los poblats dins lo dit Principat, qui 

puien sus cinquanta 17117ia jlorins. E per aquesta causa, per nosaltres era pensat 

que per aquesta ciutat fora armada una galea, la qual guardas la dita costa de 

cossaris pirates enemichs, moros e infels, axí en offensió com deffensió de aquells, 

peró que, IJaiida aiuda de les altres ciutats, viles e lochs marítims del dit Principat, 

car aquest negoci tocha a tots, axí en univer~ com en singular. E per aquesta rahó 
ne Iwvíem comunicat ab lo honorable síndich de aqueixa ciutat per entervenir en 

la cort de Cathalunya qui pres carrech de scriure a vostres grans savieses, peró jins 

a~í no havem haiida resposta. Per ~o, molt honorables e molt savis senyors, ab gran 

afecció vos pregam que, per tant gran benejici de la cosa pública e per resteuració de 

la mercaderia quija del tot és per terra, vullatsfer aiuda rehonable en lo armamant 
de la dita galea: car. pus haiam h()/1(] respoc;tn vastra (' de les nitres II !fa/. 185r/ 

ciutats, viles e lochs marítims del dit Principat, decontinent (Déus l11igen~ant) 

entendrem en desel71patxar lo arl11al11ent de la dito galea. Eper aquesta causa vos 

trametel71 en Johan Martorell, mercader de aquesta ciutat, exhibidor de la present, 

per saber de vosaltres quina ni qual aiuda farets en lo arl71ament de la dita galea. 

Eplacie·us que per lo dit Johan MOItorell haiam vostra resposta per les dites coses, 

así que prestament sia entes en lo dit armament segons sera pertinent e degut. E 

jatsia fahent les dites coses farets J4 ~o que a vosaltres se pertany. peró encara ho 

grahirem 1110lt a \lostres honorables savieses, les quals la divinal l71agestat vulle 

tenir en sa protecció e guarda. Rescrivits-nos ab gran conjian~a de quant puschom 

fer per vostres plaer e honol: Scrita en Barchelona, a 111 de Abril del al1y MCCCCLfl. 

Los consellers de Barchelona, a vostre honor apperellats. 

1454, gener 19 (1 B. VI-18.fol.41 v): responent o uno demando d'informoció 

sobre qiiestiolls monetaries. Als 1110lt honorables e 1110lt savis senyors los jurats 
de la ciutat de Gerona . Molt honorables e 1110lt savis senyors: Reebuda havem una 

14 Ratllat: " lo cl egut..." 
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vostra letra de XlIII del present mes de janer sobre una crida pub/icade en aqueixa 
ciutat de Gerona, ab la qual és estat ordonat per part del molt alt senyor lo senyor 

rey que lo croat de Sarchelona sia reebut e donat d'aquÍ avant a rehó de XVIII 

diners. E, per tant que siats pus amplament sertifficats de algunes circunstancies 

circa lo dit material, per c/arificació vostra e deis poblats en aqueixa ciutat e 

bisbat, nos havets tramés lo discret en Sernat Scuder, notari e síndich d'aqueixa 

ciutat, pregants-nos que li volguéssem donar fe e creenra sobre los dits affers, 

segons que aquestes coses e altres són pus stesament contengudes en la dita vostra 

letra. A la qual vos responem que nosaltres havem hoyt a pie lo dit vostre síndich 

de tot ro que'ns ha volgut dir e explicar de part vostra sobre les dites coses, e-! 

havem informat largament de tot ro que-! havem pogut informar sobre los dits 

affers: lo qual ne pora fer largament relació a vostres honorables savieses, les quals 

la Santa Trinitat tengua en sa protecció e guarde, offerints-nos fer per vosaltres 

e per aqueixa ciutat totes coses a nosaltres possibles. Scrita en Sarchelona, a 

XVIIII de janer del any MCCCCLJIIl. Los consellers de Sarchelona, a vostre honor 

apperellats. 

1457, juliol 12 (1 B. VI-20,jols. 178v-179r): donant notícia d'un atae deis 

genovesos i avisant-Ios que defensin la vila de Sant Feliu de Guíxols. Als molt 

honorables e molt savis senyorslos jurats de la ciutat de Gerona. Molt honorables 

e molt savis senyors: Diusmenja prop passat, que comptavem X del present, de 

matÍ (a les VI hores) arribaren en aquesta plaia XlII galeas de genovesos e la 

galeassa de Mirabal, per el/s presa. Arribades aquelles, fahem dues provisions: la 

una fou que fornim la nau genovescha novament presa de gent, armes e vitualles, 
e fem alguns preparatoris que volents-Ia cremar la restaurassem; e semblant 
provisió fahíem fer a les altres naus e fusts qui eren en aquesta plaia. Efet aró, per 

serveye honor del senyor rey e benefici deis lochs de la costa del/iberarem armar 

per invasir les dites galeas la nau d'en (:atorra, dues galeasses d'en johan Bertran 
e d'en Berenguer Tora e lo balaner d'en Vilabella, les quals O/'mades e mesos en 

aquel/es mil e sinchcents hómens passats, ben armades e avituallades. Hu que fou 
dil/uns, a les X hores de matí, de continent que comenrá lo ambat, les dites fustes 
ensemps ab les dues galeas armades per aquesta ciutat donaren vela per envestir 
les dites galeas, les quals no hagueren animo de sperar-Ies, ans decontinent se II 

{fol. 779rJ materen en fuyta, e axí les dites fustes per nosaltres O/'mades los han 
donada cassa L ó LX milles dins mO/; tant quant lo vent los basta; e, mudant-se 
lo vent en levants e assats forts, covench a les dites fustes tornar-se'n. E, segons 
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la informaeió que d'ells havem haüda, si lo vent se fas tengut en eerei, haguérem 

presa la galeassa de Mirabal, epreses eoffondrades algunes de les altres. Com 105 

dits genovesos, vahents-se ja quasi perduts, lenfaren en mar alguns leüts esquifJs 
e caros de pescadors que havíen presos per la costa, e moltes caxes e dardam, a 
Déu no ha plagut lo temps hi sia stat per poder-los anar dO/Tero, e lo vent qui 

ha fetes tomar les nostres fustes crehem ha donada occasió de fer tomar les dites 

galeas en les mars de Sant Poi, en les quals som avisats per una letra que susara 
havem rebuda deis jurats de Materó han donada scala devant Sen Poi sis, e les 

altres qui eren enfora fahien aqueixa vio: duptam les dites galeas. Si per vosaltres, 

senyors, no és provehit de trametre gent a Sant Ffeliu de Guíxols, basteron a 

cremar la 110U de mossén Thomas Pujada e fer dan a la dita vila. Pregam-vos 

per tant, senyors molt honorables, quant més podem, que per servey e honor del 

senyor rey e deJJenció de la vilo de Sant Feliu e de la dita nau, sia plasent socorrer 
quant poreu de gent la dita vilo. E jatsia fahent a~o satisJJareu al servey e honor 
del senyor rey e al beneftci de la dita vilo e a la conservació de la dita nau, la qual 

conservada basta a JJer gran honor e servey al dit senyor e no poch beneftci al 
públich de aquest Principat, encare ne farets a nosaltres gran complaséncia, de 
la qual en son cas e loch nos en recordarem en fer per vosaltres e honor vostre 
semblants coses e mil/ors, rescrivint-nos tota hora quant puixam fer per honor 

vostre. Scrita en Barchelona, a XII de Juliol del any MCCCCLVII. Los conselfers de 
Barchelona, a vostra honor apperel/ats. 

1458, setembre 20 (1 B. VI-21 , fol. 1rv): sobre unesflassades empenyorades 
pel mostassaf Als molt honorables e molt savis senyors los jurats de la ciutat de 
Gerona. Molt honorables e molt savis senyors: A nosaltres són stats los cónsols 

del offtci deIs fla~aders de aquesta ciutat, dients-nos com certes vexacions nos 
serien fetes per lo honorable en Ramon Raset, mosta~aJJ de aqueixa ciutat de 
Gerona, lo qual hauria preses e peniorodes a·n Ffrancesch March, corredor 

de la prop dita ciutat, sis flacades de lana blanques, cardades, les quals són 

d'en Ramon de Linyan, sastre de aquesta ciutat, qui les ha trameses aquí per a 
vendre, pretenent lo dit mostassaf II [fol. 1vJ aquel/es no ésser de la sort maior 
e no tiren lo que tirar deuen . E los dits consols affermen lo contrari, ~o és: que 

són de sort maior, bones e mercaderes, e són lo tir que tirar deuen, oJJerint-se 

realment provar-ho. E com lo dit mosta~aJJ a~o haie recusat e recuse fel; per 
tant los dits consols, excusant-se'n a nosaltres, entenen a recorrer d'aquestes 
coses al molt exee¡'¡ent senyor lo senyor rey, qui per justícia hi vulle provehir. 
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E nosaltres, los dessLÍs dits, elunyant-Ios de qüestió e debat, havem mesos en 

speranra los dits consols que ab mira de vostres honorables savieses, de les quals 

stam en conjianra lo dit fet pendró bona conclusió. Per ro, molt honorables e 
molt savis senyors, tan affectuosament com podem vos pregam que donets orde 

ab tot effecte que, donades ydoneas seguretats per los dits j1araders, aquel/es 

sien portades e jutjades per persones en semblants affers óbils e expertes en 

aquesta ciutat (en la qual se trobe maior nombre e pus copios que en aqueixa 

ciutat) a ji que' n sia vista e mostrada la veritat e qU'esta haie lo degut, e ro que 

justament hi pertanyera. En altra forma, si lo dit mostassaf ho recusa ve fer, ro 
que no crehem, covendria als dits consols e altres da qui és interés usar d'altres 

remeys de justícia, e nosaltres COI11 aforrats no poríel11 fallir a la deffenció de 

aquel/a. Etengue' liS, senyors molt honorables e 1110lt savis, la Trinitat Sancta 

en sa protecció e guarda. Scrita en Barchelona, a XX de Setembre del any 
MCCCCLVIII. Los conse/lers de Barche/ona, a vostra honor apperellats. 

1459, abril 26 (1 B. V/-21 , fol.56r): responent a una cOl1sulta sobre la 
retal/oda de les atribllcions mllnicipals. Als molt honorables e molt savis 

senyors los jurats de la ciutat de Gerona. Molt honorables e molt savis senyors: 

Una vostra I/etra de XVI del present havem reebuda, a la qual vos responem 
que'ns dolem molt de la congoixa en la qual die u sots posats per causa de la 
prohibirió als ofjicials de aqueixa ciutat, feta per part de la magestat del senyor 

rey, de no poder guiar ne remetre alguns crims, excessos et cetera, segons en la 

dita letra és contengut. E és ver que tal prohibició als officials de aquesta ciutat 

no és stadafeta, car per diverses privilegis per los gloriosos reys passats a la dita 

ciutat atorguats e per lo dit senyor jurats tals prohibirions no's deuen ne poden 
ésser fetes, obstants los dits privilegis; pero havem haiit sentiment que per via 
indirecta als dits ofjicials de aquesta ciutat seria stada feta de paraula per part 

del dit senyor semblant inhibirió de la dessLÍs dita e per tant, sol per aquesta 

rehó hi entenem a provehir ab lo senyor rey per tots aquel/s mitians que'lIS seran 
ésser vists fahedors. Per ro, molt honorables e molt savis senyors, vos offerim 
que tot ro e quant per endrera e bon avenir de aqueixa ciutat e vostra porem 

fer en les dites coses e altres serem prests e apperel/ats complir ab tot effecte. 
E sia la Trinitat Sancta en protecció e guarda de les vostres savieses. Scrita en 
Barchelona, a XXVI d'Abril del any MCCCCLVIIJID. Los consel/ers de Barchelona, 

a vostra honor apperel/ats. 
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1459, agost 15 (1B.VI-21, fol.114r): avisant de I'arribada a Salou del 

primogenit reial Caries de Viana 15. Als 1110lt honorables e molt savis senyors los 

jurats de la ciutat de Gerona. Molt honorables e molt savis senyors: Lo die present, 
festa de Nostra Dona a XV del corrent mes, havem rebuda una letra deis honorables 
cónsols de Terragona de 14 del dit, ab la qual nos han avisats com en vigí/ia de 

Nostra Dona XliII del dit mes són arribades en lo port de Salou VII galeas en les quals 

és lo príncep Jifl de nostre rey e senyor ab companyia del noble Don Lop d'Urrea, 
visrey de Sicília, e de mossen Bernat de Requesens e de molts comtes e barons de 

Sicí/ia. Eper quant crehem que de aquesta venguda vosaltres trobareu plaer ésser

ne avisats, vos ne fem la presento E sia, senyors molt honorables e molt savis, la 
Divinitat Santa vostra protecció e guarda. Scrita en Barchelona, a XV d'Agost del 
any MCCCCLVllllo. Los conse/lers de Barchelona, a vostra honor apperellats. 

1461, setembre 26 (1 B. VI-22, fol.140v): responent a l/na consulta sobre 
qüestions de cerimonial amb motiu de la mort de Caries de Viana l6• Als molt 

honorables e savis senyors los pahers (SicJll de Gerona. Molt honorables e scavis 

senyors: Lo die present havem rebuda una vostra letra de XXV del corrent mes. Tota 
hora aqueixa universitat, molt loablement no depertint-se de la opinió e voluntat 
de aqueixa ciutat, ha entes en totes coses que haien sant esguart a la lahor de 

Déu, servey de la magestat deis senyor rey e en lo beneJici e tranquille stat de 
aquest Principat, e axí stam en Jirmissima speral7l;a ho prosseguireu. E responent 

l' Fill de Joan [1 i Blanca de Navarra. A la mort d'Alfons IV el Magnánim, Caries va residir en 

un monestir benedictí de Sicnia. on la seva mare havia estat reina regento A hnal de juliol de 1459, 

Caries embarca a Palerm i arribá a Sa lou l' II d'agost. El Dietari de I'antie Consel/ boreelon; ho recull amb 

aquestes paraules: "Lo dit die en la nit, lo dit pr;neep jil/ del senyor rey de Navarro e vuy rey d'Arag6, per 

fortuna e tempesto de mor, ah 1111 golees arribó a Salou, qui's deyo que de vio tirar a Mal/arques" (vol. [1, p. 

312): en efecte , el príncep venia de Sardenya i, desviat per la tempesta a Mallorca, hi va tornar des de 

Tarragona el dia 19, i hi va arribar el 20. 

16 Caries de Viana morí el 23 de setemb re de 1461, de pleuresia (segons els dietaris de la 

Generalitat); la seva mort va ser atribU'ida a metzina per la brama popular, i es va parlar de santedat, 

atribuint hns i tot miracles al "glori ós primogenit" que va ser venerat durant molts anys. Pot se r que 

a aquesta fama hagi contribu'it el seu desig d'esdevenir monjo a Poblet, on está enterrat, a més de 

I'antipatia del poble pel seu pare Joan Il i la seva mare Joana Enríquez (vegeu Rovira Virgi li, Historio 

Nacional de Cotalunya, VI, p. 496). 

17 Cescrivá barceloní confon el títol que portaven els regidors municipals de Girona ("jurats") 

amb els de Lleida i altres poblacions del Segrii¡ ("paers"). 
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a la sol/empnitat que vosaltres deveu fer per lo il/ustríssim senyor primogenit, vos 

dehim que'ns par vós deveu vestir de drap de brimeta (segons nosaltres fem) e no 

de saques, per tant com no erem dits encare vassal/s seus. Quant a la sol/empnitat 
per vosa/tres fahedora , som de parer que vosaltres deveu fer aquel/ aniversari que 

per primogenits aqueixa vila ha acustumat de fer. Car quescuna universitat ha ses 

prótiques, e aquel/es no deuen ésser alterades: com aquesta ciutat en la sepultura 

del dit senyor seguira los exemplars en semblants cassos ha acustumats servar, no 
alterant en res les dites prótiques, e axí crehem 170 fareu vosaltres. E sia, senyors 

molt honrats e savis, la Divinitat vostre guarda, rescrivint-nos ab fian{:a quant per 

aqueixa universitat fer pugam. Scrita en Barchelona, a XXVI de Setembre del any 

MCCCCLXI. Los consel/ers de Barchelona a vostre honor apperel/ats. 

1462, marr 19 (1 B. VI-22, fol. I70r): convocant a deliberació sobre els 
pagesos de remenra i altres problemes. Als molt honorables e molt savis senyors 

los jurats de la ciutat de Gerona. Molt honorables e molt savis senyors: Per quant 

per los deputats de Cathalunya e con{:el/lur e per aquesta ciutat és stat del/iberat 
que la bandera del General sia treta, e a{:o per causa del aiust fet deis homens de 
remen{:a e encare contra tots aquel/s qui en desserven de Nostre Senyor Déu, del 

senyor rey, de la senyora reyna, del senyor primogenit e destrucció de la lur cosa 
pública, tractem contra la camplació. E perque a aquests aJJers són arduus e de 
gran importancia , vos pregam aJJectuosament que us placia decontinent trametre 

vostre síndich qui, en nom de aqueixa ciutat, assistescha ací ensemps ab los altres de 

les altres universitats ab nosaltres o, si trametre no·1 podets, que us sia plasent voler 
substituir alguna notable persona d'aquesta ciutat, qui sia tal que us adherescha 
en les coses fahedores a la opinió de aquesta dita ciutat, com sia ben rehonable 

attanent los affers ten grans que nosaltres en aquel/es no anantem sens vosaltres 
e les altres universitats. E de a{:o us pregam prestament vul/ats metre en exequció. 
E sia la Divinitat vostre guarda. Scrita en Barchelona, XVI/UD de Mar{: del any 
MCCCCLXII. Los consel/ers de Barchelona, a vostre honor apperel/ats /8. 

18 Es tracta d'lIna carta circular. dirigida a diversos municipis. "Semblants letras de la dessús joren 

jetes a les universitats següents". La lIista recull Perpinyá. Tortosa. Vic i Vilafranca del Penedés. 
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1462, abril 26 (1 B. Vl-22, fol. 182rv): enviant el seu emissari per tal de tractar 

els problemes del moment. Als molt honorables e molt savis senyors los jurats eConcel/ 

General de la ciutat de Gerona. Molt honorables emolt sovis senyors: Crehem vostres 
savieses hauran plenament sabudes e sentides les coses que han occorregut e occorren 

en aquest Principat, e assenyaladament los fets deis pagesos de remen~a e altres qui 

tornen a effecte de conturbar e subvertir aquel/. Mas Nostre Senyor Déu, sustentador 

deis coratges deis homes, proveheix a totes les coses ab summa providencia: de que 

fem innúmeres gracies a la sua inftnida potencia, la qual havem plena conftan~a que 
axí com fins ad ha dirigides les feynes, per avant fructuar les fara a la lahor sua, 
servey del sereníssimo senyor lo senyor rey e a tot bon repas, conservació e tllieió de la 

cosa pública del dit Principat. Vist per ~o quant aquestes coses e altres que tots jorns 

ocorren són de gran ponderositat e importancia als deputats de Cathalunya e con~el/ 
lur aquest Principat representants, ab assentiment e interven~ió nostre e del Concel/ 

d'aquesta ciutat, ha convengllt e convé entrar en pensament de fer lo que és vist ésser 

necessari a conserva~ió del dit Principat e de la cosa pública e libertats de aquel/, 

tenints sempre en lurs penses e coratges (als quals són conformes los nostres) ~o que 
los cathalans han loablement acustumat, ~o és la honor e lahor de la Magestat Divina, 

la integritat e servi~i de la corona real e lo repas e tranquil/e stat del dit Principat. 
E per quant vosaltres e aqueixa universitat virtuosament vos sou haüts en totes 
coses, e aximateix los síndichs de aquel/a les hores que hic són trobats, comendants 

granment vosa/tres e el/s de aquel/es, vos pregam e exortam quant més podem que 

continuant vostre bon obrar vul/au decontinent, semota tota dila~ió, trametre a~í 
síndichs o síndich qui per aqueixa universitat entrevinga en los consel/s com és degut 

e pertinent. E siats vigils e attents a la conserva~ió de la re publica, de la qual la 

magestat del senyor rey és cap e pril1~ipi, com ara sia tant necessari com jamés, attesa 
la covaniel1~ia del temps, II [fol. 182vj certifficants-vos los dits deputats e concel/ hu; 
e nosaltres, haver firmíssima voluntat e propasit 110 desisti/; al1S totes nostres for~es 
pertinentmel1t e deguda convertir iuxta forma de la capitulació, segons per experiencia 

s'acomprovera, en la tuieió e conserva~ió de la dita cosa pública e de les libertats del 
dit Prin~ipat, del qual aqueixa ciutat és singular e assenyalat membre. De totes les 
dites coses més amplement vos informera lo discret en Johan Mayans, notari e scriva 

del ra~ional d'aquesta ciutat, per aquesta sola rehó a vosaltres e a altres universitats 
del dit Prin~ipat trames: pla~ie·us donar-Ji circa aquel/es plena fe e crehenw E sia 
la Divinitat guarda e protec~ió vostres e direcció deis nego~is concorrents. Scrita en 

Barchelona, a XXVI de Abril del any MCCCCLXII. 
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1462, maig 13 (1 B. VI-22, fol. 193rv): defensant de calúmnies /'exercit de la 
ciutat de Barcelona, demanant-li ajuda i sobre els problemes del momento Als 

molt honorables e molt savis senyors los jurats e Conrell General de la ciutat de 
Gerona. Molt honorables e savis senyors: Contínuament sentim moltes e diverses 

fames que's sembren en aqueixes parts per persones occupant-se ojJici diabólich, 

procurants per lur poder metre divisions e suscitar scandols en aquest Principat: 

e, entre les altres, que lo exercit de aquell és a respecte de Jer algun dan o cas 
en e a les persones de la sereníssima senyora reyna e illustríssimo primogenit, de 

les quals coses havem grandíssima displicenria. E jatsia, senyors molt honorables, 

tals James no facen impressió alguna en los coratges de aquells qui de la innata e 

inmaculada fidelitat deis cathalans són vestits e han notícia e per ~o 110 freturáns 

aquest scriure; empero a cautela, per més descarrech e per denedar e apartar quant 

en nasaltres sia les dites divisions escandols, vos significam que sol lo hoyr tals coses 

tant fort nos agreuge que més dir no's paria ne may tal pensament en nosaltres 

és recaygut ne recaure poria, ans per deJJenció de lurs excellentíssimes persones e 

conservarió de la corona real morir no duptaríem una e moltes vegades si possible 

era, continuants la dita innata e incorrupte fidelitat; mas és fet lo dit exercit per 
coses toquants greul11ent lahor de Nostre Senyor Déu, servici de la magestat real, 
deJJenrió e conservació de les leys e Iibertats cathalanes, II {fol. 793vJ qui són 
col11l11unes a nosaltres e a vosaltres e a tots los poblats en lo dit Principat e les 
quals per cars preus de persones, sanch e béns son stades comprades, sens les quals 
viure no desijam, e encare per procurar repas e tranquilJitat en aquel/. Considerar 
poden adonchs vostres savieses a quina fi tiren aquel/es persones qui tals fames de 
si vanes e altres freturants de veritat seminen, e quanta ruina, dan e destrucció stan 
preparades si facilment eren crehegudes. Speram empera en la clemencia divina e en 
los merits deis benaventurats sants e del gloriós Caries 19 vosaltres sereu il/uminats 

de la veritat e sera vist e conegut per tots quant les del/iberacions deis deputats e 
conrel/lur ab intervenció de aquesta ciutat e lo dit exercit, e encara nostres obres, 
són e seran a lahor sua, servey de la dita magestat, conservació de les dites leys e 
libertats, repas, utilitat e bon avenir de la cosa pública del dit Principat, a les quals 

19 E del gloriós Caries: es refereix al príncep Caries de Viana. venerat com a sa nt a Ca talunya, 

mentalitat aquí ben refl ectida en posar·lo al nivell deis benaventurats sanes i esperar en la intercessió 

deis se us méri[s davant la clemencia divina. Recordem que el príncep havia mort el 23 se[embre 146 1 

(vegeu nota 16). 
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coses fallir no entenem. E per ~o los síndichs nostres e de les altres universitats 

contínuament stan promptes e entenen en tates les coses ensemps ab nosaltres, 

sens discrepcmcia alguna. Tates les dites coses vos havem volgudes manifestar per 

vostre avís, consolarió e confort, pregants e encarregants-vos que si ara o per avant 
algunes novitats o altres coses occorreran en aqueixes parts, dignes de avís, nos 
certiffisqueu de aquel/es. E si per cas la gent del dit exércit passaran en aqueixes 

parts, vullau a aquelles fer bon aculliment e ab lurs diners dar-los tot lo que hauran 

necessari, segons que nosaltres plenament confiam. E sia, molt honorables e molt 
savis senyors, la Sancta 7i-initat vostre guarda. SC/-ita en Barchelona, a XIII de Maig 

de I'any MCCCCLXII. Los consel/ers de Barchelona, a vostra honor apperel/ats 20. 

1470, mar¡;: 17 (1 B. VI-24, fol. 72r): defensant un ciutadit barceloní que porta 
bestiar i vitualles a Girona2 /. Als molt honorables e molt savis senyors los jurats 
de la ciutat de Gerona. Molt honorables e molt savis senyors: Certs som com és a 
les savieses vostres molt cara la observanra de privilegis e Iibertats e per ro, e per 
lo mutuu e molt amor que en tot temps és stat, és e speram sera entre aqueixa 

ciutat e aquesta, ab molta fianra vos feem les presents. Per los ministres vostres és 

feta certa qüestió a un nostre ciuteda apellatJohan Mestre lo qual, a gran benefici 
de la cosa pública, acustume a menar bestiars e portar altres vitualles a aquesta 

ciutat: és-Ii demanat cert vectigal del qual, per privilegis als ciutedans de aquesta 

ciutat atorgats, és quiti e immune. Dona tal demanda gran torp, no solament al dit 
ciuteda mes encara a aquesta ciutat ab la qual de dit bestiar ha comerrat. Per tant, 

com pus affectadament podem, pregam vostres grans savieses vos placia servar al 

dit ciuteda les dites Iibertats e immunitats, no donant-Ii torp en dar compliment 

20 Aquesta lIetra tenia carácter de circular: Eforen fetes semblants le tres a les universitats devall 

SC/-ites sots aquesta senyal (X): Vich; Capitol de Vich; Arbo(:; Vilafrancha del Penadés; Capitol de Tortosa; CiLltat 

de Terragona; Capitol de Terragona; Cervera; Ulldecona; Pahers de Leyda; Santpedor; Manresa; Perpenya; Ge

rona; Vilaji"ancha de Conjlent; Puigserdá; Cobliure; Castelló d'EmpLÍries; Hostalrich; Agolada; ReLls; Cambrils; 

Prats del Rey; Olot; Bosolú; Campredon; La Bisbal; Fjigueres; Selva del Mar; Ripoll: A les XV persones e/ectes per 

I'estament militar del comtat de Rosselló: A les XV persones eleetes per los staments ecclesiastich e militar de/ 

bisbat de Gerona. Hem respectat I'ordl'e en qué apareixen (en columna vertical) en el text, perqué les 10

calitats estan ag-rupades significativament seguint els camins que havien de recórrer els missatgers, 

21 Notem que es tracta de Joan Mestre, probablement el mate ix que apareix en la lIetra del 26 

abril de 1462 (1 B.VI-22, fol. 182rv). Els seus interessos a Girona explicarien prou bé que hagués actuat 

com a emissari deis consellers, 
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al comerri que ab nosaltres ha init e feto E ara sera, mossens molt honorables, 
cosa la qual aquesta ciutat e nosaltres reputarem a vostres grans savieses a molt 

assenyalat e singular plaer, offerints-nos per aqueixa ciutat e per vosaltres fer no 

solament semblants coses, les quals són de justícia e tots hi som deutors, mes encara 
molt maiors, o justes o gracioses. E protegescha aquesta ciutat e vostres savieses 

la Santa Trinitat, a etems e gloriosos successos. De Barchelona, a XVII de Marr del 

any MCCCCLXX. Los consel/ers de Barchelona a vostra honor apperel/ats. 

1470, abril 25 (1B.VI-24, fol. 76rv): responent a una consulta sobre el for 

de les carns. Als molt honorables e molt savis senyors los jurats de la ciutat de 

Gerona. Molt honorables e molt savis senyors: Vostres letras de XXII/ del present 

havem reebudes per lo discret en Ffranri Torel/, trames vostre, per les quals (e relarió 

d'aquel/) nos és mostrat volen vostres grans savieses saber qual és stada nostra 

final cone/usió en los fors de les carns per los camicers venedores en aquesta ciutat, 

mese/ant-hi les providencies vostres caute en pensament de unió tractada entre 

vostres carn;cers e los nostres al ji poch honest emenys lícit entre conciutedons, 
segons dites vostres letres més stesament parlen. Per responsió de les quals volemles 
savieses vostres ésser cerciorades com és ja quasi deduit en consuetud en los pastors 
nostres camicers haver tals conflictes ab los consel/ers sobre los fors, signantment 

del moltó, qui és past cotidia. De les altres carns no's fa tanta stima, cal' són de 

alguns dies, e són remeses al mostaraff qui, segons qualitat e necessitat, aquel/es 
affore. La conc/usió per nosaltres, quant és per lo present temps I'afor del moltó 

feta, és a XVI diners lliura (qui'n són XXXII abols) sens fer ley de forra alguna, sinó 

tant com és prohibirió de maior for, ab propasit de flixar-nos ab altres coses. Hoc 
fuis affer altra Corema. Si a dit for negassen tal/ar, com nosaltres siam certs que 
dit for és més avantatjat a el/s que al poble, attes lo preu al qual vuy el/s compren 
les despeses e altres coses que fan en tals fets considerG/; el/s han mesurade lur 
ClIpdícia ab la rehó nostra, e han tal/at a XVI. Crehem los ha molt empesos cert 

maneig que // [fol. 76v] nosaltres havem tengut ab certes persones qui han fets venir 
moltons e han offert tallar a ditfor, e lo primer die han cridat a Xllllo. Si per avant 
nos sera vist lo poble rehonablement poder ésser més aventatjat, talarem a menys 

for, car nostre desig és aretglar lo negoci en forma sia servada egualtat entre los 

pobles de la unió, que dupten les providencias vostres a present res no sentim. És

nos molt agradable vostre avís: si's mostrera, no-y fa Ira justa seguide, e les savieses 
vostres ne seran certifficades. Aqueixa ciutat totstemps ha reputade aquesta per 

mare, e nosaltres a tots vosaltres per jermans. Si res porem fer, coneixeran vostres 

156 



LLETRES DELS CONSELLERS DE BARCELONA ALS JURATS DE GIRONA (SEGLES XIV-XV) 

savieses les obres ésser de germans. La Santa Trinitat sia a tots endrera. Scrita en 
Barchelona, a XXV de Abril del any MCCCCLXXCl. Los consellers de Barchelona, 

prests a vostre honor. 

1470, maig 9 (lB. VI-24, fol.78v): responent a l'avís de la recuperació de 

Cartellri. Als molt honorables e molt savis senyors los jurats de Gerona. Molt 

honorables e molt savis senyors: Vostres letras de VII del presel1t havem reebudes, 
per les quals vostres grans savieses 110S signifiquen la recuperació de Cartella e lo 
gloriós modo de aquella. Havem-ne conrebuda molt gran consolació, no solament 

per quant redunde en gran servey de la magestat del senyor rey e del il/ustríssimo 

senyor primogenit e en relevarió de tants (e quasi infinits) dal1S a aqueixa ciutat e a 
tota la província del contrari sperats, mes encara per quant vist-nos seran les savieses 

vostres participants de dites consolacions. Per cert és conegut que la fortuna, la qual 

per algun temps ha intermediada la mútua fratemitat d'aqueixa fortuna a aquesta, 
no ha bastat en extingir o soffocar a aquella, cosa la qual a nosaltres que som en lo 

mateix proposit és stade e és molt grata, offerints-nos fer per aqueixa ciutat e per 

vosaltres no solament coses en tals consolacions redundants mes encara tant majors 
com nos sera possible. E sia la Santa Trinitat vostre contínua protecció. SCI-ita en 
Barchelona a VIIIIO de Maig, any MCCCCLXXCI. Los consellers de Barchelona, a 

vostre honor apperellats. 

1470, desembre 24 (1 B. VI-24, fols. 133v-134r): responent a dues I/etres. 

Als molt honorables e molt savis senyors los jurats de la ciutat de Gerona. Molt 

honorables e molt savis senyors: Letres de les savieses vostres havem reebudes, una 
de XIII del presel1t (ensemps ab los honorables mossen Ff de Segurioles, jurat en 
cap, e en jacme Scales, ciutadans e missatgers de aqueixa ciutat) e apres altra de 

XVII delmateix, ja seguit lo a tots doloras transit del il/ustríssimo primogenit 22. Per 

les quals, e precípuament per les coses de part vostra e de aqueixa ciutat per los dits 

" Es refereix "Joan de Loren" (o de Cal¿¡bri"l. morr sobt"damenr " B"rcelona el 16 de desembre 

de 1470, conqueridor de Girona 1'1 de juny de 1469. Era fill de Renat d'Anjou que , quan va morir el 

conestable Pere de Portugal (1466). accepra, com a nét de Joan 1, la corona de Catalunya que Ji oferí 

la Generalit"t en guerra contraJoan JI i porti! aquest titol fins a la c"pirulació de Pedralbes (1472) que 

posa fi a la guerra civil. El seu primogénit, Joan de Loren", va ser el seu 1I0crinent a C"talunya, succe'I'r 

qu"n va morir pel seu fill natural Joan de Calábria . 
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missatgers explicades, havel11 appertament conegut de vosaltres lo que ja havíel11 

per assats cert, ~o és la solida eferma voluntat que les savieses vostres havíen abans 

del dit cas del dit senyor primogenit (e seguint aquel/ continuadament havets) en 

lo servey de la magestat del senyor rey e conservació del stat de aquell. Havem 

haüda e havem gran consolació com aqueixa e aquesta ciutat són en un animo e 

voluntat concordes. Sortir-ne ha sens dubte lo servey del dit senyor e la endre~a e 

conservació d'els tots. De les coses per liosa /tres e per aqueixa ciutat demanades, 

són stades complagudes les savieses vostres, segons per letres deis deputats (a les 

quals nos referim) de aquestes coses seran plenament avisades. De aquesta ciutat 

e de nosaltres volem les savieses vostres ésser certes que, si lo cas o la fortuna 
ha intermissa per algun temps lo íntim // {fol. 134r} amor e fervent voluntat, de 

totstemps entre vosaltres e nosaltres sólidament continuade, vertaderament aquella 

no ha tolta ni soffocade, ans, per lo dit temps quasi per violencia detengude, evasint 

escapant crema e cremera ab lo ardor acustumat. A~ó coneixeranles savieses vostres 

en les obres de les quals sia plasent a la Santa Trinitat ésser protecció e guarde. 

Scrita en Barchelona, a XXI/II de Deembre del any MCCCCLxxa. Los consellers de 
Barchelona, prests a vostre servey. 

1473, abril 7 (IB.VI-25, fols.192v-193r): responent a una /letra. Als molt 
honorables e molt savis senyors los jurats de la ciutat de Gerona. Molt honorables 
e molt savis senyors: Vostra letra havel11 reebuda per lo honorable 1110ssen Luís 

Moles, conjurat vostre; conté crehen~a a ell comesa. La qual, ab aquell amor e 

fraternitat que vers aqueixa ciutat e vosaltres portam hoyda, de les coses explicades 
per la saviesa sua havem comunicat segons vos sera per aquell refferit, ffahents 

certes vostres magnificéncies que aquesta // {fol. 193r} ciutat és e tota hora sera 

prompte e desijosa fer per aqueixa e per vosaltres totes coses possibles totstemps 
attanent al servey de nostre rey e senyor e a la conservació de la sua república, 
supplicants Nostre Senyor Déu endre~ a tots al servey seu e a pertanyent exequció de 

les coses comeses. De Barchelona, a VII de Abril del any MCCCCLlII. Los consellers 
de Barchelona, al honor vostre apperellats. 

1473, abril 30 (1 B. VI-26, fol. 12r): recomanant un mercader barceloní exiliat 

al capitiJ reial de Girana. Al molt magnífich e de gran providencia mossen Bernat 
Margarit, capita per lo senyor rey a Gerona. Mossen molt magnifich e de gran 
providencia: En Gabriel Pere, mercader, és antich ciuteda d'aquesta ciutat, tenint 

casa propia la qual tothora ha habitada. És veritat que, per les turbacions passades 
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hic, és exit com molts d'altres. Tomade aquesta ciutat en gracia del senyor rey, 

encontinent dit Gabriel és tomat ensemps ab los altres, ha cobrade sa casa e mesa 

a punt aquella per habitar-la segons havia acustumat. És anat a la l/ila de Perpenya 

per menar-se muller efamOia sua e portar sos béns. Som avisats vostra providencia 
(crehem per ignorar dites coses) ha detengut aquell en aqueixa ciutat, cosa la qual 
som certs la magnificencia vostra, gran amadora de la justícia, no haguera permesa 

si sabés aquell ésser ciuteda d'aquesta ciutat. E per ~o, certificant la providencia 

vostra de dites coses quant més affectadament podem, aquella deprecam ti placia 

(havent lo dit Gabriel Pere per vertader e antich ciutada d'aquesta ciutat) de lIiurar 
aquel/ ab sa fa mília e béns, permatent-li de venir en la present ciutat, de la qual és 

originari ciuteda. E a maior cautela avisam la providencia vostra que lo dit Gabriel 

e altres qui per les dites turbacions han leixade aquesta ciutat o altres lochs I/urs 

originaris, no han per ~o perduts los privilegis de aquells ne són dits haver mudat 
de for ni haver alterats lurs qualitats, car lo senyor rey ha dispost e ordonat totes 

coses tomar al primer stament, com la saviesa vostra no ignora. Lo Sant Spírit sia 
protecció e endrera vostra. De Barchelona, a xxxa de Abril del any MCCCCLXXlll. 
Los consel/ers de Barchelona, a vostra honor apperel/ats. 

1476, mar(: 26 (1 B. VI-27, fol.79v): sobre mercaderies "aturades" a un 

mercader barcelonÍ. Als molt honorables e molt savis senyors los jurats de la ciutat 
de Gerona 23. Molt honorables e 11101t savis senyors: Aquesta e aqueixa ciutat, totes 

són fundades en libertats impetrades perésser sos ciutedans inmunes e apertats 
de totes oppressions, e a tots quant de aquel/es som regidors cau en vanitat que 
usant de dites libertats preserven aquel/s de totes injúries. E per aquesta occasió 
nosaltres, sabut que mossen Luis Margarit en aqueixa ciutat domiciliat, en 
Palafrugel/ se ha aturades XV búmies de scorsa de ponsem 24 d'en Gabriel e Luís 
d'Argumés, mercaders e ciutedans de aquesta ciutat, li havem dues vegades scrit 

fahents-Ii vertader testimoni que dites búmies són deIs dessús dits nostres ciutedans 

e pregant-Io que aquel/es los tornas, cal' semblantfaríemfer nosaltres de coses sues. 
Lo dit mossen Margarit empero res nO'n ha volgut fer, ans persevera en retenir les 

2J Remeten cópia a les autoritats reials: "Col1Semblant: Al molt l11agn ífich e de gran providencia 

l11ossél1Johon r;arriera, batle general del senyor rey.·· 

24 XV búrnies de scorsa de ponsem: 15 gerres de terri ss<l de confitura d'escor~a ele poncem, frui t 

del po ncemer.llil11ona grOSS<l ele sabor mol t apreci¡¡ t. 
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dites búmies ab colorades sCLIses (r:o és, dient que les ha donades a servidors seus, 

los quals dites ne han fet partir): les quals coses no·1 scusen deure-ho pagar del 

seu, e demostren no voler en res fer la justícia de simatex ne complaure a nostres 

dupplicades letras. Perque és vostron ciuteda e poblat en aqueixa ciutat, havem 

delliberat fer les presents a les savieses vostres significant-vos les dites coses, les 

quals caure entre ciutedans e poblats de aqueixa ciutat e de aquesta nos par ésser 

desorde, quant a vostre offici és pertanyent que lo dit mossen Margarit tom als 

dits nostres ciutedans lurs coses, e oppressions entrte los vostres ciutedans e nostres 

cessen, e la fratemitat acustumade ab integritat de tots, cal' lo contrari seria gran 

desserveya la magestat reyal, obviant al repas que tots desijam, e no seria tractar 

nostres ciutadans en aquella manera que nosaltres tractel11 e desijam tractar los 

vostres. Esia /'Esperit Sant vostre guarde. De Barchelona, ut supra 25. 

1476, abril 25 (1 B. VI-27, fol.92rv): sobre el fet de batre mOlleda. Als molt 

honorables e molt savis senyors los jurats de la ciutat de Gerona. Molt honorables 

e moIt savis senyors: Refferit nos és stat com aquí hauríen vengudes provisions de 

facultat o licencia atorgade a·n Cardona e altres que en aqueixa ciutat puxen cudir 

e batre monedes de argentoMés nos és stat refferit: com vostres savieses e lo Concell 
d'aqueixa ciutat, molt virtuosament e loable hauríets feta cone/usió que tal cosa 

no permetria. Si doncs la cort qui sta instade no fahia tal con- II lfol.92vf e/usió, 

som certs vostra cone/usió és stade molt, stant procehida del Spírit Sant, lo qual 
no vol desemperar aquest Principat. Nosaltres, per la porció que'n tocha a aquesta 

ciutat, vos lo regraciam quant més podem, significant a les savieses vostres que, axí 

per lo interesse de aquesta ciutat (la qual té molts privilegis que moneda d'argent 

en Cathalunya no's pot batre sinó dins ella) com encare per lo inten?s universal 

de tots, ne havem scrit al senyor rey e a la senyora infanta e encara als nostres 

síndichs qui són en cort, affi que per via de la dita senyora o posant-ne greuge si 

mester sera en la cort o en altre foram tal novitat sia revocade. Havem-Io volgut 
significar a les savieses vostres per que, si vist vos sera, ne scrischats als vostres 

síndichs en dita cort e per tots sia fet lo bé de tots. Offerints-vos aquesta ciutat e 

nosaltres a tots beneplacits de aqueixa ciutat e vostres. De Barchelona, a XXV de 
Abril MCCCCLXXVr. Los consellers de Barchelona, a vostre honor apperellats. 

2S Ut supra: "a XXVI de Mem;, any MCCCCLXXVI. .. los consellers de Barchelona." 
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1476, setembre 25 (1 B. VI-27, fol. 161 r): sobre la treva amb els francesas. 

Als molt honorables e molt savis los jurats de la ciutat de Gerona. Molt honorables 

e molt savis senyors: Nosaltres, lo die proper passat havem rebuda una letra de 
Jacobo Capan (qui té lo loch de Bajillo en Perpinyaj c/amant-se que la treva en 

aqueixa província no és servada als vassalls del R. de Fran~a: de que vol dir que, 

sens injúria, ell delibera no servar aquella, com Ii prega ésser talla justícia. E per 

quant en la dita letra , entre los altres, són nomenats lo reverend bisbe de Catania, 

e mossen Bach, e mossen Alemany, nasaltres los scrivil11 les letres qui ensemps ab 

la present vos remetem; a cascú deis quals remetem copia (dintres lurs le tres) de 

aquella del dit Jacobo Capan, per que vegen lo contengut de dita letra. E perque 

desijam les dites le tres pervenguen en mans deis dessús dits , vos pregam quant 
més podem aquelles los trametats per persones jiades per que hagen hon recapte: e 

sera cosa que us grahirem molt. Esia la Santa Trinitat vostra contínua protecció e 

guarda. De Barchelona, ut supra 26. Los consellers de Barchelona et cetera. 

1476, octubre 2 (1 B. VI-27, fol. 162r): comunicant la presa de Toro pe/s Reis 

Cato/ics. Als capita e jurats de Gerona 27. Molt magnifichs e honorables senyors: 

Per quant les coses deiús scrites som certs succehiran a vostra consola ció, vos 
remetem copia de una letra per la qual los capitans del senyor rey de Castel/a 

signifiquen a sa magestat com a XX del passat la ciutat del Toro fou presa per los 

dits capitans, segons en la dita copia vostres magnificéncies veuran. Scrivim-ne a 
la vila de Castel/ó: placie'us trametre-Ii la letra e de ten bona nova certificar-ne les 

universitats de aqueixa província per que sien participáns de dita consolació. De 

Barchelona, a 11 de Octubre, any mil CCCC LXXVI. Los consellers et cetera. 

1476, octubre 7 (1 B. VI-27): il1Sistint sobre la treva amb e/s francesos. Als 

jurats de Gerona. Molt honorables e molt savis senyors: Los dies passats, per 

causa de les letres que axí de les savieses vostres com delloch de Bojillo e d'altres 
110víem rebudes certificants-nos de les tribulacions e disposició de aquel/a província, 

scrisquem a les magestats de monsenyor regén e del sereníssimo senyor rey de 

Castella, tremetent copies a lurs excellencies de totes les dites letres que de aqueixes 

parts havem rebudes. Lo die present havem cobrat lo correu ab letres deis dits 

26 Ut supra: "a XXV del mes de setembre. any MCCCCLXXVI." 


27 Es fan copies: "Semblants (f Castelló de AmpLÍries; al baró de Cruilles ." 
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senyors, ab les quals nos certifiquen de la disposició axí del dit Regne de Castel/a 

(confirmant la nova de la presa de la ciutat del Toro) com del Regne de Navarra, en 

la quallos dits senyors vuy són e dónen repos a les mo/tes differencies e penalitats 
que fins vuy en aquel/es són stades, per les quals lo adversari rey de Fran~a havia 
disposició de molt dampneiar axí los dits regnes de Castel/a e d'Aragó com aquest 

Principat e a/tres senyorios de les prefatas magestats. Mostren los dits senyorios 

haver gran ancia del repos d'aquest Principat, e signantment de aquexa província, 

e per quant era stat scrit a lurs grans alteses que aquexa província sostenia moltes 

turbacions, per les bandositats e altres differencies que entre los capitans e gentils 

homes de aqueixa província eren, los dits senyors (confiants que aquel/s, sabuda lur 

voluntat, daran repos o sobrecehiment a lurs differencies) scriven a aquel/s les letres 

les quals ab la present vos trametem, affi que per lo servey deis dits senyors reys 

sien ben tremeses e donades per persona o persones auctentiques e les quals ne facen 

auctentica relació, de la qual pusque ésser termes II lfol.168vf certs e autentichs a 

les prefates terres per servey, de les quals vos placia haver-vos en dites coses ab la 

diligencia que de vostres savieses és confiat. Esia, senyors molt honorables e molt 
savis, la Santa Trinitat vostra protecció e guarda. De Barchelona, a VII de Octubre, 
any mil CCCC LXXVI. Los consel/ers et cetera. 

1476, novembre 2 (1 B. VI-27, fol . 184r): comunical1t /letra de Joan 11 sobre la 

victoria de Toro. Als jurats de Gerona. Molt honorables e savis senyors: Lo present 

die havem rebuda letra de la magestat del senyor rey, significont-nos se gran altesa 

haver rebuda letra deis sereníssimo fil/ seu lo senyor rey de Castel/a denunciativa 
com lo costel/ de Toro seria vengut en obediencia del dit senyor, de que's pot inferir 
tota Castel/a ésser en sa ma. Havem-ne consebuda gran consolació, empero no'/1S 

seria vist haver integritat si de aquel/a no fahien les savieses vostres participans. Per 
tant, vos trametem copia de dita letra en la present interc/usa. Placie'us avisar-ne 

els vostres circumvehins, car nova és digna de ésser per tots sabuda, affi que tots 

ensemps de aquel/a donem lahors a Nostre Senyor Déu. La Santa Trinitat sia vostre 
endressa. De Barchelona, a 11 de Novembre, any MCCCCLXXVI. Los consel/ers de 
Barchelona, a vostre honor apperel/ats 28. 

" Es fa cópia: "Semblants als honorables cónsols de Castelló de Ampúries." 
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1479, gener 19 (1 B. VI-28, foI.185v): con1Llnicont la mort de Joan 11. Als 

molt magníftchs e de gran providencia los jurats de la ciutat de Gerona 29. Molt 

magníftchs e de gran providencia senyors: La fratemitat sempre és stada entre 

aquexa ciutat e aquesta per deute de amicícia for¡¡:a-Ios tots en comunicar-se los 

huns a los altres les coses o prosperes o adverses, segons succehexen. E per ¡¡:o com 

lo strenuosíssimo senyor lo senyor rey Don Joan aquesta matinada entre les VII e 

VIII hores, en aquesta ciutat cristianíssimament haia jinit sos dies, per satisfer al 

deute de amicícia vos ne avisam. Nostre Senyor haia acceptada la sua anima en la 

felicitat eterna e del cas do als tots plena consolació. De Barchelona, a XVII 11°. Los 

consellers de Barchelona, al honor de vosaltres apperellats. 

1479, juny 21 (1B.VI-29, fol. 100rv): responent a la consulta sobre el 

cerimonial que convé a I'arribada del nOLl rei Ferran 11. Als molt magníftchs e 

de gran providencia senyors los jurats de la ciutat de Gerona. Mossenyors molt 

magníftchs e de gran providencia: Una letra de les savieses vostres havem reebuda, 
de XVII del ¡JrI'.,r.nt. Signijiquen-nos les magnijicencies vostres 110ver avís de la 

beneventurada venguda de la magestat del senyor rey en Aragó, e desitjats saber 

aquesta ciutat qual intenció té de les coses fahedores. A les quals coses responents, 

signiftcam a les savieses vostres que havem semblant avís de la prefata magestat. 

E com ja a VI del present és partit de Trujillo per tirar sens girada a Saragossa, 

e aquesta ciutat encara no és entrada en pensament // [fol. 100v/ si, essent lo dit 

senyor en Serago¡¡:a fara embaxada o no, fem certes les magniftcencies vostres que 

del que sera deliberat seran ab nostra letra avisades. Lo Sant Sperit sia vostra 

conservació e guarda. De Barchelona, a XXI de Juny, any mil eeee LXXVIlUO. Los 

consellers et cetera. 

1479, agost 18 (1 B. VI-29, fol.133r-134v): sobre la pesto al Rosselló ; 

I'arribada del rei. Als molt magníftchs e de malta providencia senyors los jurats de 

la ciutat de Gerona. Molt magníftchs e de malta providencia senyors: Déu ajudant, 

speram la magestat del senyor rey ésser assí molt prestament per entendre // [fol. 

133v/ sa clemencia en lo redre¡¡: de aquest seu Principat e posar aquell en lo repos 

e tranquilitat lo qual per tots tant temps ha són desijats. Occorre'ns empero gran 

"La ll etra té carácter circular, amb có pies per a Leyda. Tortuso . Vich. Terragoi1o, Manreso. Cervera , 

Vilalfrancha . Cronol/és, Menorclw (consignades per aquest ordre). 
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dupte, per quant venim a sentir que en les parts de Rossel/ó, de Serdanya e de 

Ffran~a se moren de pestilencia; e si (~o que Nostre Senyor Déu no permete) venints 

alguns de aquel/es parts pestilenciades se introduhia tal pestilencia en aquestes 

parts, porie's seguir lo dit senyor pendre altres pensaments, qui serien causa de 
perdre tot lo bé que de la presencia de sa reyal persona se spera. Per tant, per servey 

del dit senyor e per lo bé de tots, pregam les magnificencies vostres que ab tota 

aquel/a diligencia que's pertany e negoci de tanta importancia requer, vos placia 
tenir e fer tenir tal guardia (no solal17ent en aqueixa ciutat, mes encara en tots los 

passos e parts que conexerets necessaries e oportunes) que persona alguna venint 

de les dites parts en les quals se moren de pestilencia no sien acullits entre vosaltres, 

ni sia permes vinguen en aquestes parts. E per quant ans de aqueixa ciutat ha 

molts passos en los quals és de necessitat dita guardia ésser feta, axí en baronies 

com en universitats reyals, per tant placie'us scriure a totes aquel/es qui, o per 

presidencia o per altra qualsevol manera en la intrada de tals persones sospitoses de 

la dita pestilencia puixen obstGl; que per servey del dit senyor e per lo bé de tots ab 

diligencia fa~en efa~en fer dita guardia aff¡ que (si a Déu sera plasent) la presencia 
de la persona del dit senyor no sia turbada e aquest Principat no siafrustrat del tant 
bé que se'n spera. Aquestes coses, senyors molt magnífichs, són tals que tots devem 
ésser devots que hagen bon compliment, signantment per quant redunden a servey 

del dit senyor e al bé de tots, e aquesta ciutat ho reputara a pIel' molt assenyalat a 

les savieses vostres, les quals placia al Sperit Sant dirigir segons vostres desigs. De 
Barchelona II {fol. 134] a XVIII de Agost, any mil eeee LXXVIII/O. Los consellers 

et cetera. 

1479, octubre 2 (1 B. VI-29,fols. 145v-146r): comLlnicant la paLl signada per 

Isabel la Católica amb el rei de Portugal. Molt magnífichs e de gran providencia 

30: Axí per obtemperar a la ordinació de la magestat del senyor rey com per quant 

desigam fer les magníficencies vostres participants de totes nostres consolacions, 
vos trametem copia dins II {fo/. 746r} la present de una letra /wvem rebuda de la 
prefata magestat sobre e de la pau final que la sereníssima senyora reyna ha feto e 

firmada ab lo rey de Portl/gal. Nova és de la qual és digna cosa a Nostre Senyor Déu 

sien dades lahors, e axí s'és fet per nosaltres en aquesta ciutat, e crehem tal faran 

30 El registre conté la lIetra adrec;:ada als paers de Lleida. Es consignen copies a Girona, Vic, 

Manresa , Cervera, Vilafranca, Torroella , Granollers. Igualada i Camprodon. 

164 



LLETRES DELS CONSELLERS DE BARCELONA ALSJURATS DE GIRONA (SEGLES XIV·XV) 

les providencies vostres. Plócie'us de tant prospera nova fer participants vostres 

circumvehins, affí per tots Déu sia lo'at: e sia lo Sant Sperit vostra protecció. De 

Barchelona, a 1/ de Octubre any mil eeee LXXVI/l/O. Los consel/ers de Barcelona, al 

honor vostre apperel/ats. 

1479, octubre 6 (1 B. VI-29Jol. 148rv): sobre la comissió deis tretze, convocada 

pel Rei. Als molt magnífichs e de gran providencia senors los jurats de la ciutat de 
Gerona. Molt magnífichs e de gran providencia senyors. Una letra havem rebuda 

de les magnificencies vostres, feta a XXX del proper passat mes de Septembre, en 

la qual (entre les altres coses) nos significau no ésser possible a aquexa ciutat poder 

trametre assí persona per poder entreven ir en les coses comeses per la magestat del 

senyor rey a les XI/le persones entre les quals és aquexa ciutat: empero que essent 

la materia en disposició de condoure ne voldríets ésser avisats, e lavors trametríets. 
Nosaltres, senyors, no ignoram aquexa ciutat usar de providencia en cessar de speres 

tant com pusca, car la disposició en que nosaltres stam nos 170 fa presumir. Empero 

par·nos que per axo no's deu cessar donar orde que aquest Principat sia mes en 

composició, car II [fol. 148vj stant com sta, no és ignorat que a aqueixa ciutat e a 
aquesta augmentaranles necessitats. Eper ro, considerants que en la dita Xl/lna són 
aquexa ciutat, Leyda e aquesta, e moltes altres qui som certs desigen lo bé de tots, 

a XII del present scrisquem una letra a vostres magnificencies, pregant a aquel/es 
que per tant bé de tots vos disponguéssets en tremetre persona que per aqueixa 
ciutat veés les coses faedores: arbitrants que, essent junctes dites tres universitats, 

tants deis altres se aderiran ab elles e (ab la divinal aiuda) se hauria disposició en 
ésser dat orde a la composició de aquest Principal. E per quant encara nosaltres 
perseveram en confiar que, ajudant-nos vosaltres, Déu disposara en lo bé ésser fet, 

per ro pregam quant més ajfectuosament podem a les magnificencies vostres que en 

tot cas vos placia pendre disposició en tremetre persona per ésser present en les dites 
coses, e servira en fer lo possible bé, e en evitar lo dan que, no essents-hi presents los 

qui amen lo repos, poria ésser procurat. Esaben les magnificencies vostres quant hi 

va: per ro, altm e altra vegada vos pregam que, postposades totes excepcions, vos 
dispongau entremetre. Esia lo Sant Spírit vostra protecció. De Barchelona, a VI de 
Octubre any mil eeee LXXVl/lIo. Los consellers et cetera. 

1479, octubre 11 (l B. VI-29, fol. 151 v-152r): sobre la comissió deis tretze 
i els pagaments exigits pel Rei. Als molt magnífichs e de gran providencia los 

jurats de la ciutat de Gerona. Mossenyors molt magnífichs e de gran providencia: 
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Una letra vostra havem rebuda, a VII del present feta, ab la qual, responent a dues 

nostres, nos signijiqueu delibera aquexa ciutat elegir per ésser de la XII/na mossen 

Gabriel Semsó, qui habita assí, si a nosaltres era vist dignes ésser feto A les quals 

coses vos responem que a nosaltres sera II [fol. 152rl gran consolació que lo dit 

mossen Gabriel sia en dit negoci, pus a vosaltres plau, en nostra companyia. E 

per quant és digna cosa que totes occorrencies vostres providencies sien avisades, 

vos signijicam que ara novament per part del senyor rey és stada feta requesta als 

diputats que pagassen al dit senyor CLXa I/iures de pensions degudes, e les de qui 

anant devedores per causa del censal de preu de eem. I/iures, lo qual pretén lo 

dit senyor rebre sobre lo General. És vist que lo dit fet tocha molt lo interes de tot 

aquest Principat, e tal requesta devalla no de motiu propri del senyor rey mes de 

sucgestió e stúcia de aquells qui desigen reten ir-se los béns e no volríen jamés aquest 

Principat entrar en composició. Eper ~o aquesta ciutat se és aiustada per dit negoci 
e ha feta elecció de personas, per provehir en quant pora al servey de la prefata 

magestat e al bé de tots; havem deliberat avisar-ne les magnijicencies vostres affí 

que per semblant provehiscan en lo que vist los sera . E placia a la Santa Trinitat sia 
de les vostres magnijicencies contínua protecció. De Borchelona a XI de Octubre, 
any mil eeee LXXVllllo. Los consellers et cetera. Post data: Jafeta la dessLÍs, havem 

rebuda una vostra letra feta en Gerona a VIlUO del present, signijicán-nos la elecció 

de mossen Gabriel Semsó, si obstacle noy ha. A qué us responem, segons dessús, 
com noy tropiam obstacle. 

1479, novembre 22 (1 B. VI-29, fol. 1291'): comllnicant el part de la Reina. Als 
molt l11agnífichs e de gran providencia senyors los jurats de la ciutat de Gerona 31. 

Mossenyors molt magnífichs ede gran providencia: Per quant desijam les providencies 
vostres fer participants de totes consolacions qui occorren, e maiorment de aqllelles 
qui de val/en de nostron rey e senyOl; trametem a les magnijicencies vostres copia 

de una letra havem rebuda de la magestat sobra la prospera deliuració del part de 
la senyora reyna, del quol per gracia de la divinal clemencia sta una bella filia 32. 

Nosaltres ne havem dades 101101'5 a Nostre Senyor Déu: no és dubte vosaltres farets 
lo que's pertony. Ecom les spirituols consolacions no sien menors de les temporals, 

11 S'han fel cópies per a allres ciutats (Lleida. Vic, TOrlosa , Mamesa , Cervera, Vilafranca. Torro

ella. Granollers, Salllpedor. Igualada i Camprodon). 

J1 Es refereixen a Joana. dita "la Boja" (1479-1555). filia deis Reis Católics i futura reina de Cas

tella i d'Aragó, nascuda el 6 de novembre de 1479. 
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nO'ns volem ometre significar a les providéncies vostres com nostre senyor lo papa 

per salut de les animes ha atorgada indulgencia plenaria a totes persones qui lo 

die de la festa de santa Eulalia, celebradora a XII de Febrer primer vinent (o lo 

LÍltim die de la octava de aquella) visitaran la capella de la dita santa en la Seu de 

aquesta ciutat, donant-hi alguna almoina, segons en la bulla és expressat. rEsperit 
Sant sia contínua endressa de les magnificencies vostres. De Barchelona a XXII de 
Nobembre, any mil ceee LXXlluo. 

1480, octubre 30 (1 B. VI-3D, fols.128v-129r): sobre la convocació de corto 
Als molt magnífichs e de gran providéncia senyors los jurats de la ciutat de Gerona 

33. Mossenyors molt magnífichs: No ignoren les savieses vostres la convocació de la 

cort feta per la magestat del senyor rey per a V del mes de Nobembre prop venid01; 
en aquesta ciutat. Som avisats que lo dit senyor vé amb proposit e delliberació de 

proposar encontinent II [fol. 129rJ e de metre en degut orde aquest Principat, affí 

se'n seguesca la composició e repos tant desijats: devent-ne ésser dades gracies a 
Nostre Senyor Déu. E és-nos vist que los convocats del bras reyal (e signantment 
aquexa ciutat) no's deu tardar, per servey del dit senyor e bé de tots, comperer 

promptament e dar disposició a tant de bé. Per tant, quant més affectadament 

podem, pregam a les magnificencies vostres que'ls sia plasent donar disposició e 
orde que los síndichs de aquexa ciutat sens tardar sien assí. COI; jatsia aquesta 

ciutat no menys sta attenta en fer lo bé de aquexa e de les altres que lo seu propri, 

empero digna cosa és que en les coses havents respecte al servey de la prefata 
magestat e bé comLÍ per tots sia mostrat lo gran desig que-y tenim, e signantment 
per aquexa ciutat que del dit brar; reyal és principal membre. Eplacia al Sperit Sant 
tinga aquexa ciutat e vosaltres en sa contínua protecció. De Barchelona a XXX 

de Octubre del any mil eeee LXXX. Los consellers de Barcelona, al honor vostre 
apperellats. 

1483, octubre 31 (1 B. VI-31, fol.48v): comunícant les victóries reíaIs en la 
guerra de Granada. Als molt magnífichs e savis senyor los jurats de la ciutat de 

Gerona. Molt magnífichs e savis senyors: Per que siau participants en la consolació 
que havem presa de una letra lo die proper passat de la magestat de nostra rey e 

senyor per nosaltres rebuda, continent (segons veureu) glorioses victories per la sua 

J) S'envien cópies a Torrosa, Vic i Cervera. 
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magestat deis moros de Granada obtengudes, vos trametem per vostra consolació 
copia de la dita letra. Pregam-vos que, seguint la voluntat del dit senyor. ne fassats 

aquelles processons de gracies a Nostre Senyor quals de tals actes se merexen, e 

placie·us donar-ne avís a vostres circumvehins. E Nostre Senyor sia protecció e 

guarda de les magnijicencies vostres. De Sarchelona a XXXI de Octubre del any mil 

eeee LXXXIII. (Pro.) Los consellers et cetera. 

1484, gener 12 (1 S. VI-31, fols.87v-88r): responent a una IIetra sobre la 

convocatoria de corts a Tarassona. Als molt magnífichs e savis senyors los jurats de 

la ciutat de Gerona. Molt magnífichs e savis senyors: Vostra letra de X del present 

havem rebuda e vist lo que·ns demanau sobre lo que us és stat scrit per lo senyor rey 

per la convocació feta per sa magestat de corts generals en la ciutat de Tarassona 

a XV del present mes de ja/w; segons en dita letra és contengut. Vos responem com 

semblant letra de la vostra nosaltres havem del dit senyor rey rebude, e ans que 

rebérem dita vostra letra SOI11 recayguts en lo matex dupte e tenim crehenra tal 

convocació no poder ésser feta, perque·ns par seria contra constitucions e libertats 
de aquest Principat. Veritat és que jins ací, occupats de negocis de importancia, /10 

II [fol. 88rl havem pogut entendre en les dites coses. Dins breus dies delliberam de 
aplegar collSell e fer-ne conclusió; .!feta que sia, decontinent ne avisarem a vostres 

magnijicencies, les quals Nostre Senyor Déu tenga en sa protecció e guarda. De 

Barchelona a XII de janer, any mil eeee LXXXIII/. Los conse/lers et cetera. 

1484, gener 15 (1B.VI-31, fols.99v-100r): ampliant la resposta a la lIetra 

sobre la convocatoria de corts a Tarassona. AIs molt magnífichs e savis senyors 
los jurats de la ciutat de Gerona. Molt magnífichs e savis senyors: A XII del 

present vos scrivim responent a una vostra letra de X del mateix, ab la qual vos 

donal11 avÍS del que fet havíem jins aquella jornada del que scrit nos havíeu sobre 
la convocació de la cortoAprés, havem aplegats los advocats de la ciutat e del 
General de eathalunya e altres, los quals consellants II [fol. 1OOrlnos són stats 
de parer que la dita convocació de corts, per la magestat del senyor rey feta en 

la ciutat de Tarassona, no podie ésser stada feta, obstants diverses constitucions 

de eathalunya, e que per aro no éren tengudes a comparer a la jornada per lo 
senyor rey ab ses letres a nosaltres assignade. Veritat és que·ns han aconsellat 

responent al dit senyor li scrivíssem donant-li rahó del no comparer de nosa/tres, e 
encara que tremetéssem /0 síndich de aquesta ciutat a /a dita ciutat de Terassona 
ab una cMula de requesta mencionant les dites constitucions contrariants a la dita 
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convocació per a dissentir a·n aquel/a e per la dita ciutat e per altres universitats qui 

en aquel/a aderir-se voldran. Nosaltres, vehent lo consel/ e parer deis dits advocats, 

havem del/iberat trametre lo dit síndich, lo qua! die present partira ab facultat de 

presentar dita cMu/a de requesta e dissentir, segons dit és, a la dita convocació. E 

axí, mossenyors molt magnífichs, seguint la oJJerta per nosaltres ab nostra letra 

a vostres magnificencies feto, havem del/iberat fer la present donant-vos avís de 

nostra del/iberació aff¡ que vostres magnificencies, informades de aquel/a, puguen 
del/iberar segons ben vist los sera. Esia la Santíssima Trinitat en contínua protecció 

e guarda de vostres magnificencies. De Barchelona a XV de jane/; any mil CCCC 

LXXXII" (Provisa). Los consel/ers et cetera. 

1485, febrel" 23 (IB.VI-32, fols . llv-12r): responent a l/na /letra sobre els 

problemes del campo Als molt magnífichs e savis senyors los jurats de la ciutat 

de Gerona. Molt magn(fichs e savis senyors: Reebuda la vostra letra de XIII del 
corrent mes e entes lo contengut en aquel/a, vos responem que, desque fonch la 

resistencia per en Pere loan Sala e altres en la persona de mossen Salva, algutzi/; 

e en altres officials reyals perpetrada, contínuament e fins ara nuncha havem 
cessat de demanar e supplicar a les magestats del senyor rey e reyna les provisions 
en aró necessaries. Crehem, sens dupte algú, les grans alteses deis dits senyors 

hi provehiran com se pertany; e, per quant aquest negoci és ten gran e conpren 
tant que rehonablement tots nos-ne devem sentir, són venguts en aquesta ciLltat 
(damanats per il/ustríssimo senyor infant lochtinent de sa reyal magestat) lo 

reverendíssimo senyor patriarcha, bisbes de Urgel/ e de Vich, comte de Cardona, 

vescomte de Guol, lo senyor contestable, molts nobles e caval/ers, missatges de 
Leyda, Tortosa e d'altres universitats, per comunicar ensemps ab lo dit senyor infant 
per provehir a les coses en dits actes fahedores. Speram en Déu, pus les voluntats 

e intencions deis dessús dits són bones e conformes a tant sant propósit, que·n 

sortiran tals provisions que Nostre Senyor Déu II [fol. 12rl ne sera loat e la gran 
excel/encia del dit senyor rey servida, e aquest Principat tant comogut se posQ/·a en 

tal repós e tranquil/itat. És veritat, senyors molt magn(fichs, que vehent nosaltres 

aqueixa ciutat ésser axí propínqua als dits pagesos, e la qual més que alguna altre 
se deguera sentir de tants mals e dans per dits pagesos comeses, ten poch se'n sia 

fins ací sentida, no tramatent assí persones per dita comunicació com han fet les 

altres universitas, ne donats avisos de coses algunes, ne trameses letres per la dita 
causa sinó sol/a dessús dita , havem presa de aró alguna admiratió. Aquesta ciutat, 
per los sguards dessús dits, ha del/iberat donar sou e acordar gent d'armes de 
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cavall e peu, ha treta la sua bandera, ha fet capita general de aquella efara strem 

de poder per suplir a tant urgent necessitat com és aquesta. Axí, donam-vos avís 

de aró que és stat fet; del que per avant succehira, Déu volent ne seran avisades les 
magnificéncies vostres, les quals la Divinitat tingua en se protecció e guarda. De 

Barchelona, a XXIlI de Febrer del any M eeee LXXXV. Los consellers de Barchelona, 

al honor vostre apperellats. 

1488, jUlly 29 (1 B. VI-33, fol. 77v): comunicallt victóries reials ell/a guerra de 

Granada. Als molt magníftchs e savis senyors los jurats de Gerona. Molt magníftchs 

e savis senyors: La magestat de nostre rey e senyor ab ses le tres de la data de X 

del present nos scriví que-! dia mateix, assentat ab son reyal exercit sobra la ciutat 

de Vera, migenrant lo auxili divinalli és estada entregada, y ab aquella la vila de 

Cuevas, que esta cerca de la dita ciutat; pregant, encarregant e manant-nos fassam 

per aró fer en aquesta ciutat y altres del Principat, com és acustumat, processós e 

gracies a nostre Senyor, suplicant-Io endresa sa excelléncia com espera e té ferma 

crehensa. E col15iderant nosaltres quant aquesta sanctíssima nova, redimida en 
servey de la cleméncia divina e exaltació de la sancta fe cathólica e de la corona 

reyal d'Aragó, ne havem fet "Te Deum Laudamus" que guart sa reyal persona e 

son exércit de tot peril e inconvenient; e durant tant gloriosa empresa continuarem 
aquelles processons, sacrificis e oracions fins a complida obtenta del que resta del 
Regne de Granada. Scrivim-vos-ne per que siau participants en lo pler nostre e, com 
és digne e justa cosa, en aquesta ciutat per vosaltres sia fet lo semblant; e sera 
satisfet allahor e glória de Nostre Senyo/; a les pregaries del dit senyor e al deute 
que la fidelitat vers sa magestat nos obliga. De Barchelona a XXVIllIO de juny, any 

mil eeee LXXXVIII. Los consellers de Barchelona, al honor vostre apperellats. 

1492, desembre 9 (1 B. VI-34, fols. 127v-128r): respollent a una lletra 

demanal1t informació sobre l'atemptat sofert pel Rei. Als molt magníftchs e savis 

senyors los jurats de la ciutat de Gerona. Molt magníftchs e savis sellyors. Rebut 
havem una letra ab la qualnos pregau vos donem avís del cars seguit en la reyal 
persona de la magestat delnostre rey e senyor, e del stament e disposició de aquella. 
A la qual responent vos diem que divendres passat, quasi hora de migdia, exint la 

gran altesa del dit senyor del Palau Reyal a hon havia tengut audiéncia, devallant 
per la scala del dit Palau ab molta gent, e deIs principals de la sua cort e de aquesta 
ciutat, al detras de sa magestat arriba un pagés de la parróquia de eanyamos, qui 

és circa sinc leugues de la dita ciutat, lo qual ab una spasa curta dona al dit senyor 
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un colp al cap. Fou pres decontinent, e de present sta en ma de la cort per inquirir de 

la veritat del dit cars: e és crehenra que és foil, axí per lo que ha fet com encara per 

altres follies que de ell se ha informació. La sua reyal persona, per gracia de Nostre 

Senyor Déu, sta molt bé, e dins breus dies se té ferma speranra sera restituit en la 

sua primitiva sanitat e convalescencia. Nosaltres per aquella, com a jidelíssimos 
vassalls, ne fem a la clemencia divina contínues oracions e pregaries e solempnes 

processons, e per les sglésias II !fo/. 128r/ e monastirs de la dita ciutat continuats 

officis, los quals no cessaran jins sia obtengut de la clemencia divina la gracia tan 
justament suplicada. De Barchelona a VI/I/ de Dehembre, any mil eeee LXXXXI/. 

Los consellers de Barchelona, al honor de vosaltres apperellats. 

1494, gener 16 (1 B. VI-34, fol. 153v): sobre el pagament de les despeses 
provocades pels remences. Als l110lt l11agnífichs e de gran providencia senyors 

los jurats de la ciutat de Gerona. Molt magnífichs e de gran providencia senyors: 

Per mossen Pere ra eonomina, altre de vosaltres jurats de aquexa ciutat, havel11 
rebur una letra vostra ab crehenra a ell acol11enada sobre la quantitat per la cort 
delliberada ésser di visida entre aquesta e aquexa e altres ciutats de eathalunya en 
satisfacció de les despeses fetes contra en Pe re johan Sala e sos sequassos pagesos 
de rOl11enra. Ehoyt a pie lo dit ra eonol11ina, vos responem que nosaltres ab molta 
diligentia havem entes en fer deposar en la tallfa de aquesta ciutat, per los deputats 

del General, la dita quantitat; e jins ac( no s·és pogut fer per no tenir disposició los 
dits deputats per lo present fer dit deposito És-nos ofert per el/s dins breus dies lo 
faran. Nosaltres no cessarem de solicitar-los e, fet que sia dit deposit, ne donarem 

avís a les magnijicencies vostres e als a/tres qui han participi en la dita quantitat 

perque per les persones deputades per la cort (o altres havent potestat d'ellas) ne sia 
fet lo que és delliberat per la dita cort. De Barchelona a XVI de jane/; any mil eeee 

LXXXXII/I. Los consellers de Barchelona, al honor vostre aperellats. 

1495, setel11bre 5 (1 B. VI-35, fol.70v): sobre els examens deIs cirurgians i 
apotecaris. Als molt magnífichs e de gran providencia los jurats de la ciutat de 

Gerona. Molt magnífichs e de gran providencia senyors: Rebut havem vostra letra, 
ab la qual nos donau avís deis procehiments de mestre Amiguet ejacme Bojill contra 
los cirurgians e apotecaris de aqueixa ciutat sobre los examens de aquells, per la 

defensió deis quals vós sou aposats, pregant-nos que ab nostres letres vos certijiqueu 
del que us és referit, que los dits mestre Amiguet e jacme Bojill sien revocats de 
la asserta comissió o potestat a ells donada per los protofísichs del senyor rey. 
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Nosaltres, senyors molt magn(ftchs, veent en lo passat 105 procehiments deIs dits 

Amiguet e Boffill contra 105 cirurgians e apotecaris de aquesta ciutat, en gran dan 

de aquella, havem provehit (per medi de nostre síndich, tremes per aró e altres 

negocis de la ciutat) del senyor rey, de obtenir revocació de lur asserta potestat; 
e tenim letra de aquell, de XXV del passat mes de Agost, com los dits Amiguet e 

Boffill ab acte autentich són stats revocats, e de hora en ora speram /'aete de la dita 

revocació. Hagut que sia cópia auctentica, vos sera tremesa per lo pIel' e contentació 

de les magnificencies vostres, les quals Nostre Senyor tenga en so special protecció 
e guarde. De Barchelona a V de Setembre, any mil eeee LXXXxv. Los consellers de 

Barchelona, al honor vostre aperellats. 

1496, abril 26 (1 B. VI-35,fol.121 r): sobre I'expu/sió deIs francesas. Als molt 

magn(ftchs e de gran providencia senors 105 jurats de la ciutat de Gerona. MoIt 

magn(ftchs e de gran providencia senyors: Rebut havem vostra letra sobre la crida 

en aquesta ciutat publicade per manament de la magestat del senyor rey, de la 

exida deIs francesos e altres naturals de la tena del rey de Franra. A que's responem 
que, jatsia la dita erida sia stada feta, emperó veent nosaltres que de aró se han 
seguits e's seguirien diversos contraris, havem tremes lo síndich de la dita ciutat 
per suplicar la prefata magestat voler veure, dar e provehir en tal manera que 

succeescha al servici seu e al repós de aquest Principat e ciutat. Speram en Nostre 
Senyor Déu que, com a virtuosíssimo rey e senyor, será com se pertany provehit. 
Veritat és que, aprés la dita publicació, lo portant veus de general governado/; ab 

lo eonsell Reyal, han dec/arat que los vassalls de madama no són compresos en la 

dita crida. Les altres coses contengudes en vostra letra veureu en la cópia de la dita 
crida, e lo modo e forma en aquella mencionades del que per lo dit síndich de la 
altesa del dit senyor será obtengut, Déu volent, vos ne será per nosaltres scrit. De 

Barchelona a XXVI de Abril, any mil eeee LXXXXVI. Los consellers de Barchelona, 
al honor vostre apparellats. 
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